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Revista presei – MIERCURI, 12 IUNIE 2019 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 

Pagina 

Sinteza articolului 

- Școală de vară 

francofonă, pentru 

elevi cu vârste 

cuprinse între 7 și 

13 ani 

monitorulsv.ro 

12.06.19 
- Biroul Francez din Suceava, Asociația Profesorilor Francofoni – 

sucursala Suceava și Asociația „Curcubeul Succesului” Suceava, 

în colaborare cu Inspectoratul Școlar Suceava, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, Agenția Universitară a 

Francofoniei, Centrul de Reușită Universitară, Delegația 

generală Wallonie – Bruxelles la București și Consiliul Județean 

Suceava deschid prima școală de vară francofonă pentru elevi cu 

vârste cuprinse între 7 și 13 ani. 

Școala de vară francofonă „Grandir en français” („Să creștem cu 

limba franceză”), de la Suceava, se va organiza în două serii: 17-

28 iunie 2019 și 1-12 iulie 2019, în spațiile Școlii Gimnaziale Nr. 

1 Suceava, școală care oferă și un grup de elevi-voluntari în 

susținerea activităților propuse. 

Programul zilnic va fi între orele 8.30 – 14.00 și va cuprinde un 

curs intensiv de limba franceză (între orele 9-11) și activități 

cultural-educativ-recreative, organizate în parteneriat cu instituții 

culturale din municipiul Suceava: Muzeul Bucovinei, Cetatea de 

Scaun, Hanul Domnesc, Muzeul Satului, Biblioteca I.G. Sbiera, 

Uzina de apă, Teatrul „Matei Vișniec” și Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava (între orele 11.30 - 13.30). 

Începând cu ora 13.30, elevii vor fi însoțiți la Școala Gimnazială 

Nr.1 pentru a fi preluați de părinți. 

Cursurile de limba franceză vor fi susținute de profesori cu o 

bogată experiență și cu rezultate excepționale în activitățile 

didactice, specializați în Franța și în țară. Cursanții vor asimila 

cunoștințe noi de limbă franceză prin joc, activități creative și 
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recreative. Prima serie va avea două grupe: elevi de 7-10 ani, 

îndrumați de profesoarele Irina Melisch și Cristina Hetriuc, și 

elevi de 11-13 ani, îndrumați de prof. Briana Belciug, Alexandra 

Sîrghi și Monica Colban. 

Pentru cea de-a doua serie, tot cu două tranșe de vârstă, prof. 

Aura Mihoc, Loredana Gașpar, Iulia Samson și Daniela Vereș 

vor asigura o învățare plăcută, potrivită perioadei de vacanță. 

Partea a doua a programului (orele 11.30 – 13.30) este destinată 

vizitelor tematice, atelierelor, audițiilor muzicale, cunoașterii 

patrimoniului local și nu numai. O varietate de activități realizate 

cu specialiștii colaboratorilor noștri mai sus menționați vor 

asigura o vacanță activă, plăcută și instructivă. 

Limbile de comunicare vor fi româna și franceza. 

Prof. Daniela Sandu, președinta Asociației „Curcubeul 

Succesului”, va asigura condițiile optime desfășurării activității 

între orele 9.00-11.00, iar prof. Briana Belciug (pentru prima 

serie) și Daniela Vereș (pentru seria a doua) vor asigura cadrul 

propice desfășurării activității în instituțiile municipiului 

Suceava. 

Coordonarea Școlii de vară francofonă „Grandir en français” va 

fi realizată de prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu, lector univ. 

dr. Mariana Șovea și prof. Tamara Sabin. 

Informații suplimentare și înscriere la numărul de telefon 

0745540087. Înscrierile se fac în perioada 3-15 iunie 2019 

pentru ambele serii. 

- Comunicat de 

presă - 

Universitatea 

„Ștefan cel Mare" 

din Suceava 

agerpres.ro 

12.06.19 
- IDEM 

- Școală de vară 

francofonă, pentru 

suceavalive.ro 

12.06.19 
- IDEM 
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elevi cu vârste 

cuprinse între 7 și 

13 ani, la Școala 

Gimnazială Nr. 1 

- Zilele Eminescu, 

la Ipotești și Iași 

ziarulevenimentul.ro 

12.06.19 
- Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai 

Eminescu” organizează, în perioada 13-15 iunie, o serie de 

evenimente reunite pe agenda dedicată Zilelor Eminescu 

Manifestările debutează mâine cu lucrările „Colocviului de 

exegeză literară In honorem. Insurgența lui Ion Negoițescu”, 

organizat în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară 

„Mihai Eminescu” din Iași. 

Lucrările colocviului se vor desfășura pe durata a două zile și vor 

fi organizate în două secțiuni de comunicări științifice (pe 13 

iunie, în Amfiteatrul „Laurențiu Ulici” al Bibliotecii Naționale 

de Poezie Mihai Eminescu din Ipotești) și o masă rotundă (pe 14 

iunie, la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”). 

La colocviu și-au anunțat participarea Pompiliu Crăciunescu 

(Universitatea de Vest din Timișoara), Vasile Spiridon 

(Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău), Dinu Moscal 

(Institutul de Filologie Română „A. Philippide”), Magda Cârneci 

(PEN România), Simona Popescu (Universitatea din București), 

Mircea A. Diaconu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava), Alexandru Ovidiu Vintilă (Biblioteca Bucovinei „I.G. 

Sbiera”), Livia Iacob (Universitatea „A.I. Cuza” din Iași), Doru 

Scărlătescu (Universitatea „A.I. Cuza” din Iași), Ana Bantoș 

(Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți), Alexandru 

Bantoș (revista Limba română, Chișinău), Ioan Milică 

(Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași). 

Pe 15 iunie, manifestările de comemorare vor începe cu un Te 

Deum ținut în bisericuța familiei Eminovici, urmat de depuneri 

de flori la bustul poetului. În Amfiteatrul „Laurențiu Ulici” al 

Bibliotecii Naționale de Poezie „Mihai Eminescu” din Ipotești, 
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se va desfășura ceremonia de acordare a Premiului pentru 

traducerea și promovarea operei eminesciene unui traducător 

propus de un juriu național, din care fac parte prof. Mircea A. 

Diaconu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), prof. 

Vasile Spiridon (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău), 

prof. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu). 

Participanții la evenimentele de la Ipotești sunt invitați să 

viziteze expozițiile din incinta memorialului. Seara se va încheia 

în amfiteatrul exterior al Memorialului Ipotești va avea loc un 

concert simfonic susținut de Filarmonica de Stat din Botoșani. 

- Zilele Eminescu, 

ediția iunie 2019 

agentiadecarte.ro 

11.06.19 

 În perioada 13-15 iunie 2019, Memorialul Ipotești – Centrul 

Național de Studii Mihai Eminescu organizează Zilele Eminescu. 

Manifestările debutează pe 13 iunie cu lucrările Colocviului de 

exegeză literară In honorem. Insurgența lui Ion Negoițescu, 

organizat în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară 

Mihai Eminescu din Iași. Ediția de anul acesta a colocviului își 

propune să creioneze portretul unui exeget care a impus cu 

fermitate criteriul estetic în judecata critică, într-o epocă a 

compromisurilor intelectuale și a confuziei valorilor, prin 

articolele incluse în volumul Scriitori moderni, dar și prin alte 

lucrări; a radicalizat discursul eminescologilor de până la el, prin 

studiul Poezia lui Eminescu (acțiunea de valorificare a 

postumelor „până la răsturnarea raportului valoric dintre acestea 

și antume” fiind numită de Petru Poantă „insurgența lui I. 

Negoițescu”); a revoluționat conceptul de istorie literară, 

renunțând complet la biografii, la „istoria propriu-zisă, politică, 

implicând-o însă în context”, prin Istoria literaturii române. 

Adelina 

Cristina 

Zdob și Zdub va 

concerta, joi, la 

Suceava, la 

 

Crai Nou 

 

Pg.3 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează joi, 13 

iunie, Marșul Absolvenților, o sărbătoare a tinereții, a bucuriei, 

un eveniment aflat la cea de-a treia ediție, dedicat celor care 



5 
 

Ciobanu festivitatea de 

absolvire a 

promoției 2019 a 

USV care va fi 

precedată de un 

marș al 

absolvenților 

 

încheie în acest an studiile de licență și de masterat. 

„La momentul festiv al absolvirii promoției 2019, am 

convingerea că universitatea suceveană și-a îndeplinit în mare 

măsură rolul de a forma viitorii specialiști, atât din perspectiva 

dezvoltării lor personale, cât și a adaptabilității mai facile la 

meseriile viitorului. Ne vom putea mândri cu această generație 

de absolvenți ai USV! ”a spus rectorul USV, prof.univ.dr. ing. 

Valentin Popa. 

La fel ca în anii precedenți, studenții vor pleca de la Universitate 

și se vor deplasa către zona central a orașului, pe esplanada Casei 

de Cultură, unde va avea loc și o festivitate de absolvire, urmată 

de un concert al îndrăgitei trupe ZDOB și ZDUB. 

„Zdob și Zdub combină hardcore-ul și folclorul 

românesc/moldovenesc într-un mod unic și elegant, oferind un 

show live spectaculos. Cu ceva din hip-hop, drum’n’bass, jungle, 

punk, un crossover muzical original, unde se întâlnesc 

intensitatea urbană și spiritul rural. O trupă șarmantă, care lasă 

urme adânci în istoria muzicală a Moldovei, totodată simțindu-se 

acasă pe orice scenă”, au menționat organizatorii. 

De asemenea, la „Marșul Absolvenților USV” sunt așteptați să 

participe circa 1.500 de absolvenți de la studiile de licență și 

aproximativ 700 de absolvenți de masterat. 

_________ 

 

 

Mâine, concert 

Zdob și Zdub în 

centrul orașului, 

după Marșul 

Absolvenților 

Obiectiv de Suceava Pg.2  

IDEM 
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USV 

Adelina 

Talpalariu 

 

Concert Zdob și 

Zdub în centrul 

Sucevei, după 

marșul și 

festivitatea 

absolvenților USV 

Monitorul de Suceava  

 

Pg.2 

 

IDEM 

- Mâine, concert 

Zdob și Zdub în 

centrul orașului, 

după Marșul 

Absolvenților 

USV 

stirimoldova24.ro 

12.06.19 

- IDEM 

- Zdob și Zdub va 

concerta, joi, la 

Suceava, la 

festivitatea de 

absolvire a 

promoției 2019 a 

USV care va fi 

precedată de un 

marș al 

absolvenților 

newsbucovina.ro 

11.06.19 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează joi, 13 

iunie, Marșul Absolvenților, o sărbătoare a tinereții, a bucuriei, 

un eveniment aflat la cea de-a treia ediție, dedicat celor care 

încheie în acest an studiile de licență și de masterat. 

- Concert Zdob și 

Zdub la 

festivitatea de 

absolvire la USV 

svnews.ro 

11.06.19  

- IDEM 
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- MARȘUL 

ABSOLVENȚILO

R USV, ediția 

2019 

stiridinbucovina.ro 

11.06.19 

- IDEM 

- Marșul 

Absolvenților 

USV 2019 

info-suceava.com 

11.06.19 

- IDEM 

- Marșul 

Absolvenților la 

USV! Concert cu 

Zdob și Zdub la 

festivitatea de 

absolvire 

centruldepresa.ro 

11.06.19 

- IDEM 

- Marșul 

Absolvenților 

USV 2019, pe 13 

iunie 

intermediatv.ro 

11.06.19 

- IDEM 

 

N.B. 

 

 

Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

va organiza 

admitere și la 

Psihologie, un 

program nou de 

licență 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.16 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava pregătește 

concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licență și 

masterat la cele 10 facultăți ale sale. Absolvenții învățământului 

preuniversitar și universitar din regiunea de Nord-Est au, și în 

acest an, oportunitatea de a se dezvolta academic și profesional 

prin programe de studii universitare de licență,  masterat și 

doctorat, structurate pe cinci arii europene de învățământ 

superior – științe sociale, științe inginerești, științe ale naturii, 

științe umaniste și științe biomedicale, oferite de instituția 

suceveană. 
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Rectorul USV, Valentin Popa, a anunțat că se organizează 

admitere și pentru un nou program de licență Psihologie  la 

Facultatea de Științe ale Educației. 

Potrivit lui Valentin Popa, în perioada următoare vor fi vizite de 

autorizare la mai multe programe de studii noi și în 

eventualitatea în care se vor termina cu succes și la timp la 

finalul lunii iulie USV va primi autorizarea provizorie din partea 

ARACIS, iar în luna august vor putea fi introduse într-o hotărâre 

e guvern noile programe. 

„În toamnă este foarte posibil să facem admitere la patru noi 

programe, două de licență și două de masterat, studii de asistență 

medicală generală la Departamentul de Sănătate și la Media 

Digitală la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. 

Masteratele sunt la Drept penal și criminalistică la Facultatea de 

Drept și Științe Administrative și Nutriție și recuperare medicală 

la Departamentul de Sănătate”, a spus Popa. 

În ceea ce privește admiterea din luna iulie, el a spus că ciclul 

studiilor universitare de licență promovează un număr de 43 de 

programe, având forma de învățământ de zi, cu 1180 de locuri 

finanțate de la buget și 1030 locuri cu taxă. Dintre locurile 

finanțate, 10 sunt alocate candidaților de etnie rromă, iar 50 

absolvenților de licee din mediul rural. Oferta programelor de 

licență include și 300 de locuri bugetate destinate românilor de 

pretutindeni. Forma de învățământ la distanță (ID), beneficiază 

de un număr de 400 de locuri, repartizate pe 9 programe de 

studii. 

Pentru studiile universitare de masterat, structurate pe 34 de 

programe, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava oferă 
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650 de locuri fără taxă, dintre care 10 sunt alocate candidaților 

de etnie rromă, la care se adaugă și 150 de locuri pentru românii 

de pretutindeni. Alte 640 de locuri sunt disponibile pentru forma 

de învățământ cu taxă. 

În ceea ce privește studiile de doctorat, universitatea scoate la 

concurs un total de 49 de locuri (dintre care pentru rromi 4 

locuri, 23 cu bursă, pentru forma de învățământ cu frecvență, și 

22 fără bursă, pentru forma de învățământ cu frecvență și cu 

frecvență redusă). 14 locuri sunt destinate românilor de 

pretutindeni. Acestora li se mai adaugă 80 de locuri cu taxă, 

dintre care 33 la Școala Doctorală de Științe Aplicate și 

Inginerești și 47 la Școala Doctorală de Științe Socio-Umane. 

Oferta educațională a universității include și 210 locuri, cu taxă, 

pentru cele 10 programe de conversie profesională. 

Sesiunea de admitere 2019 se desfășoară în perioada 15-20 iulie 

2019, fără ziua de duminică, pentru specializările unde există 

probe, 15-23 iulie 2019, fără ziua de duminică, pentru 

specializările unde nu există probe, urmând ca pentru locurile 

rămase neocupate să se organizeze o nouă sesiune în perioada  9-

14 septembrie 2019,  pentru specializările unde există probe, și 

9-16 septembrie 2019, fără ziua de duminică, pentru 

specializările unde nu există probe. Pentru a confirma locul 

ocupat, candidatul declarat admis are obligația de a se 

înmatricula cel târziu până la data de 30 iulie, pentru sesiunea de 

vară, respectiv 20 septembrie, pentru sesiunea de toamnă. 

Informații detaliate despre procesul de Admitere 2019, 

actualizate constant, pot fi obținute consultând pagina 
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http://www.admitere.usv.ro/ 

N.B. 

 

Rectorul USV nu 

crede că în 

următorii 3 ani se 

va construi un nou 

cămin studențesc 

Crai Nou Pg.16 Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Valentin 

Popa, a apreciat, luni, că un nou cămin studențesc cu peste 800 

de locuri care ar urma să fie construit în Suceava de Compania 

Națională de Investiții nu va fi finalizat în următorii trei ani, iar o 

soluție pentru asigurarea de spații de cazare este închirierea de la 

operatori privați la prețuri rezonabile. 

El a spus că deficitul de locuri de cazare pentru USV este foarte 

mare și că numărul cererilor neonorate se ridică la peste o mie și 

că nu sunt locuri nici măcar pentru cadre didactice. 

Popa a spus că se află în faza de proiectare un cămin studențesc 

cu peste 800 de locuri care să fie construit de CNI, dar nu crede 

că acesta va fi finalizat mai repede de trei ani. 

El a mai declarat că va crește presiunea în ceea ce privește 

cazarea întrucât va intra în reabilitare Căminul nr.1. 

„Nu ascund că vrem să cazăm studenții și în spații particulare. 

Discutăm cu operatori privați care să asigure la prețuri rezonabile 

cazare într-un perimetru apropiat universității”, a spus Popa. 

El a arătat că este vorba de hoteluri, dar că nu poate vorbi încă 

despre care sunt operatorii vizați. 

N.B. 

 

 

Prima construcție 

din campusul 

universitar 2 va fi 

o grădiniță 

Crai Nou Pg.16 Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Valentin 

Popa, a infirmat, luni, că cele 30 de hectare de teren pe care 

urmează să se amenajeze campusul universitar 2 este „pârloagă” 

și a spus că deja sun plantați 800 de puieți pentru grădina 

botanică și vom fi făcute noi plantări. 

http://www.admitere.usv.ro/
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„Încet-încet construim grădina botanică”, a spus Popa.  

El a menționat că va începe cu foarte mari speranțe și prima 

construcție, respectiv o grădiniță. 

„MEN a declanșat deja procedura de atribuire a contractului de 

execuție pentru viitoarea grădiniță. Astăzi se deschid ofertele la 

minister. Sunt cinci ofertanți. Dacă lucrurile merg bine, probabil 

că în luna iulie va fi predat amplasamentul pentru a se începe o 

primă construcție”, a spus rectorul USV.  

El a mai declarat că se lucrează și la studiile de fezabilitate 

pentru Facultatea de Silvicultură, menționând că pentru noul 

campus e nevoie de finanțare importantă, iar USV va aplica 

pentru a obține fonduri și de la noul Fond de investiții. 

„Grădinița va deveni un model de grădiniță pentru că va intra în 

coordonarea Facultății de Științe ale Educației și studenții de la 

programul Pedagogia Învățământului Școlar și Preșcolar vor face 

practică. Va fi chiar suprapersonal pentru copiii de acolo. Îmi 

pare rău că nu am reușit să o fac cu program prelungit”, a spus 

rectorul.  

El a arătat că beneficiari vor fi copiii care locuiesc în apropiere, 

în cartierul sucevean Obcini și în comuna Moara. 

Popa a recunoscut că prin această inițiativă se contribuie și la 

rezolvarea unei probleme a municipalității sucevene.  

„Nu suntem totuși un motor de dezvoltare a comunității?”, a 

întrebat Popa. 
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Adelina 

Cristina 

Ciobanu 

 

La Facultatea de 

Inginerie 

Alimentară din 

cadrul 

Universității 

„Ștefan Cel Mare” 

din Suceava 

Școală de vară 

 

Crai Nou Pg.3 În cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) se va 

desfășura, în perioada 15-28 iulie 2019, Școala de vară „Unde Să 

Vii pentru a Fi Inginer Adevărat”, finanțată de Banca 

Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare prin Proiectul 

privind Învățământul Secundar (ROSE), ce are ca scop reducerea 

gradului de abandon școlar și creșterea accesului la învățământul 

terțiar prin cursuri și activități destinate elevilor de liceu, cu 

precădere celor dezavantajați social. 

Potrivit organizatorilor, școala de vară se va desfășura timp de 

două săptămâni în Campusul USV. Elevii participanți vor 

beneficia de cazare și masă pe toată durata programului și vor fi 

monitorizați în permanență de cadre didactice și studenți 

supraveghetori.  

Pentru a putea participa la școala de vară, candidații trebuie să fi 

absolvit cel puțin clasa a IX-a și  să îndeplinească cel puțin una 

dintre următoarele cerințe: 

provin din familii cu venituri mici; 

sunt izolați social (romi sau alte naționalități); 

trăiesc în zone rurale sau în care nu există școli în apropiere; 

au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate; 

familii numeroase; 

orfani sau proveniți din centre de plasament; 

au cerințe educaționale speciale. 

            Selecția se va face pe baza informațiilor și documentelor 

solicitate în formularul online. Elevii selectați pentru a participa 

vor trebui să prezinte, în momentul sosirii în campusul USV, 

dosarul de participare. 

            Dosarul de participare va cuprinde: 

formular de înscriere; 

acord scris al părintelui/tutorelui legal și copia după cartea de 

identitate a acestuia; 



13 
 

fișa medicală; 

copie după cartea de identitate a elevului care aplică. 

 Elevii se vor putea înscrie până miercuri, 19 iulie 2019, urmând 

ca, pe data de 22 iulie 2019, să fie anunțate rezultatele selecției 

participanților. 

Adelina 

Talpalariu 

 

Școala de vară 

pentru liceenii 

nevoiași, 

organizată de 

Facultatea de 

Inginerie 

Alimentară 

Monitorul de Suceava Pg.16 IDEM 

N.B. 

 

Beneficiarii 

sprijinului 

financiar acordat 

in Programul 

„Euro 200” 

 

Crai Nou Pg.3 Doi studenți ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și 190 de 

elevi din învățământul preuniversitar sucevean vor beneficia de 

sprijin financiar pentru achiziția de calculatoare. 

Ministerul Educației Naționale a publicat lista celor 4040 de 

beneficiari ai Programului „Euro 200” la nivel național, in 

județul Suceava figurând 192 de beneficiari.  

Programul Euro 200, lansat in anul 2004, vine in sprijinul 

elevilor și studenților cu posibilități financiare reduse in vederea 

achiziționării de calculatoare.  

Conform MEN, Programul „Euro 200” are ca scop stimularea 

achiziționării de computere prin acordarea unor ajutoare 

financiare, stabilite pe criterii sociale, respectiv pentru crearea de 

competente in utilizarea mijloacelor IT&C. 

_________ 

 

Număr de locuri 

bugetate mai mare 

pentru licență, la 

admiterea 2019 de 

 

www.edumanager.ro 

Universități Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va avea din această 

toamnă un nou program de licență în cadrul Facultății de Științe 

ale Educației, respectiv Psihologie, iar numărul locurilor pentru 

admiterea din acest an a crescut, a declarat rectorul instituției 
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la USV 

 

academice, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa. 

„În acest an avem, iarăși, un număr de locuri bugetate mai mare 

ca în ceilalți ani. De fapt, în ultimii șapte ani, am avut în fiecare 

an o creștere a numărului de locuri bugetate față de anul 

precedent”, a spus Popa. 

Totodată, el a menționat că, după autorizarea provizorie a 

Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul 

Superior (ARACIS) pe care ar putea să o primească în această 

vară, USV ar putea introduce la sesiunea de admitere din toamnă 

încă două specializări, respectiv Asistent Medical și Media 

Digitală. 

Popa a precizat că la admiterea 2019 vor fi scoase la concurs, 

bugetate, la sesiunea din vară, 1.180 de locuri la licență, 650 la 

masterat și 49 la doctorat, în cadrul a 43 de programe. Totodată, 

el a spus că pentru românii de pretutindeni s-a primit numărul de 

locuri solicitate, respectiv 300 de locuri la licență, 150 la master 

și 14 pentru doctorat, toate bugetate. 

În ceea ce privește locurile cu taxă, sunt scoase la concurs 1.030 

de locuri la licență, 640 la master, 400 la învățământul la distanță 

(ID) și 210 locuri la conversie profesională. Rectorul USV a 

precizat că taxele vor rămâne pentru anul universitar viitor la 

aceleași valori ca în prezent. 

 

 


