
1 
 

Revista presei – LUNI, 22 IULIE 2019 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 

Pagina 

Sinteza articolului 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

Dreptul, 

Pedagogia şi 

Calculatoarele, 

cele mai căutate 

programe la 

admiterea de la 

Universitatea din 

Suceava 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.11 

 

În prima săptămână de admitere de la Universitatea „Ştefan cel 

Mare” Suceava (USV), aproape 2.000 de candidaţi şi-au exprimat 

intenţia de a studia, din toamnă, în cadrul instituţiei, la unul dintre 

programele de licenţă, zi.  

Specializările Pedagogie, Drept şi Calculatoare conduc detaşat în 

topul preferinţelor candidaţilor care şi-au depus dosarul de 

înscriere, acestea continuând trendul pozitiv din ultimii ani.  

După doar cinci zile de înscrieri, cel puţin pe hârtie, mai multe 

programe şi-au acoperit deja locurile de la buget, ba chiar la unele 

specializări  numărul înscrişilor depăşeşte cu mult numărul 

locurilor fără taxă.  

De la startul admiterii, specializarea Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar a adunat 224 de candidaţi pentru cele 40 de 

locuri bugetate şi 60 la cu taxă.  

Pentru Drept s-au înscris 206 candidaţi, pentru locurile la fără taxă 

concurenţa fiind deja de aproape 14 candidaţi pe loc.  

Pentru cele 70 de locuri bugetate şi 55 cu taxă, de la specializarea 

Calculatoare, au fost depuse 163 de dosare.  

Absolvenţii de liceu s-au îndreptat în număr mare şi spre Poliţie 

locală – 117 candidaţi şi 15 locuri bugetate, Kinetoterapie şi 



2 
 

motricitate specială – 88 de dosare şi 24 de locuri bugetate, 

Psihologie – 80 de candidaţi/15 locuri bugetate, Contabilitate – 79 

de candidaţi/20 de locuri bugetate, Educaţie fizică şi sportivă – 77 

de înscrişi şi 40 de locuri bugetate, Limba engleză – 

Germană/Română – 75 de candidaţi/48 de locuri fără taxă.  

La polul opus, au fost şi specializări care au adunat mai puţin de 

10 candidaţi (Filosofie, Relaţii internaţionale şi studii europene, 

Economie generală şi comunicare economică, Franceză – O limbă 

şi literatură modernă (engleză, germană), Franceză – O limbă şi 

literatură modernă (spaniolă, italiană), Managementul energiei 

etc.).  

  

Admiterea continuă  

La cele aproape 2.000 de dosare depuse la programele de licenţă, 

zi, se mai adaugă peste 300 de înscrişi de pe locurile destinate 

candidaţilor români de pretutindeni, iar pentru locurile alocate 

candidaţilor din mediul rural şi romi au fost depuse 56, respectiv 

9 dosare.  

Înscrierile pentru programele de licenţă ale USV continuă până pe 

23 iulie (pentru specializările unde nu există probe).  

Important de menţionat că un candidat este declarat admis în urma 

înmatriculării (24-30 iulie). Candidaţii care nu se înmatriculează 

vor pierde locul pe care s-au înscris. Pe 31 iulie se vor afişa 

rezultatele finale.  
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Informaţii detaliate despre procesul de Admitere 2019, actualizate 

constant, taxe, calendare, regulamente, pot fi obţinute consultând 

pagina www.admitere.usv.ro/. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a intrat în topul celor 

mai bune universități din Europa Centrală și de Est, potrivit 

clasamentului World University Rankings 2019. 

Din această regiune, USV-ul s-a clasat pe locul 142, fiind 

poziționată între Universitatea de Stat din Baku (Azerbaidjan) și 

Universitatea de Stat Altai (Rusia). 

Cea mai bine clasată universitate din România este Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj (locul 34), urmată la o distanță mică de 

Universitatea București (37) și Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași (59). 

În total, 17 universități din România au intrat în top, dintre ele 

USV-ul fiind pe poziția a zecea. Înaintea universității sucevene s-

au mai plasat, Universitatea Politehnica din București (69), 

Universitatea de Vest din Timișoara (107), ASE București (127) 

ș.a. 

În schimb, USV-ul a devastat, în ordine ierarhică, Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Transilvania” din 

Brașov, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din 

Craiova, Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea din 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2019?utm_medium=SMPost&utm_campaign=RegionalLocationRankings2019&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2wVrtWkoSD0ejcR6_qNPg5Rwhs69B3LEIzoBFjKJn6xNFBn96Ioopsj4M
https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2019?utm_medium=SMPost&utm_campaign=RegionalLocationRankings2019&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2wVrtWkoSD0ejcR6_qNPg5Rwhs69B3LEIzoBFjKJn6xNFBn96Ioopsj4M
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Oradea și una din codașele clasamentului Universitatea „Vasile 

Goldiș” din Arad. 

Potrivit sursei citate, cele mai bune universități din Europa 

Centrală și de Est se află în Rusia. Astfel, locul întâi i-a revenit 

Universității de Stat „Lomonosov” din Moscova, urmată de 

Universitatea de Stat Novosibirsk, iar locul trei a fost împărțit între 

Universitatea de Stat Saint Petersburg și Universitatea „Charles” 

din Paga, Cehia. În top zece au mai intrat universități din Polonia, 

Turcia și Estonia. 

Dintre universitățile din statele vecine României, mai bine clasate 

decât cele românești sunt instituțiile de învățământ superior din 

Ungaria (locurile 20, 26, 29 și 30) și o universitate din Ucraina 

(30). Universitatea din Cernăuți nu a prins topul din anul acesta. 

La nivel mondial, vârful clasamentului este puternic dominat de 

universitățile din Statele Unite și Marea Britanie, iar dintre 

universitățile românești, TOP 1000 au prins doar Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj și Universitatea București, fiind plasate 

între locurile 801-1000.  

World University Rankings are la bază o metodologie de calcul a 

rating-ului ce se se bazează pe reputația academică (40%), 

reputația angajatorului (10%), raportul dintre numărul de studenți 

și profesori (20%), citările în articole de cercetare (20%) și 

relațiile internaționale ale unei universități (10%). 
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Adelina 

Talpalariu 

 

 

Trei studente de la 

Litere, premiate 

pentru traducerea 

în spaniolă a unui 

poem eminescian 

Două studente şi o masterandă de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava (USV) s-au remarcat la cea mai prestigioasă manifestare 

ştiinţifică studenţească cu profil filologic din România, Colocviul 

Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”. 

Cea de-a 45-a ediţie a evenimentului s-a desfăşurat la Iaşi. 

La secţiunea de traduceri din acest an, premiul al III-lea a fost 

obţinut de masteranda Elena Şestac şi studentele Mădălina Opincă 

şi Cosmina Georgiana Calancea,din anul al II-lea, de la 

specializarea Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura 

spaniolă, pentru traducerea în limba spaniolă a poemului 

eminescian „Luna iese dintre codri” (La luna entre la arboleda). 

Studentele au fost coordonate de asist. univ. dr. Alina Viorela 

Prelipcean. Anual, la acest colocviu participă studenţi de la 

numeroase facultăţi de litere din România şi Republica Moldova. 
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În perioada 22-28 iulie, la Facultatea de Științe Economice și 

Administrație Publică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (USV), se va desfășura, ca în fiecare an, Școala de 

vară intitulată „Dezvoltare competențe antreprenoriale”. 

Obiectivul principal al școlii de vară în domeniul 

antreprenorialului este cel de dezvoltare a competențelor şi 

abilităților practice necesare studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor, viitori specialiști în acest domeniu. 

Școala de vară este un program intensiv de pregătire practică, care 

vine în completarea programelor similare desfăşurate de 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în domeniul 

antreprenoriatului: Erasmus for Young Antrepreneurs – BYE 8, 

Startup Europe University Network, proiectul Universitate 
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antreprenorială, derulat în parteneriat cu JA România, în cadrul 

Societății Antreprenoriale Studențești prin Laboratorul de 

Incubare a Afacerilor din cadrul USV. Cursurile şi seminariile 

sunt susţinute de către specialişti practicieni de prestigiu la nivel 

naţional, cu vastă experienţă în domeniul antreprenoriatului, 

respectiv al start-up-urilor. 

Programul va include module de cursuri de specialitate în 

domeniul antreprenoriatului, workshop-uri la care vor fi invitați să 

participe antreprenori de succes, vizite de lucru, excursii tematice 

în zona Bucovina, activităţi culturale şi de socializare. Activitățile 

aplicative vor avea loc la Cacica. Sunt vizați participanți de la 

facultățile membre ale Asociației Facultăților de Economie din 

România. Programul este variat: prelegeri si seminarii, lucrări 

practice, studiu individual, prezentarea unor portofolii de proiecte. 

Organizatorul Școlii de vară intitulate „Dezvoltare competențe 

antreprenoriale” este Facultatea de Ştiinţe Economice şi 

Administraţie Publică din cadrul USV, în parteneriat cu Asociația 

Facultăților de Economie din România (AFER), Societatea 

Antreprenorială Sudenţească, Laboratorul de Incubare a 

Afacerilor (INCUBAF), Clubul Antreprenorial Studenţesc (CASt) 

din cadrul USV, Junior Achievement (JA) Romania. 

Deschiderea festivă a avut loc luni, 22 iulie, ora 10:00 în Sala 

Senatului, corpul A. Activitățile Școlii de vară se vor desfășura la 

Suceava, luni și marti, iar de miercuri până duminică, activitățile 

se vor muta la Cacica.  

În prima zi vor fi dezbătute teme precum: Antreprenoriat în turism 

și activități recreative, Antreprenoriat în turism și patrimoniul 
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imaterial, Antreprenoriat și industrii creative, Antreprenoriat și 

gastronomie, Antreprenoriat local și patrimoniul construit.  

Se vor vizita, de asemenea, o serie de obiective turistice: Cetatea 

de Scaun Suceava, Muzeul Satului Bucovinean, Observatorul 

Astronomic, salina și Bazilica „Adormirea Maicii Domnului” din 

Cacica și altele. 

Participanții sunt studenți și cadre didactice la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea de Vest Timișoara, 

Universitatea Petrol-Gaze, Ploiești, Universitatea de Arhitectură 

și Urbanism „Ion Mincu”, București, Universitatea Tehnică „Gh. 

Asachi” Iași, Universitatea Româno-Americană București, 

Sudbury University,  alături de specialiști de la OAR Filiala Nord 

Est, iaBucovina.com, Maranda, Din Drag de Bucovina, APT 

Bucovina, ADER Suceava, Simply Mind etc. 

La final, studenţii vor elabora proiecte dezvoltate în echipe, care 

vor avea ca structură problematica dezbătută în cadrul cursurilor 

și seminariilor aplicative din cadrul programului școlii de vară. 
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AmbasaDOR de Bucovina. Diaspora – Educaţie şi Formare” este 

o manifestare care reunește practicienii și cercetătorii români din 

domeniul educațional care activează în România și în cadrul 

sistemelor de învățământ din Uniunea Europeană și Statele Unite 

ale Americii. 

Proiectul este inițiat și organizat de Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava 

și finanțat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, 

Ministerul Educației și Consiliul Județean Suceava. Proiectul se 

va derula în perioada 22-26 iulie 2019. 

În cadrul manifestării sunt propuse conferințe și activități de 

formare în zilele de luni, marți și vineri, la USV, și mese rotunde 

la Mănăstirea Putna și la Universitatea din Cernăuți, în zilele de 

miercuri și joi. Activitățile derulate vor aduce celor interesați 

experiența a 25 de profesori, cercetători și manageri care activează 

în sistemele educaționale din Anglia, Grecia, Italia, Spania, 

Germania, Belgia, Franța, Elveția, Ucraina, Norvegia, 

Luxemburg, Canada și Statele Unite ale Americii.  
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În același timp, proiectul beneficiază de implicarea a 25 de cadre 

didactice, cercetători și specialiști din România, absolvenţi și 

studenţi din diaspora și din Suceava (Facultatea de Știinţe ale 

Educaţiei, USV).  Toți invitații propun teme actuale pentru 

educația din România, în cadrul celor 14 ateliere de formare și de 

împărtășire de bune practici care se vor realiza în perioada 22-26 

iulie 2019, la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.  

Proiectul își propune să construiască o rețea de comunicare între 

specialiștii în educație din regiunea Nord-Est și profesorii și 

cercetătorii români din diaspora, cu scopul păstrării și transmiterii 

identităţii culturale româneşti, concomitent cu deschiderea 

României spre valorile culturale europene. Pe lângă conturarea 

unor colaborări viitoare (activități de internaționalizare a formării 

și cercetării, proiecte europene, activități de voluntariat între 

comunitățile românești de pretutindeni) proiectul este și o 

modalitate de promovare a imaginii României în alte sisteme 

educaționale și o încercare de reformare a educației românești, 

prin preluarea exemplelor europene de bune practici și adaptarea 

acestora la realitățile contemporane ale școlii românești. 

Activitățile derulate au în vedere rezultate pozitive pe termen scurt 

(colaborări în proiecte precum donațiile de cărți, acorduri de 

colaborare etc.), dar și pe termen lung (acorduri între 

universități,  regiuni, derularea de proiecte educaționale și de 

cercetare în colaborare, schimburi de bune practici în cadrul 

proiectelor europene, vizite între școli). 

Manifestarea organizată de Facultatea de Științe ale Educației se 

dorește a fi un act de generozitate al unor oameni care dăruiesc din 

timpul, energia și experiența dobândită în alte spații culturale, 
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românilor rămași în țară, care doresc să contribuie la creșterea 

expertizei în diferite domenii de cunoaștere. Se poate spune, 

astfel, că educația unește, iar profesorii devin adevărați 

ambasadori ai cunoașterii pe care o oferă cu bucurie celorlalți. 

 

- Local: Diaspora 

Educatie si 

formare 

AmbasaDOR de 

BUCOVINA la 

Facultatea de 

Stiinte ale 

Educatiei 

monitoruldestiri.ro 

20.07.19 

 IDEM 

- USV:„Diaspora – 

Educație și 

formare. 

AmbasaDOR de 

BUCOVINA” 

info-suceava.com 

21.07.19 

 IDEM 

- Studenții 

masteranzi de la 

Facultatea 

Tehnologia 

Alimentelor, UTM 

au obținut diplome 

duble 

diez.md 

22.07.19 

 Pe 2 iulie 2019 la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, 

România, Facultatea de Inginerie Alimentară, a avut loc examenul 

de disertație susținut de studenții Facultăţii Tehnologia 

Alimentelor, programul de studii „Calitatea și securitatea 

produselor alimentare”. 

Această șansă a fost posibilă datorită Acordului încheiat între 

Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava (USV), România, în cadrul proiectului de 

programe de studii superioare de master cu diplomă dublă: 
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„Calitatea și securitatea produselor alimentare” (oferit de UTM) 

şi „Controlul și expertiza produselor alimentare” (oferit de USV), 

transmite site-ul UTM. 

 

În cadrul programului de studii superioare de master „Controlul și 

expertiza produselor alimentare” au fost susținute 7 teze ale 

masteranzilor: Vasile COZMA, Maria OGLINDA, Alina MOISA, 

Irina CUMURCIUC, Angela ȚURCANU, Maria DICA și Lidia 

BALTAGA. 

 

Tematica disertațiilor a abordat diferite aspecte privind controlul 

calității produselor alimentare, asigurarea calității și 

inofensivitatea produselor alimentare, tehhnologii moderne de 

fabricare a produselor alimentare inofensive și sigure pentru viața 

și sănătatea consumatorului. 

 

Toate disertațiile prezentate de masteranzii UTM au fost apreciate 

de Comisie cu note de 9 și 10. 

- LANSARE 

PROIECT 

Excelența 

academică și 

valori 

antreprenoriale - 

sistem de burse 

pentru asigurarea 

monitoruldegalati.ro 

22.07.19 

- Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (în calitate de 

beneficiar), în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Institutul de 

Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții - 

ICECON S.A., Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi 

Agricultură Constanţa, Camera de Comerţ, Industrie şi 

Agricultură Galaţi, Universitatea Maritimă din Constanța și 

Universitatea Politehnica din București implementează proiectul 
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oportunităților de 

formare și 

dezvoltare a 

competențelor 

antreprenoriale ale 

doctoranzilor și 

postdoctoranzilor 

(ANTREPRENOR

DOC – cod SMIS 

123847) 

Recomandat 

„EXCELENȚA ACADEMICĂ ȘI VALORI 

ANTREPRENORIALE - SISTEM DE BURSE PENTRU 

ASIGURAREA OPORTUNITĂȚILOR DE FORMARE ȘI 

DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE 

ALE DOCTORANZILOR ȘI POSTDOCTORANZILOR 

(ANTREPRENORDOC), cod SMIS 123847, cofinanţat din 

Fondul Social European prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL 

CAPITAL UMAN, Axa prioritară 6- Educație și competențe ; 

Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor 

de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de 

la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și 

formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme 

pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de 

învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate 

pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie; 

Obiectiv Specific: O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților 

de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc 

un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un 

potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi 

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Obiectivul 

general al proiectului constă în implementarea unor măsuri 

specifice prin care să crească numărul absolvenților de învățământ 

terțiar universitar și non universitar care, ca urmare a accesului la 

activitățile de învățare propuse, își vor găsi un loc de muncă în 

sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform 

SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă 

conform SNCDI 2014-2020. ANTREPRENORDOC urmărește, 

prin obiectivele si activitățile sale, construirea unui sistem de 

asigurare a feed-back-ului de la angajatori pentru a-l utiliza la 
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programarea și eficientizarea activității desfășurate de către 

membrii grupului țintă și pentru a-l include în crearea programelor 

de pregătire științifică, de consiliere și orientare profesională, de 

formare pedagogică și antreprenorială ce vor fi implementate în 

cadrul universităților partenere în proiect. Grupul-țintă este format 

din 67 studenți doctoranzi și 30 cercetători post-doctorat 

(organizați în trei serii). Rezultatele așteptate vor urmări 

îndeplinirea indicatorilor de realizare și a indicatorilor de rezultat 

imediat prevăzuți în Ghidul Solicitantului - Condiții specifice. 

Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat. Proiectul se 

va implementa pe durata a 36 de luni, data începerii – 23.05.2019 

/ data finalizării – 24.05.2022, valoarea totală: 6.974.500 lei, 

valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT – 

5.923.862, 54 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul 

național – 912.197,46 lei, valoarea co-finanțării eligibile a 

Beneficiarului – 138.440 lei. Conferința de lansare a proiectului 

va avea loc în data de 24 IULIE 2019, în Galați. 

 

Manager proiect - Prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian 

RUSU 

Date de contact ale beneficiarului: Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galați, str. Domnească, nr. 47, www.ugal.ro 

Contact: Prof. univ. dr. ing. Mihaela BUCIUMEANU, 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 

Mihaela.Buciumeanu@ugal.ro 
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- Facultatea de 

Științe ale 

Educației cea mai 

cotată facultate din 

USV 

stiridinbucovina.ro 

21.07.19 

- Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei a devenit cea mai cotată 

facultate din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în urma 

rezultatelor din sesiunea de admitere – iulie 2019. 

 


