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Valentin Popa: Copiii de astăzi îi cer 

lui Moș Crăciun imprimantă 3 D, iar 

cadre didactice universitare nici nu 

știu să programeze o astfel de 

imprimantă. Trebuie să ne adaptăm 

programele de formare și să o facem 

cât mai repede pentru că acești copii 

nu mai au răbdare cu noi 
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Actualitate 

 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, a declarat, luni, la deschiderea 

proiectului de educație și formare 

AmbasaDOR DE BUCOVINA inițiat de 

Facultatea de Științe ale Educației din 

USV cu sprijinul Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni și al Consiliului 

Județean Suceava că este foarte important 

ca metodele de formare a cadrelor 

didactice să fie modernizate. 

El a spus că USV este pe primul loc în 

aducerea, înapoi acasă, a specialiștilor  din 

străinătate. 

„Astăzi, aproape cinci la sută din numărul 

de cadre didactice ale universității sunt 

cadre didactice care s-au întors din 

străinătate cu know-how dobândit acolo, 

fie că au lucrat, fie că au studiat mulți ani 

ne ajută foarte mult să aducă universitatea 

noastră într-un clasament extrem de 

important, suntem pe primele locuri în 



clasamentele internaționale în care am 

pătruns în ultimii ani”, a declarat Popa. 

Rectorul USV a arătat că în prezent este o 

dezbatere națională privind formarea și 

modul în care reușim să pregătim cadre 

didactice pentru învățământul 

preuniversitar și nu numai. 

„Săptămâna trecută am participat la 

Consiliul Național al Rectorilor, la Cluj 

Napoca, iar prima temă pe ordinea de zi a 

fost chiar aceasta. Doamna ministru ne-a 

prezentat câteva dintre ideile sale și sigur 

că am dezbătut cu rectorii și prorectorii 

despre ce am putea face noi în viitor. 

Personal, am constatat în acești ani că 

avem de schimbat semnificativ, dacă nu 

radical, modul în care formăm profesorii 

noștri. Programele noastre de studii pentru 

formarea viitorilor profesori sunt oarecum 

înghețate la nivelul anului 1989. Am 

schimbat mult prea puțin planurile de 

învățământ”, a spus Valentin Popa. 

El a explicat că s-au concentrat mai 

departe specializările mai mult pe partea 

profesională și mult prea puțin pe partea 

didactică și pedagogică și că nici procesul 

Bologna nu a fost de ajutor scurtând de la 

patru la trei ani formarea profesorilor. 



„Nu numai planul de învățământ a 

constituit sau constituie o problemă pentru 

a avea cadre didactice tinere bine 

pregătite. În primul rând, nivelul de 

salarizare în ultimii 20 de ani a fost 

aproape pe ultima treaptă. S-au făcut pași 

importanți, a început să apară o motivație 

și constatăm că în ultimii doi ani, că elevi 

din ce în ce mai valoroși aleg să urmeze 

programe de studiu care formează, în 

principiu, profesori”, a declarat rectorul 

USV. 

Valentin Popa a subliniat că sarcina 

Universității este de a găsi cel mai adecvat 

program, cel mai adecvat plan de 

învățământ și cele mai adecvate 

conținuturi ale disciplinelor predate 

„astfel încât să ne putem adresa copiilor 

noștri, copii care astăzi, în anul 2019, sunt 

mult diferiți de cei din mileniul trecut”. 

”Astăzi un copil îi scrie lui Moș Crăciun 

că vrea să-i aducă o imprimantă 3 D, dar 

noi mai avem cadre didactice care nu știu 

să programeze, la nivelul universității, o 

imprimantă 3 D. Trebuie să fim conștienți 

că acești copii nu mai au răbdare. Nici 

măcar studenții noștri nu mai au răbdare 

să stea trei ore într-o sală de curs și să 

asculte o serie de informații care pot fi 



găsite ușor pe internet. De aceea trebuie 

găsite metode moderne de a-i atrage și a-i 

ține în clasă, respectiv în sălile de curs”, a 

explicat rectorul USV. 

El consideră că trebuie să fie găsit loc în 

programă unor materii obligatorii care 

asigură metode noi de formare. 

„Am fost oarecum siderat la Consiliul 

Național al Rectorilor când am ascultat un 

prorector al unei foarte mari universități 

din România care ne spunea că ei au 

dezbătut acolo această problemă și că au 

hotărât să meargă pe aceeași idee, în 

sensul că un profesor trebuie să știe 

extraordinar de bine materia respectivă, 

chiar dacă face în facultate lucruri pe care 

niciodată nu le va preda pentru ca apoi va 

ști sigur să și predea. 

Eu nu pot să fiu de acord cu așa ceva și 

consider că este un lucru periculos dacă de 

la cele mai bune și mai mari universități 

ale României vin cu idei retrograde însă 

până la urmă ne bucurăm de autonomia 

universitară și vom avea succes în 

societate și vom avea studenți dacă vom 

reuși să fim moderni, dacă vom reuși să ne 

adaptăm și să o facem cât mai repede 



pentru că acești copii ai noștri nu mai au 

răbdare cu noi”, a conchis Valentin Popa.  
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USV a intrat în topul universităților 

din Europa Centrală și de Est 
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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), 
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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 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 

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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La USV a fost lansat un proiect de 

aproape 7 milioane de lei pentru 

dezvoltarea programelor de studii și 

a culturii antreprenoriale 
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Social 

 

Vineri, 19 iulie, la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, a avut loc lansarea 

proiectului „Creșterea calității 

programelor de studii universitare prin 

formarea resursei umane și promovarea 

culturii antreprenoriale în rândul 

studenților”. 
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Proiectul, a cărui valoare este de 

6.845.959 lei, este cofinanțat prin Fondul 

Social European și Programul Operațional 

Capital Uman 2014 – 2020 și are ca lider 

de proiect și beneficiar Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, alături de 

alți parteneri din țară. 

Pe lângă aceasta, managerul de proiect, 

șef lucrări doctor Iuliana Chiuchișan, a 

menționat că prin acest proiect se doresc 

obținerea următoarelor rezultate: 

83 de profesori (20 de la USV) vor 

dobândi competențe profesionale adaptate 

sistemelor moderne de educație și vor fi 

mai pregătiți să-și îndeplinească rolul 

social; 

441 de studenți (100 de la USV) vor 

absolvi învățământul terțiar universitar cu 

un bagaj de cunoștințe, aptitudini și 

competențe care să le permită angajarea 

într-o activitate economică 

antreprenorială; 

200 de studenți (40 de la USV) din 

grupurile vulnerabile (netradiționali/din 

mediul rural/de etnie romă/CES) vor fi 

sprijiniți, prin acordarea unor burse, să 



finalizeze programul de studii la care au 

fost înscriși; 

5 instituții de învățământ superior, din 

regiuni mai slab dezvoltate ale României, 

își vor îmbunătăți portofoliul de oferte 

educaționale cu un curs modern, atractiv, 

care oferă studenților posibilitatea de a 

dobândi un set de competențe utile pentru 

viața profesională. 

Fiecare universitate parteneră va elabora 

un curs antreprenorial cu componentă 

aplicativă și îl va pilota cu studenții din 

anii terminali ai studiilor de licență, sub 

forma unei discipline complementare 

programelor de studii de licență. 

Digitalizarea parțială a cursului 

antreprenorial va permite profesorilor 

utilizarea metodelor moderne și flexibile 

de predare, de tip e-learning, conducând 

astfel la creșterea atractivității și a 

dimensiunii practice a ofertelor 

educaționale. Disciplina va fi pilotată cu 

studenții din anii terminali ai studiilor de 

licență de la fiecare partener universitar. 

Prezent la lansare, prof.dr. Mihai Dimian, 

prorector USV, a prezentat necesitatea 

dezvoltării și adaptării permanente a 

programelor de studii la dinamica 



previzionată a pieței muncii precum și la 

profilul actual al absolvenților de liceu, 

inclusiv prin folosirea noilor tehnologii 

informaționale și de comunicații. Mihai 

Dimian a subliniat și preocuparea 

universității sucevene pentru dezvoltarea 

culturii antreprenoriale a studenților, dar 

și a profesorilor, atât în cadrul standard al 

programelor de studii, cât și prin 

activitățile extra-curriculare. Acest nou 

proiect european cu orientare 

antreprenorială coordonat de USV oferă 

oportunități de dezvoltare pentru trei 

regiuni ale României, sprijinind financiar 

peste 200 de tineri din grupuri vulnerabile 

pentru finalizarea studiilor. 

 

 

Adelina 

Talapalriu 

 

 

Proiect de aproape un milion şi 

jumătate de euro pentru dezvoltarea 

programelor de studii şi a 

antreprenoriatului, la USV 
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Mirela Adomnicăi la lansarea 

proiectului AmbasaDOR DE 

BUCOVINA: Societatea se schimbă 

mai repede decât am fost obișnuiți și 
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Actualitate 

 

Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi,  

a declarat, luni, la USV, la lansarea 

proiectului de formare în educație 

AmbasaDOR DE BUCOVINA că 



cred că trebuie să ținem pasul cu 

această schimbare 

 

Facultatea de Științe ale Educației a 

oficializat, acum, printr-un proiect ceea ce 

s-a întâmplat și până acum. 

„În ceea ce privește colaborarea cu 

diaspora multe activități s-au derulat până 

acum și îmi doresc ca acest proiect, care 

înseamnă oficializarea a ceea ce ați făcut 

și până acum, să însemne pe termen lung 

sustenabilitate, acorduri de colaborare, pe 

schimburi de cărți, pe schimburi de 

experiență”, a spus prefectul. 

Mirela Adomnicăi le-a urat bun venit 

acasă celor care sunt din diaspora și 

participă la proiect și a spus că și-ar dori o 

școală să hrănească visele copiilor și să le 

facă posibile. 

Ea a arătat că acest proiect este generos 

mai ales prin schimbul de experiență 

dobândită de-a lungul timpului și pe care 

cei prezenți pot să îl împărtășească aici. 

„Este o dinamică permanentă. Societatea 

se schimbă mai repede decât am fost 

obișnuiți și cred că trebuie să ținem pasul 

cu această schimbare și fiecare experiență 

dobândită și împărtășită ne ajută să 

atingem acel obiectiv: o școală care să 



hrănească visele copiilor și să le facă 

posibile”, a spus Adomnicăi.  

 

T.B. 

 

 

Flutur, la lansarea proiectului de 

formare în educație AmbasaDOR DE 

BUCOVINA: Trebuie să ne aplecăm 

mai mult asupra diasporei până când 

nu e prea târziu și veți avea nevoie 

de translator să vorbiți cu nepoțeii 
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Social 

Președintele Consiliului Județean 

Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, 

luni, la lansarea proiectului de formare în 

educație AmbasaDOR DE BUCOVINA 

că problema sucevenilor plecați la muncă 

în străinătate trebuie să fie mereu în 

atenția autorităților și să facă mai multe 

pentru aceștia până când nu este prea 

târziu și va fi nevoie de translator pentru a 

discuta cu nepoții. 

El a arătat că Luna Diasporei a început de 

luni, cu acest proiect, Diaspora-Educație 

și Formare AmbasaDOR DE 

BUCOVINA, amintind că în 2016 a inițiat 

proiectul Lunii Diasporei pentru că a 

simțit această obligație a autorităților 

județene față de sucevenii plecați la 

muncă în străinătate. 

Președintele Flutur a spus că Suceava este, 

din păcate, campion în ceea ce privește 

numărul persoanelor plecată la muncă în 

străinătate și că a simțit că trebuie să se 

facă mai mult pentru ei, măcar în luna 

august, luna concediilor, și să stea de 

vorbă instituționalizat cu aceștia. 



El a menționat că statisticile arată că peste 

150.000 de suceveni sunt plecați la muncă 

în străinătate, iar România e campioană în 

Europa cu peste 5 milioane de români 

plecați afară. 

„De aceea eu cred că trebuie să ne aplecăm 

mult mai mult și pe această problemă, a 

românilor din afară, până când nu e prea 

târziu, până nu ne vin nepoțeii și nu știu 

românește deloc și va trebui să aveți 

traducător”, a spus Flutur. 

În ceea ce privește proiectul AmbasaDOR 

DE BUCOVINA, Flutur i-a rugat pe cei 

implicați în proiect să fie  ambasadori ai 

Bucovinei și să o promoveze acolo unde 

merg pentru că merită Bucovina 

promovată mult. 

El a amintit că anul trecut, în an centenar, 

au fost acordate diplome sucevenilor care 

au făcut cinste zonei, și a spus că numai în 

sala din Consiliul Județean Suceava unde 

s-a desfășurat manifestarea, erau 

personalități pentru formarea a trei 

guverne. 

Flutur a menționat că a încercat cu 

diaspora câteva proiecte, iar unul de 

succes este deschiderea curselor aeriene 



spre destinații din Europa, care s-a făcut 

prin implicarea sucevenilor din diaspora. 

El a spus că Bucovina a devenit un brand 

foarte puternic și că numărul de turiști a 

depășit 400.000 anul trecut, iar Bucovina 

a devenit a treia destinație turistică după 

Litoral și Poiana Brașov. 

Președintele Flutur a mai transmis că 

trebuie promovate lucrurile bune din țară. 

„Cred că noi, ca români trebuie să fim mai 

curajoși și mai ofensivi în afară. Nu numai 

să facem treaba altora. Să vorbim mai 

mult despre calitățile românilor, să fim 

mai patrioți. Eu cred că e prea multă 

vrajbă și prea multe grupuri care nu ajută 

la imaginea României și a românilor. În 

statistici vedem că sunt creativi, 

inteligenți, au inițiativă, sar în ajutor. Ar 

trebui să vorbim mai mult despre asta 

decât despre faptele rele care, din păcate, 

au pus o ștampilă nu foarte fericită pe 

România și chiar pe zona noastră”, a 

conchis Gheorghe Flutur. 

 

N.B. 

 

 

Proiectul „Diaspora-Educație și 

Formare. AmbasaDOR DE 

BUCOVINA” a fost lansat la USV. 
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Proiectul de formare a cadrelor didactice 

inițiat de Facultatea de Științe ale 

Educației din USV, „Diaspora-Educația și 
www.monitorulsv.ro 
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 Peste 350 de cadre didactice s-au 

înscris la cele 14 ateliere de formare. 

Conf. univ. dr. Otilia Clipa: În 

următorii 10 ani va fi o nevoie acută 

de profesori calificați 

 

 Formare. AmbasaDOR DE 

BUCOVINA”, a fost lansat, luni, la USV, 

în prezența rectorului USV, Valentin 

Popa, IPS Pimen Suceveanul, prefectului 

Mirela Adomnicăi, președintelui CJ 

Suceava, Gheorghe Flutur, a primarului 

Sucevei, Ion Lungu, a profesorilor 

formatori. 

Managerul de proiect, conf. univ.dr. Otilia 

Clipa, a explicat că, potrivit estimărilor, în 

următorii 10 ani, va fi o nevoie acută de 

profesori calificați. 

Ea a precizat că potrivit datelor statistice, 

în perioada 1998-2018, circa 22.000 de 

profesori au plecat din țară și a menționat 

că românii performează în alte sisteme de 

învățământ. 

Conf. univ. dr. Otilia Clipa a arătat că 

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. 

Ea a arătat că în același timp, proiectul 

beneficiază de implicarea a 25 de cadre 

didactice, cercetători și specialiști din 

www.newsme.ro 
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România, absolvenți și studenți din 

diaspora și din Suceava. 

Potrivit acesteia, 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. 

Ea a arătat că sunt înscriși 350 de persoane 

la cele 14 ateliere de formare, unii la mai 

multe ateliere. 

 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 

identității culturale românești, 

concomitent cu deschiderea României 

spre valorile culturale europene. 
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Peste 350 de cadre didactice s-au 

înscris la cele 14 ateliere de formarea 

ale proiectului „AmbasaDOR DE 

BUCOVINA” 
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Luna Diasporei, deschisă la Suceava 

odată cu lansarea Proiectului 

„Diaspora – Educație și Formare. 

AmbasaDOR DE BUCOVINA” 

 

 

Obiectiv de Suceava 
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Acesta este un proiect de formare a 

cadrelor didactice inițiat de Facultatea de 

Științe ale Educației de la USV, 

universitatea suceveană fiind gazda 

manifestării. Proiectul desfășurat între 22 

și 26 iulie, la care participă experți în 

educație din țări europene, Canada și 

SUA, deschide seria manifestărilor anuale 

Luna Diasporei. 

Proiectul de formare a cadrelor didactice 

„Diaspora – Educația și Formare. 

AmbasaDOR DE BUCOVINA” a fost 

lansat luni la USV. Oficialități, experți în 

educație din țări europene, din Canada și 

SUA s-au reunit la conferința „Ambasa-

DOR DE BUCOVINA. Diaspora – 

Educație și Formare”, în cadrul pro-

iectului cu același nume. Este vorba 

despre un proiect inițiat de Facultatea de 

Științe ale Educației din USV, care își 

propune să construiască o rețea de 

comunicare între specialiștii în educație 

din Regiunea Nord-Est și profesorii și 

cercetătorii români din Diaspora. Scopul 

proiectului este de a păstra și transmite 



identitatea românească și de a deschide 

România spre valorile culturale europene. 

Urându-le „bun venit acasă”, prefectul 

Mirela Adomnicăi a remarcat că deși 

societatea este într-o schimbare care se 

produce mai repede ca de obicei, trebuie 

să ținem pasul cu această schimbare în 

ideea realizării ca obiectiv a unui sistem 

educațional care să facă posibilă realizarea 

viselor copiilor. „În ceea ce privește 

colaborarea cu Diaspora, multe activități 

s-au derulat până acum și îmi doresc ca 

acest proiect, care înseamnă oficializarea 

a ceea ce ați făcut și până acum, să 

însemne pe termen lung sustenabilitate, 

acorduri de colaborare pe schimburi de 

cărți, pe schimburi de experiență”, a spus 

prefectul. 

Prezent la eveniment, președintele 

Consiliului Județean Suceava, Gheorghe 

Flutur, a declarat că județul nostru este, 

din păcate, lider în exportul forței de 

muncă peste hotare (din circa cinci 

milioane de români plecați la muncă peste 

hotare, peste 150 de mii sunt din Suceava) 

și că a simțit că trebuie să se facă mai mult 

pentru ei, măcar în luna august, luna 

concediilor, și să stea de vorbă instituțio-

nalizat cu aceștia, în cadrul proiectului 



intitulat „Luna Diasporei”, a cărui ediție 

din acest an a debutat ieri, cu acest proiect. 

Primarul Ion Lungu a punctat că este 

important ca experiența Diasporei să fie 

împărtășită în mai multe domenii pentru 

că împreună cu Diaspora se poate 

progresa. „Trebuie să punem Diaspora în 

valoare, împreună să învățăm din 

expertiza și experiența Diasporei și an de 

an să facem diferite dezbateri pe anumite 

module în așa fel încât să avem toți de 

câștigat. Sper ca anii viitori și Primăria 

Suceava să fie partener. Trebuie pus mai 

mult accent pe această comoară a noastră 

de afară care este Diaspora și pe care să o 

folosim în interesul țării, cum fac și 

celelalte țări, și nu electoral, ci să 

progresăm împreună”, a conchis Ion 

Lungu. 

Managerul de proiect, conf. univ. dr. 

Otilia Clipa, a spus că proiectul 

beneficiază de implicarea a 25 de cadre 

didactice, cercetători și specialiști din 

România, absolvenți și studenți din 

Diaspora și din Suceava. Cei 25 de 

profesori, cercetători și manageri 

activează în sistemele educaționale din 

Anglia, Grecia, Italia, Spania, Germania, 

Belgia, Franța, Elveția, Ucraina, 



Norvegia, Luxemburg, Canada și Statele 

Unite ale Americii, iar 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 „Stefan cel Mare” din Su-

ceava. De altfel, peste 350 de cadre 

didactice s-au înscris la cele 14 ateliere de 

formare. Rațiunea acestui proiect rezidă în 

faptul că sunt estimări făcute de specialiști 

în domeniu care arată că în următorii 10 

ani va fi o nevoie acută de profesori 

calificați. 

 

________ Studenții masteranzi de la Facultatea 

Tehnologia Alimentelor, UTM au 

obținut diplome duble 
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________ Pe 2 iulie 2019 la Universitatea „Stefan 

cel Mare” din Suceava, România, 

Facultatea de Inginerie Alimentară, a avut 

loc examenul de disertație susținut de 

studenții Facultății Tehnologia 

Alimentelor, programul de studii 

„Calitatea și securitatea produselor 

alimentare. 

 

O.S. 

 

 

Săptămâna aceasta se desfășoară 

Școala de vară organizată de 

Facultatea de Științe Economice și 
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În perioada 22- 28 iulie, la Facultatea de 

Științe Economice și Administrație 

Publică din cadrul Universității „Stefan 

cel Mare” din Suceava (USV), se 
www.ziare.com 
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 Administrație Publică din cadrul 

USV 

 desfășoară, ca în fiecare an, școala de vară 

intitulată „Dezvoltare competențe 

antreprenoriale”. Obiectivul principal al 

școlii de vară în domeniul 

antreprenoriatului este cel de dezvoltare a 

competențelor și 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 

desfășurate de Universitatea „Stefan cel 

Mare” din Suceava în domeniul 

antreprenoriatului: Erasmus for Young 

Antrepreneurs – BYE 8, Startup Europe 

University Network, proiectul 

Universitate antreprenorială, derulat în 

parteneriat cu JA România, în cadrul 

Societății Antreprenoriale Studențești prin 

Laboratorul de Incubare a Afacerilor din 

cadrul USV. Cursurile și seminariile sunt 

susținute de către specialiști practicieni de 

prestigiu la nivel național, cu vastă 

experiență 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 

www.svnews.ro 

22.07.19 

 

www.radioimpactfm.

ro 

22.07.19 

 



participe antreprenori de succes, vizite de 

lucru, excursii tematice în zona Bucovina, 

activități culturale și de socializare. 

Activitățile aplicative vor avea loc la 

Cacica. Sunt vizați participanți de la 

facultățile membre ale Asociației Fa-

cultăților 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 Științe Economice și 

Administrație Publică din cadrul USV, în 

parteneriat cu Asociația Facultăților de 

Economie din România (AFER), 

Societatea Antreprenorială Studențească, 

Laboratorul de Incubare a Afacerilor 

(INCUBAF), Clubul Antreprenorial 

Studențesc (CASt) din cadrul USV, Junior 

Achievement (JA) Romania. 

Deschiderea festivă a avut loc luni, 22 

iulie, la ora 10:00 în Sala Senatului, corpul 

A. Activitățile școlii de vară se desfășoară 

la Suceava  luni și marți, iar de miercuri 

până duminică, activitățile se vor muta la 

Cacica. 



În prima zi au fost dezbătute teme precum: 

Antreprenoriat în turism și activități 

recreative, Antreprenoriat în turism și 

patrimoniul 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 „Stefan 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, studenții 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, se arată 

într-un comunicat transmis ieri de USV. 
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Aproape 3 800 de candidați s-au 

înscris la USV într-o săptămână. 

Vezi câte locuri mai sunt disponibile 
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3 767 de absolvenți de liceu și de studii de 

licență care intenționează să-și continue 

studiile s-au înscris la programele de 

studii scoase la concurs de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. Aceștia s-

au înscris în primele șapte zile de înscrieri. 

Cei 3 767 de absolvenți înscriși și-au 

exprimat 6 108 opțiuni. 

La licență zi, USV a scos la concurs 3 200 

de locuri dintre care 1 180 fără taxă și 1 

125 cu taxă. Pentru aceste locuri au fost 

exprimate 3 379 de opțiuni, de către 2 046 

de absolvenți de liceu. 

La licență ID unitatea superioară de 

învățământ a scos la concurs 400 de 



locuri, din 500 validate de ARACIS. 

Pentru aceste locuri au fost exprimate 357 

de opțiuni de către 286 de absolvenți de 

liceu. 

La programele de masterat, USV a scos la 

concurs 2 325 de locuri, dintre care 650 

fără taxă și 640 cu taxă. Pentru aceste 

locuri au fost exprimate 1 481 de opțiuni, 

de către 834 de absolvenți. 

La programele de Conversie Profesională 

sunt scoase la concurs 210 locuri, pe care 

s-au înscris 63 de  candidați. 

De asemenea, universitatea suceveană 

mai scoate la concurs și 60 de locuri 

speciale la licență, dintre care 50 destinate 

elevilor care au absolvit studiile într-un 

liceu din mediul rural și 10 pentru 

persoanele de etnie rromă. Pe locurile 

destinate elevilor care au absolvit un liceu 

din mediul rural s-au înscris 59 de 

absolvenți de liceu. Aceștia au exprimat 

91 de opțiuni. Pe locurile destinate 

persoanelor de etnie rromă s-au înscris, la 

programele de licență, 9 candidați, aceștia 

exprimând 11 opțiuni, iar la masterat s-a 

înscris o singură persoană. 

Cei mai avantajați sunt românii de 

pretutindeni, pentru care Universitatea din 



Suceava pune la dispoziție 450 de locuri 

bugetate, dintre care 300 la licență și 150 

la master. La programele de licență, în 

cele 7 zile, s-au înscris 396 de candidați 

care au exprimat 598 de opțiuni, în timp 

ce la programele de masterat s-au înscris 

73 de absolvenți, care au exprimat 127 de 

opțiuni. 

Puteți vedea aici locurile rămase libere la 

fiecare facultate din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava. 

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. 

http://www.admitere.usv.ro/inscrieri-si-rezultate-admitere-2019/

