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Începând cu sesiunea de admitere septembrie 2019, 

oferta educațională a Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava va include, în premieră, programul de 

studiu Asistență medicală generală, forma de 

învățământ cu frecvență, pe durata a 4 ani, care a fost 

autorizat provizoriu de ARACIS. Completarea ofertei 

educaționale a USV cu încă un program de licență în 

domeniul Sănătate, alături de Nutriție și dietetică și 

Balneofiziokinetoterapie și recuperare, conturează și 

mai clar premisele pentru înființarea unei facultăți de 

medicină. 

Pentru acest program, USV va scoate la concurs un 

total de 60 de locuri, din care 15 bugetate (fără taxă). 

Pentru cele 45 de locuri nefinanțate, taxa aferentă unui 

an de studii va fi de 4000 lei. 

Admiterea la programul de studiu Asistență medicală 

generală va consta în două probe, după cum urmează: 

Proba I - test grilă și Proba II - media examenului de 

bacalaureat. 

Pentru Proba I, se va susține un test grilă la disciplina 

Biologie (Anatomie și Fiziologie), conform tematicii 



și bibliografiei care sunt afișate pe pagina site-ului 

Admitere, la capitolul Criterii specifice: 

http://www.admitere.usv.ro/wp-

content/uploads/2019/07/admitere-AMG.pdf. 

Media de admitere se va calcula după formula: Nota 

la testul grilă x 0,40 + Media examenului de 

bacalaureat x 0,60 = Medie admitere. 

Înscrierile se vor desfășura în perioada 9 - 13 

septembrie 2019, iar proba scrisă va fi susținută în 

data de 16 septembrie, urmând ca rezultatele să fie 

afișate în ziua următoare, pe 17 septembrie. Candidații 

declarați admiși se vor putea înmatricula între 17 și 20 

septembrie. Detalii suplimentare cu privire la proba de 

concurs, taxe și calendar pot fi consultate la adresele 

http://www.usv.ro/fefs/ro/admitere.phpși 

www.admitere.usv.ro 
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O studentă de la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării a reprezentat recent Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava la Festivalul studenților 

francofoni din Europa centrală și orientală. 

Valentina Halip este studentă în anul al II-lea la 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării și a 

participat, în perioada 30 iunie – 6 iulie 2019, la 

Festivalul studenților francofoni din Europa centrală 

și orientală, organizat de Agenția Universitară a 

Francofoniei, la Plovdiv, capitala culturală a 

Bulgariei. 



Festivalul a reunit în jur de 100 de studenți, pasionați 

de limba franceză, reprezentanți ai unor universități 

din mai multe țări europene, dar și din Asia și Africa, 

respectiv Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, 

Macedonia, Republica Moldova, România, Rusia, 

Serbia, Turcia, Tunisia, Ucraina și Ungaria. Tinerilor 

li s-au propus diverse ateliere. 

La întoarcerea în țară, Valentina Halip a făcut un 

rezumat al acestei experiențe: „Îmi place foarte mult 

să călătoresc. Am avut norocul să mi se asigure 

transportul cu avionul de la Suceava la București (cu 

escală), apoi de la București la Sofia. De acolo, am 

fost transportați la Plovdiv cu un autocar. M-am simțit 

foarte matură și responsabilă după ce am ajuns cu brio 

la destinație. Am fost cazați în căminul Universității 

de Medicină, la vreo 25 de minute de facultatea unde, 

în fiecare zi, se țineau atelierele. Dintre atelierele de 

painting, gaming, canto, teatru și dans, eu l-am ales pe 

cel din urmă. Coregraful nostru, un francez foarte 

prietenos, Clément Bautot, ne-a ajutat să legăm relații 

strânse în grupul nostru de dansatori amatori, 

determinându-ne și să experimentăm pentru prima 

oară dansul tradițional bulgăresc specific zonei. 

Atelierele țineau toată ziua, cu o pauză de masă de 

două ore”. 

  

Diversitate 



Suceveanca a mai adăugat că cina era servită la 

cantina căminului și, ulterior, la 19:30, studenții se 

întâlneau într-o sală amenajată cu videoproiector 

pentru ca fiecare echipă să spună câteva cuvinte 

despre țara ei. „Alături de colegii mei români, am 

încins și o horă și am invitat toți spectatorii să danseze 

cu noi. Fiecare atelier a pregătit câte un moment 

artistic pentru a-l prezenta la gală. A existat un juriu, 

care avea rolul de a evalua fiecare participant și de a 

alege câte trei câștigători pentru fiecare atelier”, a spus 

studenta. Premiul I însemna un bilet de avion dus-

întors într-o țară francofonă, premiul II – pe care l-a 

câștigat Valentina Halip la atelierul ei, datorită 

pasiunii pentru dans, a constat într-o tabletă, iar 

premiul III era un ceas inteligent. Fiecare student a 

primit diplomă de participare și a obținut, de fapt, cel 

mai de preț premiu: un bagaj de cunoștințe impregnat 

de cultură orientală, africană, dar și europeană, de noi 

termeni francezi, de prieteni surprinzători, de o 

gastronomie diferită de cea cunoscută și de 

perspective originale de a gândi, după cum a povestit 

studenta universității sucevene. „Intenția mea este să-

i încurajez pe cât mai mulți studenți să profite de 

această perioadă a vieții lor, în care pot să viziteze 

locuri noi și să lege prietenii frumoase dacă profită de 

bursele care le sunt puse la dispoziție și pentru 

obținerea cărora e nevoie numai de voința de a se 

înscrie. Îndrăzniți!”, este îndemnul Valentinei Halip. 
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Consiliului Local al municipiului Suceava a aprobat 

cererea pe care Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava a adresat-o Primăriei pentru realizarea 

lucrărilor de reabilitare a căminului Colegiului 

Național de Industriei Alimentară, condiția fiind ca 



lucrările de investiții realizate să fie predate 

proprietarului, respectiv Municipiului Suceava. 

Imobilul în cauză a avut destinația de locuințe sociale, 

fiind preluat în administrare de USV pentru a putea fi 

utilizat ca și cămin de studenți, numai că pentru asta 

sunt necesare lucrări de reabilitare precum consolidare 

și mansardare a clădirii, desființare grupuri sanitare 

comune și înființare în fiecare cameră a unei băi, 

amenajare centrală termică pe gaze naturale și 

construire scară de acces. Va fi realizat un drum 

perimetral aferent imobilului iar lățimea aleii 

carosabile care leagă căminul cu poarta de intrare în 

Colegiul Tehnic Alimentar va fi lărgită la două benzi 

de circulație, în vederea conformării la cerințele de 

siguranță la incendii. Practic, este o cu totul altă 

clădire față de cea care a fost proiectată și realizată 

înainte de 1989 și pe care municipalitatea a fost de 

acord să o dea în administrare USV. Reamintim că 

respectivul cămin a fost dat în administrarea USV pe 

o perioadă de 25 de ani, „în scopul desfășurării de 

activității de cazare a studenților și a activităților care 

decurg din procesul de învățământ” iar 

„administratorul se obligă să nu efectueze, fără 

acordul proprietarului, a unor modificări în structura 

interioară a spațiilor primite în administrare”. Aceasta, 

practic, a fost motivul pentru care USV a solicitat 

proprietarului imobilului acordul pentru modernizarea 

clădirii. 
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În contextul multiculturalismului, al cercetării și al 

promovării actului cultural-științific, Universitatea 

„Stefan cel Mare” din Suceava a găzduit, în perioada 

4-6 aprilie 2019, cel de-al VII-lea Colocviu 

Internațional organizat de Biblioteca Universități 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu 

CODFREURCOR (Colegiul Doctoral Francofon 

Regional în Domeniul Științelor Umaniste) și 

Asociația Bibliotecarilor din Romania – Filiala 

Suceava. Manifestarea s-a intitulat PATRIMONIUL 

CANONIC – SUPORT AL VITALITĂȚII ȘI 

DIVERSITĂȚII CULTURALE, și a fost coordonată 

de prof. univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU, 

bucurându-se de un ecou puternic în rândul celor care 

și-au propus promovarea schimbului de bune practici 

și deschiderea unor dialoguri în plan cultural și 

științific. 

Participanții de la Universitatea de Stat Ilia din Tbilisi 

și Universitatea de Stat Akaki, Tsérétéli au lansat, încă 

de atunci, invitația pentru o nouă colaborare științifică. 

Astfel, în perioada 17-21 iulie 2019, a avut loc, în 

Georgia, la Tbilisi, Colocviul Științific Internațional 

„LES ETUDIANTS FACE AUX DEFIS DU 21E 

SIECLE”/„STUDENȚII ÎN FAȚA 

PROVOCĂRILOR SECOLULUI XXI”, organizat de 

Universitatea de Stat Ilia din Tbilisi, Facultatea de 



Științe și Arte -Centrul de Cercetare și 

Intercomprehensiune în Limbile Romanice. Dialog 

Intertextual (Centre de Recherche et 

Intercomprehension Romane. Dialogue Intertextuel). 

Din Romania, au dat curs invitației lect. univ. dr. 

Vasile BUDUI și bibl. Anișoara BUDUI, de la 

universitatea suceveană, și prof. colaborator 

Magdalena-Simona TRUȘCAN. 

Programul colocviului a debutat în data de 17 iulie 

2019, cu o expoziție de lucrări (pictură, desen tehnic 

și infografică) ale studenților georgieni. În dimineața 

zilei de 18 iulie a avut loc deschiderea oficială, 

prezidată de prof. univ. dr. Mzago Dokhtourichvili, 

responsabil științific al Colocviului. Deschiderea a 

fost onorată de prezența profesorilor: d-na Nino 

Doborjginidze- Vice-Rector al Universității de Stat 

Iliadin Tbilisi, d-na Maka Lashkhia – președintele 

Comisiei de Calitate din cadrul Facultății de Științe și 

Arte (Universitatea Ilia, Tbilisi), Eleonore Garnier – 

atașat în domeniul cooperării științifice al 

Universității franceze-georgiene (IFG), Miranda 

Lomidzede laUniversitatea de Stat Akaki, Tsérétéli 

(Georgia),director al Colegiului Regional Doctoral 

Francofon din Europa Centrală și de Est, în domeniul 

științelor umane (CODFREURCOR). 

La ceremonia de deschidere a fost invitat și 

ambasadorul României în Georgia, Radu-Liviu 

HORUMBĂ, care, în intervenția sa, și-a exprimat 

aprecierea față de preocupările de cercetare, schimbul 

de experiență și a felicitat gazdele pentru tematica 



aleasă. Ulterior, Excelența Sa a purtat o discuție 

amicală cu delegația română prezentă la eveniment, 

împărtășind din experiența Domniei sale în aceasta 

țară. 

Deschiderea a fost urmată de sesiuni plenare. 

Doamnele bibl. Anișoara Budui și prof. Magdalena-

Simona Trușcan au fost desemnate să prezideze câte o 

sesiune din programul activităților, în cadrul cărora au 

susținut lucrările „Metode de valorificare a presei 

vechi din colecția Bibliotecii „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, respectiv „Predarea limbii engleze prin 

intermediul literaturii la nivel liceal, utilizând 

competențele lingvistice de bază – o abordare 

metodologică”, incluse în programul Colocviului. În 

deschiderea sesiunilor, cu prilejul susținerii 

comunicării„ Resurse digitale și practici adaptate 

educației interdisciplinare a studenților, lect. univ. dr. 

Vasile Budui, a prezentat și oportunitățile de studiu ale 

universității sucevene. Ziua s-a încheiat cu vizitarea 

capitalei Georgiene – Tbilisi. 

În data de 19 iulie, comitetul de organizare a prevăzut 

o excursie în regiunea Kakhetia (importantă regiune 

viticolă a Georgiei), prilej de a cunoaște câteva repere 

din istoria și tradițiile poporului georgian (bisericile 

medievale, Palatul Tsinandali – primul palat european 

din Georgia etc.). 

Ziua de 20 iulie a fost dedicată continuării susținerii 

lucrărilor. Colocviul s-a încheiat cu un moment 

cultural-artistic, unde cântece și dansuri tradiționale 



bucovinene au încântat audiența. La sfârșit, într-un 

cadru festiv, au fost înmânate diplomele de participare 

și au fost dăruite gazdelor mici obiecte de artizanat, 

simbol al prieteniei și durabilității culturale. 
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În perioada 14-21 iulie 2019, în cadrul Universității 

Politehnica din București, a avut loc Școala de vară 

pentru studenți cu tema „Les trois enjeux du 

développement durable: énergie, environnement et 

société” („Cele trei mize ale dezvoltării durabile : 

energie, mediu înconjurător și societate”). 

Manifestarea a fost organizată prin colaborarea dintre 

Universitatea Politehnica și Agenția Universitară a 

Francofoniei (Agence Universitaire de la 

Francophonie). Au participat 60 de studenți din 5 țări: 

România, Moldova, Ucraina, Bulgaria și Turcia. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

beneficiat de privilegiul de a trimite la acest 

eveniment șase studenți din anii al II-lea și al III-lea ai 

Facultății de Litere și Științe ale Comunicării: Daniela 

Bargan, Andrei Kapsamun, Nelly Machidon, Maria 

Tătaru, Tatiana Obreja și Anastasia Rotari. 

La întoarcerea în Suceava, studenții au rezumat 

experiența pe care au trăit-o: „Deși călătoria noastră a 

început cu nopți nedormite, trenuri pierdute și mers 

epuizant prin ploaie, săptămâna de la București s-a 

dovedit plină de emoții plăcute, de informații utile, de 



oameni creativi și, mai ales, de o puternică dorință de 

a schimba lumea. Programul Școlii de vară ni s-a părut 

foarte variat și interesant, poate și pentru că a fost 

oarecum atipic pentru niște studenți de la Litere. Am 

vizitat diferite facultăți tehnice – Facultatea de 

Inginerie Mecanică și Mecatronică, Facultatea de 

Ingineria Sistemelor Biotehnice, Facultatea de 

Energetică, Facultatea de Inginerie Electrică, 

Facultatea de Transporturi, Facultatea de Știința și 

Ingineria Materialelor – și am întâlnit profesori cu 

care am discutat, pe parcursul atelierelor, probleme de 

mediu, dar mai ales despre cum progresul tehnologic 

poate ajuta la găsirea unor soluții în vederea 

gestionării energiei electrice și a energiilor 

regenerabile. Cu alte cuvinte, au fost abordate subiecte 

precum dezvoltarea durabilă, sustenabilitatea, relația 

dintre natură și om, responsabilitatea civică. A fost 

inedit, complicat, dar și palpitant pentru noi să vorbim 

despre probleme sociale din diferite țări și să găsim 

soluții la nivel global. Această Școală de vară a fost o 

adevărată provocare și un imbold în evoluția noastră 

ca personalități și ca oameni responsabili pentru 

influența acțiunilor noastre asupra mediului 

înconjurător. Am vizitat Castelul Peleș de la Sinaia, 

dar și un „obiectiv” mai puțin obișnuit: Rafinăria 

Petrobrazi OMV Petrom. Atelierele, excursia, dar și 

plimbările prin capitala României – mai ales cea de la 

Muzeul Satului „Dimitrie Gusti” – ne-au schimbat 

perspectiva asupra relațiilor dintre om și tehnologie, 

dar și asupra utilității aprofundării limbilor străine la 



nivel universitar. Ne-am dat seama că a fi student la 

Litere nu exclude curiozitatea, deschiderea față de 

științele exacte, ba mai mult, că domeniul tehnic ne-ar 

putea oferi niște oportunități la terminarea studiilor. 

Mulți dintre studenții participanți au spus, la sfârșitul 

celor câteva zile petrecute la București, că e una dintre 

rarele ocazii când îți pare rău că se termină școala. 

Asta pentru că am legat prietenii, am făcut schimb de 

opinii, ne-am îmbunătățit capacitățile de comunicare 

în limbi străine (dat fiind că s-au folosit, în această 

perioadă, și alte limbi în afară de „oficialele” franceză 

și engleză), am învățat lucruri noi și am înțeles că de 

noi, de tineri, depinde viitorul, că putem să-l 

modificăm prin gesturi care, pe parcursul acestei școli 

de vară, ni s-a părut mai evidente ca oricând. Deși ne-

au cucerit roboții creați de studenții bucureșteni, ne-a 

făcut și mai mare plăcere să ne lăsăm cuceriți de 

oamenii cu care am interacționat, frumoși, capabili și 

care nu sunt indiferenți față de problemele umanității. 

Această Școală de vară ne-a oferit prilejul să ne lărgim 

orizonturile de cunoaștere, să ne depășim limitele și să 

avem mai multă încredere în noi și în ceilalți. Am 

câștigat o experiență pe care nu o poți acumula în 

fiecare zi, ne bucurăm că am participat și că am 

cunoscut atâția oameni de la care ai ce învăța. Le 

mulțumim organizatorilor, nu numai pentru 

ospitalitate, ci și pentru felul atractiv în care au 

abordat teme actuale, esențiale pentru viitorul 

umanității.” 



 

_________ Povestea caselor din 

Cacica 

www.intermediatv.ro 

30.07.19 

_________ Studenții și profesorii de la Facultatea de Științe 

Economice a Universității „Ștefan cel Mare” continuă 

să lupte pentru a salva și promova patrimoniul cultural 

și arhitectural de la Cacica. 

 


