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________ Peste 4.000 de tineri 

au ales să-și facă 

studiile universitare la 

USV 

www.crainou.ro 

25.09.19 

 

________ Acesta este cel mai bun rezultat din ultimii 8 ani 

 

La finalul concursului de admitere 2019, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

înregistrat cele mai bune rezultate din ultimii 8 ani, 

cu peste 4000 de noi studenți care s-au înmatriculat 

la ciclurile de studii de licență, masterat și doctorat. 

 

„Gradul de atractivitate al programelor de studiu 

oferite de USV poate fi măsurat și prin procentele 

care indică creșterea numărului de studenți 

înmatriculați anul acesta pe fiecare ciclu de studii, 

comparativ cu anul 2018” arată un comunicat al 

universității sucevene. 

 

Totodată, sursa citată precizează că dintre cei cinci 

absolvenți de liceu cu media zece la bacalaureat din 

județul Suceava, doi au ales să studieze la USV, 

optând pentru Facultatea de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor, specializarea Calculatoare, 

și Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, 

specializarea Limba și literatura română – Limba și 

literatura franceză. 

 

2712 candidați admiși s-au înmatriculat la 

programele de studii universitare de licență aflate în 

www.suceavanews.ro 

25.09.19 

 

www.intermediatv.ro 

25.09.19 



oferta USV din acest an, o creștere cu aproximativ 

10% prin comparație cu anul precedent. Dintre ei, 

1495 vor beneficia de unul din locurile bugetate, 300 

fiind etnici români de pretutindeni și străini. 

„Evidențiem interesul deosebit generat de noile 

programe de licență dezvoltate de USV în acest an, 

Psihologie și Asistență medicală generală, care și-au 

ocupat toate locurile (bugetate și cu taxă) într-o 

singură sesiune de admitere” transmite USV. 

 

Studiile universitare de masterat s-au dovedit, de 

asemenea, atractive: la finalul concursului de 

admitere, la cele 33 de programe s-au înmatriculat 

1202 candidați, o creștere cu peste 3% față de anul 

2018. Dintre aceștia, 816 vor beneficia de unul din 

locurile bugetate, 161 fiind etnici români de 

pretutindeni și străini. 

 

În ceea ce privește studiile de doctorat, USV începe 

anul universitar 2019-2020 cu 92 de noi doctoranzi, 

61 ocupând locuri bugetate, din care zece sunt etnici 

români de pretutindeni și străini. 

 

„Comunitatea academică mulțumește tuturor 

candidaților din cele două sesiuni de admitere 

pentru interesul deosebit acordat și în acest an 

programelor de studii ale USV și le urează spor la 

studiu și ani de studenție cât mai frumoși!” se mai 

menționează în comunicatul USV. 

________ Experimente în stradă, 

fulgere artificiale și 

roboți la Noaptea 

www.newsbucovina.ro 

26.09.19 

Evenimente  

La ediția din anul acesta a Nopții Cercetătorilor 

Europeni vor putea fi văzute cele mai tari 



Cercetătorilor 

Europeni Suceava 

experimente în stradă, cu fulgere artificiale create 

din muzica clapelor de pian și roboți. 

 

Potrivit organizatorilor, oamenii de știință au 

pregătit pentru public o zi plină de surprize uluitoare 

din domenii precum chimie, fizică, energie, 

îmbinându-le cu utilul, dar și cu arta. De exemplu, 

vor fi prezente trei bobine Tesla care vor crea 

descărcări electrice pe ritmul unei melodii cântate la 

pian. Și o bicicletă statică, specială, care îți încarcă 

telefonul la fiecare pedalare. 

 

„Viitorul va folosi foarte multă energie electrică și 

de aceea vom prezenta tot felul de exponate legate 

de automobilul electric, care devine tot mai popular 

și mai atrăgător pentru oameni. Totodată, ne-am 

gândit foarte mult la tineri, care au două mari 

probleme: sunt foarte sedentari și sunt mereu în 

căutarea unei prize ca să-și încarce telefonul. Astfel 

au luat naștere bicicletele noastre generatoare de 

electricitate, pe care dorim să le vedem pe holurile 

școlilor. Ele sunt dotate cu prize speciale pentru 

telefoanele mobile și produc energie la fiecare 

pedalare. În felul acesta rezolvăm ambele 

probleme!”, explică organizatorul de la Noaptea 

Cercetătorilor Europeni Suceava. 

 

Pe lângă bicicleta-încărcător, pasionații de știință 

vor testa și alte aparate cu dublă utilitate, atât pentru 

îmbunătățirea calității vieții, cât și pentru încărcarea 

gadgeturilor personale. 

 



Mai mult, la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2019 

vor fi prezentați și „Ochelarii fericirii” – o pereche 

de ochelari smart, care poate să citească stările de 

spirit ale oamenilor. „Prin măsurarea pulsului, a 

umidității pielii și cu ajutorul unor algoritmi, 

ochelarii pot oferii informații foarte interesante”, 

explică unul dintre oamenii de știință implicați în 

proiect. 

 

Participanții la eveniment vor avea ocazia să intre în 

laboratoare speciale și să facă experimente inedite 

precum observarea influenței antibioticelor asupra 

plantelor și vor putea participa la concursuri menite 

să stimuleze gândirea. 

 

Amintim că evenimentul va avea loc vineri, 27 

septembrie, pe esplanada Universității „Ștefan cel 

Mare”, începând cu ora 16:00 și până la ora 22:00. 

 

________ Au început cazările la 

USV 

www.intermediatv.ro 

25.09.19 

Actualitate La finalul concursului de admitere 2019, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

înregistrat cele mai bune rezultate din ultimii 8 ani, 

cu peste 4000 de noi studenți care s-au înmatriculat 

la ciclurile de studii de licență, masterat și doctorat. 

Între bobocii USV se numără și doi dintre sucevenii 

care au terminat cu media 10 liceul. 

Adelina 

Talpalariu 

Studenții USV își 

revendică în această 

săptămână locurile de 

cămin 

www.monitorulsv.ro 

25.09.19 

 

Local Studenții și masteranzii Universității ”Ștefan cel 

Mare” Suceava (USV) își revendică în această 

săptămână locurile de cămin, instituția dispunând de 

circa 1.000 de locuri în spațiile de cazare pe care le 

administrează. 

 

www.monitoruldestiri.ro 

25.09.19 



În acest an, procedurile de cazare se efectuează 

pentru căminele 2, 3, 4, 5 (fostul hotel Clasic), C7 

(căminul Colegiului „Petru Mușat”), C8 (fosta 

pensiune BiCom) și parțial în căminul 1, pentru un 

tronson al clădirii fiind demarate lucrări de 

reabilitare și modernizare. 

 

Căminul 1, cel de fete, a fost dat în folosință în anul 

1969, are 280 de locuri, principalul minus al 

acestuia fiind faptul că toaletele și dușurile sunt „la 

comun”, deservind mai multe camere. 

 

”Într-o primă fază vor fi reabilitate 180 din cele 280 

de camere ale căminului, etapă care a implicat 

închiderea unui tronson al clădirii. Căminul va fi 

recompartimentat, adus la un confort superior, 

urmând ca un grup sanitar să deservească două 

camere, ceea ce va duce și la o reducere a numărului 

locurilor de cazare. Nevoia crescută de spații a 

amânat începerea lucrărilor, dar în această toamnă 

începem modernizarea clădirii”, a menționat prof. 

univ. dr. Gabriela Prelipcean – prorector al 

Universității din Suceava. 

 

  

Deficit acoperit parțial cu ajutorul căminelor pentru 

elevi 

 

USV va menține în noul an universitar valoarea 

tarifelor de cazare la nivelul celor de anul trecut, 

acestea variind în funcție de confortul și facilitățile 

camerelor de cazare. 



 

”În raport cu celelalte cămine studențești din țară, ne 

plasăm peste medie din punct de vedere al 

confortului, al condițiilor din cămine și serviciilor, 

iar ca prețuri ne înscriem în media națională”, a 

precizat Gabriela Prelipcean.  

 

Cu toate acestea, USV poate onora mai puțin de 

jumătate din totalul cererilor depuse de studenți, iar 

pentru a mai acoperi din deficit, instituția 

suplimentează numărul locurilor de cazare punând 

la dispoziție și câteva camere în căminele unor licee 

din municipiu. 

 

De la căminul Colegiului Tehnic ”Petru Mușat”, 

Universitatea a preluat 34 de camere a câte patru 

locuri, iar colegiile „Samuil Isopescu” și „Al.I. 

Cuza” au mai pus la dispoziția instituției alte câteva 

locuri. 

 

„Am încercat să acoperim sub o altă formă acest 

deficit cu care ne confruntăm și păstrăm legătura cu 

liceele din municipiu pentru a putea colabora 

referitor la acest aspect. Ne dorim ca anul viitor, 

odată cu finalizarea reabilitării căminului 1, să nu 

mai avem acest disconfort”, a mai spus Prelipcean. 

 

  

Subvenții pentru acoperirea parțială a cheltuielilor 

pentru cazare 

 



Studenții cu o situație materială dificilă care nu au 

prins un loc în căminele universității și s-au 

îndreptat către alte alternative (gazdă, chirie) pot 

primi lunar o subvenție în vederea acoperirii parțiale 

a cheltuielilor de cazare. 

 

„Am discutat cu o parte dintre studenții de pe lista 

de rezervă, iar pe cei care îndeplinesc condițiile 

prevăzute de Ordonanță i-am îndrumat să solicite 

această subvenție lunară. Cei în cauză trebuie să aibă 

un contract de chirie încheiat. Pe perioada lunilor de 

vară suma aferentă subvenției este undeva la 100 de 

lei, iar în lunile de iarnă, circa 300 de lei lunar”, a 

mai explicat Prelipcean. 

 

Pot beneficia de subvenția pentru cazare studenții 

care sunt la fără taxă și îndeplinesc o serie de 

condiții, dintre care amintim: nu au domiciliul sau 

reședința în Suceava, provin din familii cu venituri 

brute lunare pe membru de familie care nu depășesc 

salariul minim brut pe economie și au vârsta de până 

la 29 de ani. 

 

Căminul Liceului Alimentar și căminul de la Moara, 

soluțiile pentru locurile de cazare 

 

Răspândite des în spațiul public mai ales anul trecut, 

informațiile cu privire la construcția unui cămin de 

800 de locuri în campusul din comuna Moara s-au 

temperat simțitor în acest an. 

 



Investiția a fost preluată de Compania Națională de 

Investiții, care va finanța lucrările, Universitatea 

urmând să asigure racordurile la utilități. 

 

„Am colaborat cu CNI – Compania Națională de 

Investiții, am pus la dispoziția lor documentele pe 

care ni le-au solicitat și sperăm ca lucrurile să 

demareze cât mai repede. Momentan este un blocaj 

pe care nu îl înțelegem”, a mai arătat Gabriela 

Prelipcean. La nivel național, Guvernul s-a angajat 

să construiască nu mai puțin de 30 de cămine 

studențești noi. 

 

Cât privește căminul preluat de USV de la Colegiul 

Tehnic Alimentar din Suceava, acesta va fi reabilitat 

din fondurile proprii ale instituției. Studiul de 

fezabilitate a fost finalizat, urmând să se intre în 

linie dreaptă cu achizițiile pentru lucrările necesare.  

 

 

________  

Limba franceza, o 

oportunitate – Ziua 

Europeana a Limbilor 

 

www.rador.ro 

26.09.19 

 

Comunicat de presă [..] 

 

Agenția universitară a Francofoniei ne poate sprijini 

în parcursul francofon 

 

Vorbitorii de franceză pot beneficia de sprijinul 

Agenției universitare a Francofoniei, organizație 

internațională care promovează francofonia 

universitară, angajată în dezvoltarea societății. 

Astfel, Agenția universitară a Francofoniei oferă 

studenților stagii profesionale, organizează apeluri 

www.agerpres.ro 

26.09.19 

 

www.ct100.ro 

26.09.19 



la proiecte care le sunt destinate, dar și diverse 

concursuri și festivaluri. 

 

In plus, elevii vorbitori de franceză pot opta pentru 

o formare francofonă unde vor învăța în România 

disciplina dorită în limba franceză: 

 

    Științe economice și gestiune: Universitatea 

Babeș – Bolyai – UBB, Universitatea de Vest din 

Timișoara – UVT, Universitatea Valahia din 

Târgoviște și Academia de studii economice din 

București; 

    Inginerie: Universitatea Politehnica din 

București, Universitatea Tehnică de Construcții 

București – UTCB, Universitatea din Pitești; 

    Științe Umaniste și Sociale: Universitatea din 

București – UB, UTCB, UBB, Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea « 

Alexandru Ioan Cuza » din Iași – UAIC, UVT, 

Universitatea Transilvania din Brașov, 

Universitatea « Lucian Blaga » din Sibiu, 

Universitatea din Craiova, Universitatea din Pitești, 

Universitatea Ovidius, Universitatea Valahia din 

Târgoviște, Universitatea Petru Maior, 

Universitatea « Dunărea de Jos » din Galați, 

Universitatea « Vasile Alecsandri » din Bacău, 

Universitatea « Stefan cel Mare » din Suceava, 

Universitatea Politehnica din Timișoara; 

    Drept și științe politice: UBB, UB, Universitatea 

din Craiova; 

    Medicină și Veterinară: Universitatea de 

medicină și farmacie « Iuliu Hațieganu » din Cluj-



Napoca, Universitatea de medicină și farmacie « 

Grigore T. Popa » din Iași, Universitatea de 

Medicină și Farmacie « Victor Babeș » din  

Timișoara, Universitatea de Vest « Vasile Goldiș », 

Universitatea de științe agronomice și Medicină 

Veterinară din București, Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. 

 

[…] 

 


