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Acestea sunt Ştiințe gastronomice, Rețele și software de 

comunicații, Echipamente și sisteme medicale, Echipamente și 

sisteme de comandă și control pentru autovehicule, Energetică și 

tehnologii informatice, Securitate cibernetică, Autovehicule 

rutiere, Robotică, Resurse umane, Limba și literatura engleză – O 

limbă și literatura modernă (spaniolă, italiană) și Limba și 

literatura Chineză – O limbă și literatura modernă (engleză, 

franceză)/ Limba și literatura română 

Senatul Universității „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a aprobat, 

la începutul acestei luni, transmiterea către Autoritatea Națională 

pentru Calificări a documentațiilor întocmite în vederea validării 

și înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul 

Superior (RNCIS) a calificărilor aferente a nouă noi programe de 

studii universitare, dintre care 8 programe de licență și unul de 

masterat. 

În cadrul Facultății de Inginerie Alimentară, domeniul Ştiințe 

inginerești aplicate, se dorește înființarea programului de licență 

Ştiințe gastronomice, cu o durată de patru ani. Facultatea de 

Inginerie Electrică și Ştiința Calculatoarelor vine cu propunerea 

înființării a patru noi specializări de licență, cu durata de studii de 

patru ani, și una de masterat. Au fost întocmite documentații în 

vederea validării programelor de licență Rețele și software de 



comunicații, Echipamente și sisteme medicale, Echipamente și 

sisteme de comandă și control pentru autovehicule, Energetică 

și tehnologii informatice și a programului de masterat Securitate 

cibernetică, cu o durată de doi ani. 

Facultatea de Inginerie Mecanică își propune ca noutate 

programul de licență, cu o durată de patru ani, Autovehicule 

rutiere, iar Facultatea de Istorie și Geografie vrea să înființeze 

specializarea de licență Resurse umane, cu o durată de studii de 

trei ani. 

Facultatea de Litere și Ştiințe ale Comunicării a făcut pașii 

necesari în vederea validării și înscrierii în RNCIS a calificărilor 

aferente programelor de studii universitare de licență Limba și 

literatura engleză – O limbă și literatura modernă (spaniolă, 

italiană), cu o durată a studiilor de 3 ani, și Limba și literatura 

Chineză – O limbă și literatura modernă (engleză, franceză)/ 

Limba și literatura română. 

Acestea sunt programe de studii pentru care USV a inițiat 

demersuri pentru înființarea lor, însă vor face parte din oferta 

educațională a instituției abia după ce vor fi obținute toate 

aprobările ARACIS. Pentru admiterea din acest an, candidații vor 

avea la dispoziție cinci specializări noi, și anume programul de 

licență Media digitală, în cadrul Facultății de Litere și științe ale 

Comunicării, și cel de Robotică, în cadrul Facultății de Inginerie 

Mecanică, plus alte trei programe de masterat. Este vorba despre 

Drept penal și criminalistică, din cadrul Facultății de Drept și 

științe Administrative, Globalizare și diplomație economică, la 

Facultatea de științe Economice și Administrație Publică, și 



programul Istorie: permanențe, interferențe și schimbare – 

Facultatea de Istorie și Geografie. 
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Local Media de la bacalaureat, precum și notele obținute la probele din 

cadrul examenului, rămân principalele criterii în funcție de care 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) va face selecția 

viitorilor boboci ai instituției. 

Cele zece facultăți au stabilit modalitatea de admitere pentru 

programele de licență, pentru anul universitar 2020 - 2021, în 

mare parte acestea păstrând aceleași condiții și formule de 

admitere ca anul trecut. 

Cum se dă admiterea la USV 

Facultatea de Drept și Științe Administrative păstrează formula de 

admitere de anul trecut, constituită din media examenului de 

bacalaureat (60%) şi cea mai mare notă de la probele scrise ale 

examenului maturității (40%). 

Condițiile sunt identice și pentru candidații Facultății de Științe 

Economice și Administrație Publică. 

La Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, 

condițiile de admitere diferă în funcție de programul de studiu 

ales. 

Astfel, la specializarea Calculatoare și tehnologia informației, 

media la bac are o pondere de 50%, iar nota de la proba de 

Matematică sau Informatică (cea mai mare notă dintre cele două) 

contează tot în proporție de 50%. 



La celelalte programe de licență, examenul maturității va conta în 

proporție de 70%, iar nota cea mai mare obținută la bacalaureat – 

30%. 

Viitorii boboci care vor să studieze la Facultatea de Istorie și 

Geografie trebuie să țină cont de ce notă obțin la proba de limba 

română și de nota de la proba la alegere a profilului și specializării. 

Media de admitere la această facultate reprezintă media aritmetică 

dintre cele două note. 

La Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, formula de 

calcul ţine seamă în proporţii egale de nota obţinută la proba de 

limba şi literatura română de la bac şi media generală a acestui 

examen. 

Candidații pentru Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică 

şi Management trebuie să aibă în vedere că media de admitere 

reprezintă media aritmetică dintre nota cea mai mare obţinută la 

examenul de bacalaureat şi a doua notă, în ordine descrescătoare, 

dintre notele obţinute la probele scrise ale bacului.  Identic se va 

stabili media de admitere și la Facultatea de Silvicultură. 

La Facultatea de Inginerie Alimentară, formula de admitere 

implică media de la examenul de bacalaureat într-o pondere de 

50% și nota cea mai mare obținută la probele scrise ale 

examenului de bacalaureat, în proporție de 50%. 

La Facultatea de Științe ale Educației, la programul Psihologie, 

calculul mediei de admitere va ține cont de media de la bacalaureat 

(50%) și nota de la proba obligatorie de profil (50%). 

La programul Pedagogia învățământului primar și preșcolar, 

media de admitere se calculează ca medie aritmetică dintre nota 



bacului şi nota de la disciplina limba şi literatura română din 

cadrul acestui examen. Candidaţii vor susţine o probă eliminatorie 

- desen, muzică, dicție - care va fi notată de către o comisie cu 

calificativele Admis sau Respins. 

Admiterea la Educație Fizică și Sport 

În vederea admiterii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 

specializarea Educație fizică și sportivă, candidaţii vor susţine o 

probă sportivă (atletism, bachet, fotbal, gimnastică, handbal, 

lupte, înot, rugby, volei, canotaj) sau un test motric. Calculul 

mediei de admitere diferă în funcţie de proba pe care o va susţine 

absolventul. 

Pentru cei care vor alege o probă sportivă, bacul va conta în 

proporţie de 30%, iar pentru cei care vor susţine testul motric 

bacul va constitui 60% din media de admitere. 

La specializarea Kinetoterapie și motricitate specială, media 

bacalaureatului va conta în proporție de 75%, cu restul de 25% 

fiind punctat testul de aptitudini fizice/ kinetoterapie. 

Pentru programul Asistență medicală generală, media de admitere 

este constituită dintr-un test grilă la Biologie (Anatomie și 

Fiziologie) - 50% și media de la bac – 50%.  

Pentru specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare, 

candidații vor susține un test grilă la biologie sau chimie, care va 

constitui 40% din nota de admitere, 60% reprezentând media de 

la bac. 



La specializarea Nutriție și dietetică, mediade admitere implică 

media bacului (50%) și media anilor de liceu la Biologie sau 

Chimie (50%). 
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Ultima oră 

local 

Casa de Cultură a Studenților (CCS) aduce pe scena Universității 

din Suceava un concert al celor de la CT Project – Sculpting 

Sounds (Sunete sculptate): Cári Tibor – pian, keyboards; Szabó J. 

Attila – violoncel, Erőss László - video design; Cezara Fantu - 

texte şi subtexte. 

Spectacolul este programat pentru sâmbătă, 29 februarie, de la ora 

20.00, pe scena Auditoriumului ”Joseph Schmidt”. 

CT Project – Sculpting Sounds este un proiect muzical electro-

acustic care îmbină diferite stiluri muzicale, de la clasic la 

electronic, cu instrumente acustice, respectiv electronice. 

„O întâlnire de excepție cu artiști ai muzicii, o întâlnire în care 

pianul și violoncelul prind viață, în care sunetele iau forme și 

culori nebănuite. Atenție! Sculpting Sounds dă dependență!”, 

transmit organizatorii. 

Prețul unui bilet este de 20 de lei, dar pentru studenţi, elevi şi 

pensionari intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Biletele se pot achiziționa on-line de pe http://www.ccs-sv.rosau 

de de la sediul CCS, str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto Albina). Bilete 

şi informaţii la numărul de telefon 0752092606. 
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Atletism Sala de Sport a Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” din Suceava a 

răsunat, la finele săptămânii trecute, de chiotele micilor şcolari 

care s-au întrecut la concursul „Spiriduşii atletismului”. Peste 450 

de copii au fost prezenţi la competiţia care face parte dintr-un 

program finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului şi 

Federaţia Română de Atletism, la iniţiativa preşedintelui Florin 

Florea. […] 

Sponsor principal a fost Asociaţia Bursa pentru Viaţă reprezentată 

de Aura Ştefănescu, iar printre studenţii voluntari de la 

Universitatea «Ştefan cel Mare» din Suceava s-a aflat şi Marius 

Musteaţă, vicecampion balcanic la aruncarea greutăţii şi 

campionul României la tineret. Această iniţiativă şi-a îndeplinit 

toate obiectivele propuse de Federaţia Română de Atletism şi 

Asociaţia Judeţeană de Atletism Suceava, copiii Şcolii 

Gimnaziale «Ion Creangă» participând cu bucurie şi cu multă 

energie, ei fiind coordonaţi de doamnele învăţătoare – Violeta 

Faliboga, Valentina Honceriu, Liliana Pasat, Dorina Fărtăiş, 

Ionela Koteles, Brânduşa Gabor, Rocsana Străchinescu, Elena 

Dascălu, Liliana Dumitrana, Ştefania Matei, Daciana Flandorfer, 

Mariana Andreuţă, Delia Dranca, Gabriela Popescu, Laura 

Varasciuc şi Viorica Croitor. Asociaţia Judeţeană de Atletism va 

continua să promoveze sportul de masă în rândul elevilor prin 

diferite proiecte la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul 

Suceava, dar obiectivul final va fi de selecţie pentru sportul de 

performanţă”, a declarat preşedinta AJA Suceava, conferenţiar 

universitar doctor Elena Viziteu. 

 


