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Ultima ora local Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a 
elaborat o serie de măsuri cu privire la finalizarea anului universitar 
2019-2020, care au fost adoptate de Senatul USV în ședința de joi, 7 
mai. 
 
Structura anului universitar nu a fost modificată, iar data de începere a 
anului universitar 2020-2021 a fost stabilită pentru 5 octombrie 2020. 
 
Activitățile didactice și sesiunile de examene se vor desfășura conform 
programării în vigoare, iar activitățile trebuie să se încheie până la data 
prevăzută pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, în 
cazul anului terminal, și până la 31 iulie 2020, pentru ceilalți ani de 
studiu. 
 
Potrivit unui comunicat trimis de instituție, în săptămânile care 
urmează, la USV, toate activitățile didactice, inclusiv laboratoarele, se 
vor desfășura doar online. În cazul laboratoarelor se vor folosi metode 
alternative de predare, precum: prezentări video ale lucrărilor de 
laborator, simulări, proiecte, teme de cercetare etc. Practica de 
specialitate se va putea desfășura oricând, până pe data de 18 
septembrie, dată la care trebuie încheiate situațiile școlare. 
 
Pentru a veni în sprijinul activităților online, dar și pentru creșterea 
calității actului de predare, conducerea USV anunță că va lua în 
continuare măsuri: […] 
 
De asemenea, săptămâna viitoare va fi semnat un contract pentru 
livrarea a 340 de laptopuri și 260 de unități PC, destinate cadrelor 
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didactice și unor laboratoare din USV. […] 
 
Reprezentanții USV spun că instituția s-a aprovizionat și continuă să se 
aprovizioneze cu tot ceea ce este necesar în vederea reluării activității 
în campus, atunci când acest lucru va fi posibil: lenjerii în cămine, 
materiale de igienă și de dezinfecție, termometre fără contact, 
dozatoare la intrări și lichide dezinfectante pentru acestea, măști și 
mănuși de unică folosință. De asemenea, cabinetul medical va fi dotat 
corespunzător. Căminele vor intra în a doua procedură de dezinfecție 
(prima a fost efectuată imediat după plecarea studenților) și se vor 
efectua reparații curente în acest interval în care studenții nu vor fi 
cazați.  

Oana NUȚU Dispozitive 
electronice pentru 
studenții beneficiari 
de burse sociale și 
cadrele didactice ale 
USV 
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Suceava Pentru studenții care au bursă socială sau care sunt eligibili pentru 
bursă socială, dar nu au primit-o din cauza limitării numărului de 
burse, a fost demarată o procedură de achiziții care să le asigure 
tablete. Cadrele didactice vor primi, la începutul lunii iunie, hard-
discuri externe cu capacitatea de 3TB, pentru susținerea activității 
didactice și pentru stocarea informațiilor video legate de examene. De 
asemenea, săptămâna viitoare va fi semnat un contract pentru livrarea 
a 340 de laptopuri și 260 de unități PC, destinate cadrelor didactice și 
unor laboratoare din USV, după cum informează reprezentanții 
universității 
 
Activitatea universitară a trecut și ea în online odată cu suspendarea 
cursurilor după instaurarea stării de urgență în România, astfel că 
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a trebuit să ia unele 
măsuri pentru a se asigura că studenții săi pot continua învățarea. La 
fel ca în cazul elevilor, și printre studenți există cazuri sociale, astfel că 
nu toți și-au permis să ia parte la activitățile didactice în sistem online. 
Problema devine mai spinoasă în pragul examenelor la final de 
semestru sau, mai grav, în apropierea susținerii examenelor de licență 
sau disertație. Astfel, conducerea USV vine în sprijinul studenților, 
concret, prin achiziționarea unor tablete care să le permită să-și 



desfășoare examenele în aceleași condiții ca ceilalți colegi ai lor. 
 
Pentru studenții care au bursă socială sau care sunt eligibili pentru 
bursă socială, dar nu au primit-o din cauza limitării numărului de 
burse, a fost demarată o procedură de achiziții care să le sigure 
tablete, cu diagonala 10″, 16GB RAM, cameră video și posibilitate 
atașare SIM. În condițiile în care stocurile în țara noastră sunt aproape 
epuizate, Universitatea speră să recepționeze aceste tablete în luna 
iunie. 
 
Mai mult decât atât, cadrele didactice vor primi, la începutul lunii 
iunie, hard-discuri externe cu capacitatea de 3TB, pentru susținerea 
activității didactice și pentru stocarea informațiilor video legate de 
examene, așa cum prevede Legea educației actualizată. De asemenea, 
săptămâna viitoare va fi semnat un contract pentru livrarea a 340 de 
laptopuri și 260 de unități PC, destinate cadrelor didactice și unor 
laboratoare din USV, după cum informează reprezentanții universității. 
 
În toată această perioadă, cât au fost suspendate cursurile din cauza 
pandemiei, USV s-a aprovizionat și continuă să se aprovizioneze cu tot 
ceea ce este necesar în vederea reluării activității în campus, atunci 
când acest lucru va fi posibil: lenjerii în cămine, materiale de igienă și 
de dezinfecție, termometre fără contact, dozatoare la intrări și lichide 
dezinfectante pentru acestea, măști și mănuși de unică folosință. De 
asemenea, cabinetul medical va fi dotat corespunzător. Conducerea 
USV informează că toate căminele studențești vor intra în a doua 
procedură de dezinfecție (prima a fost efectuată imediat după 
plecarea studenților) și se vor efectua reparații curente în acest 
interval în care studenții nu vor fi cazați. 
 
„Studenții care doresc să-și ridice lucrurile din campus (container) pot 
să transmită o solicitare în acest sens la adresa rectorat@usv.ro. După 
analizarea situației, studentului îi va fi eliberată o adeverință, valabilă 



1-2 zile, care îi va permite să intre și să iasă din orașul Suceava, chiar și 
în perioada de carantină. Recomandarea este ca aceste solicitări, dacă 
nu reprezintă o urgență deosebită, să fie transmise începând cu data 
de 15.05.2020”, au transmis reprezentanții USV. 
 
Comunitatea academică suceveană transmite că va depune toate 
eforturile necesare pentru a depăși cu bine această perioadă de criză, 
în speranța revenirii la activitățile universitare obișnuite într-un timp 
cât mai scurt și în condiții de maximă siguranță”, au transmis 
reprezentanții USV.  

Oana NUȚU Înscrierea pentru 
admiterea la USV se 
va face online 

www.obiectivdesuceava.ro 
07.05.20 

Suceava Prezența candidaților la înscrierea pentru admiterea la facultate nu va 
mai fi necesară, întreg procesul urmând a se desfășura la distanță, cu 
ajutorul tehnologiei. USV va verifica online rezultatele obținute de 
absolvenții clasei a XII-a, în urma susținerii examenului național de 
Bacalaureat, fiind astfel eliminate o serie de proceduri birocratice 
pentru a eficientiza procesul administrativ  
Ministerul Educației și Cercetării, Consiliul Național al Rectorilor, 
Sindicatul Alma Mater și asociațiile studențești au stabilit cadrul de 
lucru pentru derularea activităților în sistemul universitar românesc, în 
contextul pandemiei COVID-19. Pe lângă propunerea organizării 
parțiale în sistem online a examenelor de semestru, de an și de 
finalizare a studiilor, s-au luat măsuri privind organizarea înscrierii 
pentru admiterea la universitate în condiții de siguranță. 
 
„În această perioadă, căutăm să simplificăm cât putem de mult 
modalitățile prin care absolvenții clasei a XII-a se pot înscrie la 
facultate, în condiții de siguranță. La fel de important este și procesul 
de învățare-evaluare on-line din universități și am încredere că toate 
instituțiile de învățământ superior vor sprijini accesul la educație al 
studenților”, a declarat Monica Anisie, ministrul educației și cercetării. 
Astfel, Ministerul Educației și Cercetării a permis universităților 
românești accesul la Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din 
România (SIIIR) pentru a facilita procesul de admitere în sistem on-line 
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în instituțiile de învățământ superior. Drept urmare, prezența 
candidaților la înscrierea pentru admiterea la facultate nu va mai fi 
necesară, întreg procesul urmând a se desfășura la distanță, cu 
ajutorul tehnologiei. Concret, prin accesarea SIIIR, universitățile pot 
verifica rezultatele obținute de absolvenții clasei a XII-a, în urma 
susținerii examenului național de Bacalaureat, fiind astfel eliminate o 
serie de proceduri birocratice pentru a eficientiza procesul 
administrativ. 
„A fost o primă întâlnire directă a reprezentanților învățământului 
superior din România cu doamna ministru Monica Anisie, având ca 
subiect principal soluțiile pe care universitățile românești le iau în 
calcul în vederea finalizării anului universitar și organizării admiterii în 
condiții de siguranță pentru studenți și cadre didactice. Există 
susținerea Ministerului Educației și Cercetării în vederea asigurării 
cadrului legal de organizare a examenelor de semestru, de an și de 
finalizare a studiilor și împreună gândim varianta cea mai potrivită care 
să le permită tuturor studenților un acces echitabil la educație”, a 
declarat Sorin Cîmpeanu, președintele Consiliului Național al 
Rectorilor. 
 
Pentru admiterea din acest an, Universitatea „Ştefan cel Mare” 
Suceava pune la dispoziție 3.360 de locuri pentru licență zi, pentru 
studiile ID 580 de locuri, iar pentru studiile de masterat alte 2.655 de 
locuri. Pentru candidații interesați de programele de conversie 
profesională sunt disponibile 350 de locuri.  
 

Adelina 
Talpalariu 

Prima conferință 
internațională 
online, organizată la 
Universitatea 
Suceava 
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Ultima ora local În perioada 7-8 mai 2020, Facultatea de Științe Economice și 
Administrație Publică (FSEAP) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava (USV) organizează cea de-a XVI-a ediție a conferinței 
internaționale „Noi provocări și oportunități pentru economia 4.0”. 
Facultatea și-a propus să se adapteze condițiilor actuale generate de 
coronavirus și să profite de oportunitatea de a trece de la dezbateri și 
metoda de prezentare orală la prezentarea la distanță, prin Video 
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07.05.20 Meeting, într-o perioada în care majoritatea conferințelor din țară și 
străinătate au fost anulate sau amânate.Invitați speciali pentru 
sesiunea plenară vor fi: Florina Pînzaru - decan al Facultății de 
Management, Școala Națională de Științe Politice; Cristian Moroșan, 
absolvent al USV, în prezent profesor în domeniul Tehnologie 
informațională și inovare la Hilton College of Hotel & Restaurant 
Management, University of Houston (SUA), și Miika Kajanus, de la 
Savonia University din Finlanda, alături de o echipă de cercetători. La 
conferință s-au înscris peste 115 participanți din țară și străinătate 
(cadre didactice, cercetători, doctoranzi, postdoctoranzi), cu 85 de 
lucrări ce vor fi dezbătute în sesiuni paralele.  
Detalii despre eveniment la 
http://conferinta.seap.usv.ro/index.php/iec/2020. „Din momentul 
izbucnirii crizei COVID-19 la nivel mondial, umanitatea luptă cu un 
inamic nevăzut. În acest context, îndemnul USV de a visa, de a crea și 
de a inova capătă noi valențe, iar comunitatea academică suceveană 
consideră că pot fi identificate metode pentru continuarea cercetării și 
pentru desfășurarea altor activități planificate, venind cu idei 
inovatoare, benefice pentru viitor. #HailaUSV”, transmit reprezentanții 
Universității din Suceava. 
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