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Îmi revine plăcuta misiune de a vă prezenta una din-
tre cele mai dinamice instituții de învățământ superi-
or din Europa de Est, Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava (USV), care oferă o educaţie universitară 
şi post-universitară atractivă şi de calitate. USV asigu-
ră un curriculum cuprinzător, cu peste 130 de programe 
de studii la licenţă, masterat, doctorat şi nivel post-doc-
toral pe diverse domenii: socio-umane, tehnice, econo-
mice, ştiinţe ale naturii şi sănătate. Diversitatea progra-
melor reprezintă un atribut solid care conferă entității 
noastre academice capacitatea de a răspunde exigențelor 
impuse de o societate în continuă schimbare.

Universitatea noastră sărbătoreşte 50 de ani de existență, 
o frumoasă vârstă aniversară, o vârstă de bilanţ şi de 
analiză, vârstă a unei maturităţi asumate şi a unei cre-
ativităţi aşezate, o jumătate de veac în care rațiunea 
şi echilibrul au transformat cunoaşterea şi universu-
rile de ştiință din Bucovina. Aflându-se de 50 de ani 
în slujba învățământului superior din cetatea Sucevei, 
Universitatea „Ştefan cel Mare” răspunde provocărilor 
generatoare de noi proiecte îndrăznețe cu entuziasm şi 
responsabilitate, asumându-şi rolul ca, aici, sub bolta 
ei protectoare şi gratifiantă, să fie atinse nenumărate 
performanţe academice, să fie formate modele umane 
şi repere morale care de-a lungul vremii au contribu-
it neîndoielnic la evoluţia şi emanciparea spiritualită-
ţii naţionale.

Într-un mediu în care vectorii cunoaşterii se confruntă 
armonic pentru a contribui la dezvoltarea comunității, 
acest lăcaş al ştiinței şi cercetării pe care îl dedicăm tu-
turor studenților noştri, este locul în care veți descoperi 
că oricare din formele de studii universitare, fie ele de 
licență, masterat, doctorat sau formare continuă pot să 
vă deschidă porți nebănuite către un viitor promițător.

It is my pleasure to introduce to you Stefan cel Mare 
University of Suceava (USV), one of the most dynamic 
higher education institutions in Eastern Europe, which 
offers attractive and qualitative graduate and post-grad-
uate education. USV provides a comprehensive curricu-
lum with over 130 degree programs at the bachelor, mas-
ter, doctoral and post-doctoral level, in various fields 
of humanistic, technical, economic, natural or health 
sciences. The programs’ diversity represents a solid at-
tribute that confers to our academic entity the ability to 
successfully meet the challenges of a changing society.

Our University celebrates 50 years of existence, a beau-
tiful age of introspection and review, an age of assumed 
maturity and wise creativity, a half a century in which 
reason and equilibrium transformed the universes of 
science and knowledge in Bukovina. 
The 50 years of experience in the service of higher edu-
cation in Suceava made Stefan cel Mare University face 
with enthusiasm and responsibility challenges that gen-
erate audacious new projects and, simultaneously, as-
sume the role of gratifying and protective dome where 
numerous academic performance can be achieved, hu-
man models formed and moral guidelines set, which 
over time have undoubtedly contributed to the develop-
ment and empowerment of national spirituality.

In an environment where directions of knowledge har-
moniously intertwine in order to contribute to the ac-
ademic community’s development, in a place dedicat-
ed to science and research, that we devote to all our 
students, is where you will find that any of the forms 
of higher education, either bachelor, master, doctoral 
training or Life Long Learning can open unexpected 
doors to a promising future.

Mesajul rectorului rector’s Message

Rector al Universităţii 
Ştefan cel Mare din Suceava 
Prof.univ.dr.ing 
Valentin POPA 
Professor PhD
Rector of Stefan cel Mare  
University of Suceava

!! +40 230 216147–504
!% valentin@eed.usv.ro

Valentin POPA
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Pentru mandatul 2012 – 2016, comunitatea academică a 
desemnat o echipă managerială formată din specialişti 
recunoscuți în mediile universitare, dascăli apreciați de că-
tre studenți, profesionişti care au scris şi implementat nu-
meroase proiecte.

Prorector cu baza materială și 
probleme studențești
Prof.univ.dr.
Gabriela PRELIPCEAN
Professor PhD
Vice-Rector for Resource Planning 
and Student Affairs
 
! +40 230 216147, int 506
% gabrielap@seap.usv.ro

Secretar Şef Universitate
Jurist
Maria MUSCA
Jurist
University Chief Secretary
 
! +40 230 216147, int 502
% maria@usv.ro

Prorector cu activitatea didactică și 
asigurarea calității 
Prof.univ.dr. 
Mircea DIACONU
Professor PhD 
Vice-Rector for Education and 
Academic Quality Assurance
 
! +40 230 216147, int 507
% mircea.diaconu@usv.ro

Secretar Relații Internationale
Carmen SOCIU
International Relations Secretary
 
! +40 230 216147, int 523
% relint@usv.ro

Prorector cu activitatea științifică 
Prof.univ.dr.
Mihai DIMIAN
Professor PhD
Vice-Rector for Scientific Activities

 
! +40 230 216147, int 591
% dimian@eed.usv.ro

Director General Administrativ
Cătălin VELICU
General Administrative Manager

! +40 230 216147, int 420
% diradmin@usv.ro

Prorector cu imaginea universității, 
relații internaționale și dezvoltare 
europeană
Prof.univ.dr. 
Ştefan PURICI
Professor PhD
Vice-Rector for International Relations
 
! +40 230 216147, int 521
% stefanp@atlas.usv.ro

Director Economic
Elena BALAN
Economic Manager
 
! +40 230 216147, int 415
% ebalan@usv.ro

For the mandate 2012 – 2016, the university community 
has designated a management team made up of recognized 
specialists in academia, teachers appreciated by students, 
professionals who have written and implemented numer-
ous projects.

Echipa managerială Management team
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Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară 
şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul 
universităţii. Este alcătuit în proporţie de 75% din re-
prezentanţii personalului didactic şi de cercetare titu-
lar şi în proporţie de minimum 25% din reprezentanţii 
studenţilor.

Mandatul Senatului universitar este de patru ani, iar 
membrii au posibilitatea înnoirii succesive de maxi-
mum două ori. 

Senatul este condus de preşedinte şi poate fi convocat 
de către Rector sau la cererea a cel puţin o treime din 
numărul de membri. În activitatea sa, preşedintele este 
ajutat de vicepreşedintele Senatului şi Biroul Senatului, 
din care fac parte preşedinții comisiilor de specialitate 
ale Senatului.

Senatul universitar stabileşte comisiile de specialita-
te prin care controlează activitatea la nivelul întregii 
instituții: 
•	Comisia pentru strategii şi controlul activităţii 

Consiliului de administraţie
•	Comisia pentru activitatea didactică, asigurarea 

calităţii şi dezvoltare academică
•	Comisia pentru activitatea de cercetare şi manifestări 

ştiinţifice
•	Comisia pentru probleme studenţeşti, administrarea 

şi dezvoltarea resurselor umane şi a patrimoniului
•	Comisia pentru imaginea universităţii şi cooperare 

internatională

The Academic Senate represents the academic communi-
ty and is the highest decision-making and deliberation au-
thority within the university. The assembly consists of 75% 
of tenured faculty and research staff and of at least 25% of 
student representatives. 

The appointment of the Academic Senate is for a four-year 
term, while elected members of the Senate may have no 
more than two consecutive terms of office.

The academic assembly is overseen by the Chair and can be 
summoned by the Rector or upon the request of at least one 
third of the members. The Chair is assisted in his duties by 
the Vice Chair of the Senate and by the Executive Board of 
the Senate, which includes the Chairs of the Senate relevant 
committees.

The Academic Senate appoints the relevant committees 
that monitor the activities of the University as a whole. 
There are five such Committees, as follows: 
•	the Committee for the Strategies and Activities 

Control of the Administrative Board
•	the Teaching, Quality Assurance and Academic 

Development Committee
•	the Committee for Scientific Research and Activities
•	the Committee for Undergraduate Affairs, Human 

Resources and Assets Management
•	the Committee for International Visibility and 

Cooperation

Senatul Universităţii The academic Senate

Președintele Senatului Universităţii 
Ştefan cel Mare din Suceava 
Conf.univ.dr.ing 
Liviu POPESCU
Associate Professor PhD
Chair of Stefan cel Mare  
University’s Senate

!! +40 230 216147–554
!% livius@atlas.usv.ro
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Universitatea „Ştefan cel Mare” este o instituție moder-
nă cu o tradiție de 50 de ani în învățământul superior. În 
2005 Universitatea a adoptat principiile Declarației de la 
Bologna şi ale Magna Charta Universitatum. 

Universitatea este situată în nord-estul României, în par-
tea de sud a Bucovinei, într-o regiune cu o atmosferă pi-
torească şi cu puternic accent pe tradiție, cultură şi valori. 

Cele nouă facultăți ale Universității noastre oferă pro-
grame de licență cu o durată de trei sau patru ani, stu-
dii de masterat (doi ani) precum şi studii doctorale în 
cadrul a şapte facultăți: Ingineria Alimentară, Inginerie 
Electrică şi Ştiința Calculatoarelor, Inginerie Mecanica, 
Mecatronica şi Management, Istorie şi Geografie, 
Litere şi Ştiințe ale Comunicării, Silvicultură şi Ştiințe 
Economice şi Administrație Publică.

The Stefan cel Mare University is a modern institution 
with 50 years of tradition in higher education. In 2005, 
the University adopted the principles of the Bologna 
Declaration and of the Magna Charta Universitatum. 

The University is located in north-eastern part of 
Romania, in South Bukovina, a region of scenic beauty 
with a strong focus on values and cultural tradition. 

All 9 faculties of our University provide 3-4-year un-
dergraduate and 2-year master programmes, as well 
as PhD training in 7 faculties: The Faculty of Food 
Engineering, The Faculty of Electrical Engineering 
and Computer Science, The Faculty of Mechanical 
Engineering, Mechatronics and Management, The 
Faculty of History and Geography, The Faculty of 
Letters and Communication Sciences, The Faculty of 
Forestry, The Faculty of Economic Sciences and Public 
Administration.

Trecut şi viitor

Past & Future
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Obiectivele fundamentale ale Universității „Ştefan cel 
Mare” din Suceava sunt în concordanță cu politicile 
Uniunii Europene, şi anume: formarea de specialişti cu 
înalte calificări şi competențe pentru a face faţă concu-
renţei mondiale, conturarea armonioasă a personalității 
studenților, încurajarea creativității şi inovării pentru 
o dezvoltare continuă a cercetării ştiințifice, evalua-
rea permanentă a performanțelor ştiințifice ale mem-
brilor comunității academice, precum şi îmbunătățirea 
constantă a activităților educaționale şi de cercetare 
ştiințifică, cu scopul integrării structurale, calitative şi 
economice de succes în cadrul sistemului european de 
învățământ superior.

The main objectives of the Stefan cel Mare University 
of Suceava are in accordance with the EU policies: to 
train highly qualified and competent professionals to 
face global competition, to harmoniously shape the stu-
dents’ personality, to enhance creativity and encour-
age improvement, to continuously develop scientific re-
search, to seek for a permanent assessment of scientific 
performance of the members of the academic commu-
nity, as well as to constantly improve the educational 
and scientific research activities with a view to structur-
al, qualitative and economically successful integration 
within the European area of higher education.

viziune vision
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28

7.1902000

2012

2000

2012

2000

2012

235

Număr de studenţi / Number of Students 

10.955

130

2.800

Programe de studiu / Study Programs

Nr. de calculatoare / No. of Computers

2000

2012

2000

2012

2000

2012

9.439.909 lei

66.490 m2

29.200 m2

55.225 m2

35.443 m2

139.533 lei
Fonduri pentru cercetare / Research Funding

Suprafaţa spaţiilor construite / Building Floor Area

Suprafaţa campusului / Campus Area
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Universitatea s-a dezvoltat continuu de la fondarea sa, iar în 
prezent campusul I cuprinde aproximativ 66.000 de metri 
pătrați de facilități de predare, două săli de sport, un teren 
de sport cu gazon sintetic dotat cu sistem de acoperire  cu 
balon presostatic şi cu un sistem de iluminare, Planetariu, 
precum şi un Complex de Natație şi Kinetoterapie. 
Universitatea oferă cazare la standarde europene pentru 
peste 1000 de studenți în 4 cămine studențeşti. 
Un restaurant universitar renovat de 250 de locuri, 2 săli 
de expozitie, o bibliotecă cu 6 săli de lectură, numeroa-
se săli de curs şi laboratoare dotate cu echipamente nece-
sare studiului şi cercetării, toate acestea conturează cam-
pusul USV drept un spațiu propice dezvoltării şi afirmării 
studenților şi a cadrelor didactice. 
Nevoia dezvoltării, necesitatea deschiderii unor noi direcții 
în planul cercetării ştiințifice şi a formării specialiştilor, 
obligația asigurării unor condiții adecvate noilor cerințe au 
generat proiectul extinderii USV, prin planificarea unui al 
doilea campus. Noul campus va fi construit pe o suprafață 
de 30 de hectare şi va cuprinde clădiri cu săli de curs, 4 clă-
diri moderne de cazare, laboratoare de cercetare pentru na-
notehnologii şi biotehnologii, o arenă de sport cu 4000 de 
locuri, un restaurant universitar, un parc dendrologic şi o 
grădină botanică, un bazin de înot de dimensiuni olimpi-
ce, terenuri de sport etc.

The University has continuously developed since its foun-
dation; at present, Campus I comprises almost 66.000 
square metres of teaching facilities, two gymnasiums, 
a synthetic-grass sports ground provided with a hot-air 
inflatable rooftop and equipped with a lighting system, 
Planetarium, as well as a Swimming and Kinetotherapy 
Complex. The University provides accommodation for 
over 1000 students in 4 residential facilities of European 
standards.
A renovated university restaurant of 250 seats, 2 exhibi-
tion rooms, a library with 6 reading rooms and all the 
university buildings equipped with teaching rooms, lab-
oratories with computers and devices necessary for re-
search and study, all these qualify the campus as a place 
favorable to the development and affirmation of students 
and teachers.
The growing need for updating the current infrastruc-
ture due to a consistent increase in the number of stu-
dents determined the need to design for a second cam-
pus. The new campus will be built on a surface of nearly 
75 acres and will comprise buildings with lecture halls, 4 
modern accommodation buildings, nanotechnology and 
biotechnology research laboratories, a sports arena with 
4000 seats, a university restaurant, a dendrological park 
and a botanical garden, an olympic swimming pool and 
sport grounds, etc.

infrastructură infrastructure
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Decan / Dean
Conf.univ.dr.
Petru GHERVAN 
Associate Professor PhD

!! +40 230 216147–102
!% petrug@usv.ro

Secretariat / Desk Office
!! +40 230 216147–101
!! +40 230 522978–101
!< +40 230 522819–101
!% irinag@usv.ro
!ï Corp A, cam. A200

Obiectivul principal al facultății este acela de a asigura pre-
gătirea de specialitate cerută persoanelor care vor lucra în 
domeniul educației fizice, sportului şi kinetoterapiei, urmă-
rind dezvoltarea profesionalismului şi competenței la nive-
lul exigenţelor Uniunii Europene.

PROGRAME DE StUDIU LICENţă (3 ani)
•	Educaţie fizică şi sportivă
•	Kinetoterapie şi motricitate specială
•	Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
•	Nutriţie şi dietetică

PROGRAME DE StUDIU MAStERAt (2 ani)
•	Educație fizică şcolară şi activități extracurriculare

Facultatea dispune de laboratoare, centre de formare şi săli 
de curs dotate cu echipamente de ultimă generație precum 
şi de facilități suplimentare noi sau renovate recent: 
•	un teren de sport cu gazon sintetic prevăzut cu un balon 

presostatic şi sistem de iluminat, terenuri de handbal, tenis, 
baschet, volei, un teren de fotbal şi o pistă de atletism

•	o sală de sport cu echipamente de bodybuilding
•	o sală de sport pentru tenis, baschet, handbal, volei
•	un Complex de Înot şi Kinetoterapie
•	un laborator de ştiințe bio-medicale
•	un laborator de mişcare şi de evaluare funcțională
•	un laborator multimedia
•	4 săli de curs şi săli de seminar

CONfERINțE ŞI EVENIMENtE ORGANIzAtE
•	Conferință Ştiințifică Internațională „Trends and 

perspectives in physical culture and sports” – o dată la 
doi ani

DEPARtAMENtUL DE SăNătAtE 
șI DEzVOLtARE UMANă
Pentru prima oară în istoria USV a fost înființat un depart-
ment care va activa în domeniul Sănătate. Acest depart-
ment va răspunde nevoii de a crea specialişti în prevenirea 
bolilor de nutriţie şi recuperarea pacienţilor, în colaborare 
cu alte instituţii de sănătate din judeţ (Spitalul Judeţean de 
Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, baza de tratament 
şi recuperare de la Vatra Dornei, clinici şi laboratoare me-
dicale private etc.).

The main objective of the Faculty is that of ensuring the 
specialized instruction required in the field of physical edu-
cation, sport and kinetotherapy, with a view to enhancing 
and maintaining the level of professionalism and proficien-
cy in accordance with EU requirements.

BACHELOR (3 years)
•	Physical and Sport Education 
•	Kinetotherapy and Special Motricity
•	Balneo-Physiokinetotherapy and Recovery
•	Nutrition and Dietetics

MAStER (2 years)
•	Pshysical Education in Schools and Extracurricular 

Activities

All teaching and research activities are conducted in state 
of the art equipped laboratories and lecture rooms, as well 
as other new or recently renovated facilities: 
•	a synthetic turf athletic field provided with a presostatic 

balloon and lighting system, handball, tennis, basketball, 
volleyball courts, a football field, and a running track

•	a gymnasium with bodybuilding equipment
•	a modern gym with tennis, basketball, handball, and 

volleyball courts
•	a swimming and kinetotherapy complex
•	a laboratory of bio-medical sciences
•	a laboratory  for motion and functional evaluation
•	a multimedia laboratory
•	4 lecture halls and seminar rooms

ORGANIzED CONfERENCES & EVENtS
•	International Conference - Trends and perspectives in 

physical culture and sports – once every two years

HUMAN DEVELOPMENt & HEALtH DEPARtMENt
For the first time in USV history it was established a depart-
ment that will work in the Health field. The department will 
meet the need to create nutrition diseases specialists in order 
to ensure prevention and recovery for patients, in collabora-
tion with the County Emergency Hospital Sfântul Ioan cel 
Nou Suceava, Vatra Dornei treatment and recovery centers, 
clinics and private medical laboratories.

Facultatea de Educație Fizică  
și Sport

Faculty of Physical Education and 
Sport

!> www.fefs.usv.ro

Secretariat / Desk Office
!! +40 230 216 147–352
!< +40 230 522 819–352
!% dsdu@usv.ro

!> www.dsdu.usv.ro
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Decan / Dean
Prof.univ.dr.ing 
Sonia AMARIEI
Professor PhD

!! +40 230 216 147–515 
!% sgutt@usv.ro

Secretariat / Desk Office
!! +40 230 216 147–516
!< +40 230 520 267
!% elenabarsan@fia.usv.ro

Tradiţia învăţământului cu profil alimentar îşi are începu-
tul în anul 1977, în prezent facultatea funcţionând cu pro-
grame de studii adaptate la cerinţele pieţei forţei de muncă 
şi racordate la principiile şi normele valabile în domeniul 
producţiei şi controlului alimentelor. 
În urma ierarhizării programelor de studii, domeniul 
Ingineria Produselor Alimentare este inclus în catego-
ria A de excelenţă, locul II pe ţară, iar programul de stu-
dii Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi 
Agroturism în categoria B.

PROGRAME DE StUDIU LICENţă (4 ani)
•	Ingineria produselor alimentare
•	Controlul şi expertiza produselor alimentare
•	Protecţia consumatorului şi a mediului
•	Inginerie şi management în alimentaţia publică şi 

agroturism

PROGRAME DE StUDIU MAStERAt (2 ani)
•	Controlul şi expertiza produselor alimentare
•	Managementul securităţii mediului şi siguranţa 

alimentară
•	Managementul igienei, controlul calităţii produselor 

alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
•	Managementul Calităţii Produselor Alimentare şi a 

Mediului (1,5 ani)

CONfERINțE ŞI EVENIMENtE ORGANIzAtE
•	 Conferinţa internaţională - „Biotechnologies – Present 

and Perspectives”
•	 Conferinţa internaţională „Student in Bucovina”
•	Workshop-uri: „Alimente funcţionale”, „Orientări şi 

tendinţe în implementarea sistemelor de management al 
calităţii”, „Tehnici moderne de monitorizare a calităţii 
aerului şi apei”, „Turismul ecumenic în Bucovina”

Cercetarea se realizează în următoarele laboratoare: 
Laboratorul de Cercetare prin Analize Instrumentale 
Specializate, Laborator de Siguranţă a Alimentelor,  
Laboratorul de Control al Calității Cerealelor şi Produselor 
de Panificație, Laboratorul pentru Biocarburanţi,  Laborator 
de Analiză a Calităţii Apei şi Laboratorul de Microbiologie. 
Rezultatele cercetării sunt evaluate şi promovate prin in-
termediul Centrului de cercetare al Facultății, „Siguranța 
Alimentară”.

The Food Engineering Education began at Suceava in 
1977 and nowadays the Faculty provides both undergradu-
ate programs as well as Master’s degrees programs adapted 
to the labor market and connected to the principles and 
standards of production and food control. 
Following the ranking of the programs of study the Food 
Engineering field is set in the Excellence category A, on 
the second place in the country, while the Engineering and 
Management in Public Alimentation and Agrotourism 
bachelor program was ranked in category B.

BACHELOR (4 years)
•	Food Products Engineering
•	Food Products Control and Expertise
•	Consumer and Environmental Protection
•	Engineering and Management in Public Alimentation 

and Agrotourism

MAStER (2 years)
•	Food Products Control and Expertise 
•	Environmental Security Management & Food Safety
•	Hygiene Management, Food Quality Control and 

Population Health Management
•	Food Products Quality and Environmental 

Management (1,5 years)

ORGANIzED CONfERENCES & EVENtS
•	The International Conference Biotechnologies – Present 

and Perspectives
•	The International Conference Student in Bucovina
•	Workshops: Functional Foods, Orientations and 

Trends in the Implementation of Quality Management 
Systems, Modern Techniques for Air and Water Quality 
Monitoring, Ecumenical Tourism in Bucovina

Research is conducted in laboratories such as Specialized 
Instruments Analisys Research Laboratory,  Food Safety 
Laboratory, Cereal and bakery products Quality Control 
Laboratory, Bio-fuels Laboratory, Water Quality Control 
Laboratory and Microbiology Laboratory.
The Research results are developed and promoted 
through Food Safety, the faculty’s research center.

Facultatea de inginerie alimentară Faculty of Food Engineering

!> www.fia.usv.ro
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Decan / Dean
Prof.univ.dr.ing  
Ștefan Gheorghe PENTIUC
Professor PhD

!! +40 230 216 147–220 
!% pentiuc@eed.usv.ro

Secretariat / Desk Office
!! +40 230 216 147–281
!< +40 230 524 801
!% elena@eed.usv.ro

Misiunea facultăţii constă în realizarea la un înalt nivel de 
performanţă a învăţământului şi cercetării ştiinţifice, în 
domenii specifice, în context naţional şi internaţional, răs-
punzând necesităţii de dezvoltare intelectuală, profesională 
şi socială a individului şi de progres a societăţii româneşti.

PROGRAME DE StUDIU LICENţă (4 ani)
•	Energetică industrială
•	Sisteme electrice
•	Electronică aplicată
•	Calculatoare
•	Automatică şi informatică aplicată
•	Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi 

energetic

PROGRAME DE StUDIU MAStERAt (2 ani)
•	Sisteme moderne pentru conducerea proceselor 

energetice
•	Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
•	Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
•	Management informatic în industrie şi administraţie

CONfERINțE ŞI EVENIMENtE ORGANIzAtE
•	Conferinţa Internaţională „Development and 

Application Systems”
•	Concursul Internaţional pentru Studenţi „Hard & Soft”
•	Simpozionul Internaţional de Inginerie Electrică şi 

Sisteme de Conversie
•	Seminarul Ştiinţific „Sisteme distribuite”
•	Salonul de Inventică

Facultatea oferă echipamente şi facilități moderne: două 
clădiri ce cuprind 40 de săli de curs şi laboratoare de cer-
cetare, 4 amfiteatre, 2 săli de seminar, 1 sală modernă de 
conferințe, precum şi un Laborator multimedia şi de 
Lingvistică Computațională. Laboratoarele de cercetare, 
atât cel pentru Compatibilitatea electromagnetică, cât şi cel 
de Calcul de înaltă performanță pot fi considerate cele mai 
bune de acest gen din România, atât din punctul de vedere 
al echipamentelor, precum şi al rezultatelor obținute.
Rezultatele cercetărilor ştiințifice sunt publicate în revis-
ta Advances in Electrical and Computer Engineering (www.
aece.ro), care este indexată în ISI Thomson şi în alte baze de 
date internaționale de prestigiu.

The Faculty’s main objective is to provide an outstanding 
academic environment, both for education and scientific 
research in specific fields of national and international in-
terest, thus meeting the need for intellectual, profession-
al and social development of the individual and of the 
Romanian society.

BACHELOR (4 years)
•	Industrial Energetics
•	Electrical Systems 
•	Applied Electronics
•	Computer Science and Engineering
•	Automation and Applied Informatics
•	Economic Engineering in Electrical, Electronic and 

Energetic Field

MAStER (2 years)
•	Modern Systems for Energetic Process Control
•	Advanced Techniques in Electrical Machines and Drives
•	Computer Science and Engineering
•	Informatics Management in Industry and Administration

ORGANIzED CONfERENCES & EVENtS
•	International Conference on Development and 

Application Systems 
•	International Computers Contest for Students Hard & Soft 
•	International Symposium on Electrical Engineering and 

Energy Converters 
•	Distributed Systems Seminar
•	Inventics Exhibition

The Faculty provides modern equipment and facilities: two 
buildings with 40 teaching rooms and research laboratories, 
4 lecture halls, 2 seminar rooms, 1 modern conference hall, 
as well as a Multimedia and Computational Linguistics 
Laboratory. The Electromagnetic Compatibility and High 
Performance Computing Research Laboratories may be 
considered the best of the kind in Romania, if one con-
siders the equipment as well as the high performance re-
sults. Scientific research results are published in Advances 
in Electrical and Computer Engineering Journal (www.aece.
ro), journal indexed in ISI Thomson and in other prestig-
ious international databases.

Facultatea de inginerie Electrică și 
Știința Calculatoarelor

Faculty of Electrical Engineering 
and Computer Science

!> www.fiesc.usv.ro
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Secretariat / Desk Office
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!% secretariat@fim.usv.ro

Cu o tradiție în învățământul superior sucevean încă din 
anul 1977, facultatea s-a dezvoltat pe baza secției inițiale cu 
profil mecanic Tehnologia Constucțiilor de Maşini, asigu-
rând formarea specialiştilor în mai multe domenii ale ingi-
neriei mecanice.

PROGRAME DE StUDIU LICENţă (4 ani)
•	Ingineria şi protecţia mediului în industrie
•	Mecatronică
•	Inginerie economică în domeniul mecanic
•	Tehnologia construcţiilor de maşini
•	Echipamente pentru procese industriale

PROGRAME DE StUDIU MAStERAt (1,5 ani)
•	Ingineria calităţii şi securitatea muncii
•	Expertiză tehnică, evaluare economică şi management
•	Inginerie mecanică asistată de calculator
•	Mecatronică aplicată
•	Tehnologii şi echipamente moderne de prelucrare
Facultatea are peste 35 de ani de experienţă în cercetare. 
Această activitate este susţinută cu echipamente şi facilităţi 
excepţionale, cât şi săli de cercetare.

CONfERINțE ŞI EVENIMENtE ORGANIzAtE
•	Conferinţa Internaţională TEHNOMUS – New 

Technologies and Products in Machine Manufacturing 
Technologies

•	VAREHD – Conferinţa Internaţională de Lubrificaţie 
Elastohidrodinamică şi Tracţiune

•	Conferinţa CER STUD şi concursul de creaţie ştiinţifică 
BEST DESIGN, ambele destinate studenţilor

Datorită tradiţiei îndelungate în organizarea confe-
rinţelor internaţionale VAREHD şi TEHNOMUS la 
Suceava şi datorită participării profesorilor din aceas-
tă facultate la diverse conferinţe şi  programe didacti-
ce internaţionale, au fost stabilite numeroase acorduri 
de colaborare cu instituţii din străinătate, între care 
menţionăm:
•	 Université „Claude Bernard” Lyon, Franţa
•	 Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
•	 University of  Applied Sciences Augsburg, Germania
•	 Instituto Superior Técnico Lisabona, Portugalia
•	 Universidad de Salamanca, Spania

With a tradition in Suceava Higher Education since 
1977, the faculty has developed from the initial Machine 
Manufacturing Engineering mechanical section through 
the gradual training of specialists in various mechanical 
engineering fields.

BACHELOR (4 years)
•	Environment Protection and Engineering in Industry
•	Mechatronics
•	Economic Engineering in Mechanical Field
•	Machine Construction Technology
•	Equipment for Industrial Processes

MAStER (1,5 years)
•	Quality Engineering and Work Safety
•	Techno-Economic Expertise and Management
•	Computer-Assisted Mechanical Engineering
•	Applied Mechatronics
•	Modern Manufacturing Technologies and Equipments
The Faculty has over 35 years of experience in research. This 
activity is also supported by exceptional equipment and fa-
cilities, as well as research laboratories.

ORGANIzED CONfERENCES & EVENtS
•	TEHNOMUS International Conference - New 

Technologies and Products in Machine Manufacturing 
Technologies

•	VAREHD - International Conference on 
Elastohydrodynamic Lubrication and Traction

•	CER STUD Conference and the Scientific Creation 
Student Contest BEST DESIGN

Due to the long tradition of the VAREHD and 
TEHNOMUS annual international conferences at 
Suceava and due to the participation of the highly qual-
ified staff of the Faculty in various international con-
ferences in other European countries, numerous col-
laboration agreements with foreign institutions were 
established:
•	Université Claude Bernard Lyon, France
•	Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
•	University of  Applied Sciences Augsburg, Germany
•	Instituto Superior Técnico Lisabona, Portugal
•	Universidad de Salamanca, Spain

Facultatea de inginerie Mecanică, 
Mecatronică și Management

Faculty of Mechanical Engineering, 
Mechatronics and Management

!> www.fim.usv.ro
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Una din primele facultăți, înființate încă din anul 1963, a 
cărei ofertă educaţională s-a aflat într-o continuă evoluție, 
ajungând să cuprindă domenii de licenţă, la formele de în-
văţământ ZI şi ID, specializări pentru studiile universitare 
de masterat şi studii universitare de doctorat.

PROGRAME DE StUDIU LICENţă (3 ani)
•	Istorie
•	Geografia mediului
•	Geografie - ZI și ID
•	Geografia turismului - ZI și ID
•	Filosofie
•	Relații internaționale şi studii europene
•	Ştiințe politice
•	Asistență socială

PROGRAME DE StUDIU MAStERAt (2 ani)
•	Turism şi dezvoltare regională
•	GIS şi planificare teritorială
•	Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
•	Managementul relațiilor internaționale şi cooperării 

transfrontaliere
•	Studii europene
•	Etică organizațională şi audit etic
•	Consiliere şi admnistrare în resurse umane

Marea diversitate a programelor de studii conduce la 
o diversitate şi mai mare în competențele şi sectoa-
rele sociale în care absolvenții pot obține locuri de 
muncă: profesori de istorie, geografie, filosofie, cer-
cetători, muzeografi, arheologi, arhivişti, specialişti 
în relații internaționale, comunicare şi relații publi-
ce, consilieri / consultanți pentru fonduri europe-
ne şi naționale, pentru administrația locală, analişti 
şi jurnalişti, meteorologi / climatologi, hidrologi, 
consilieri / consultanți în domenii conexe geografiei 
aplicate (administrarea parcurilor şi rezervațiilor na-
turale, elaborarea, evaluarea şi aplicarea programe-
lor de mediu şi turism) agenți de turism şi de mediu, 
specialişti în management politic, funcționari publici 
din administrația centrală şi locală, specialişti în par-
tide politice sau ONG-uri, analişti politici, profesori 
de educație civică, asistenți sociali, consilieri şcolari, 
cercetători şi analişti ai fenomenului social.

One of the first faculties to be founded in 1963, the Faculty 
of History and Geography has evolved continuously so that 
today it offers numerous undergraduate (both full-time and 
distance-learning forms), graduate, and doctoral studies.

BACHELOR (3 years)
•	History
•	Environmental Geography
•	Geography – Full time & Distance learning
•	Geography of Tourism - Full time & Distance learning
•	Philosophy
•	International Relations and European Studies
•	Political Science
•	Social Work

MAStER (2 years)
•	Tourism and Regional Development
•	Land-Use Planning and GIS Tools
•	Heritage Protection, Valorisation and Management
•	Management of International Relations and Cross-

border Cooperation
•	European Studies
•	Organisational Ethics and Ethical Auditing
•	Counseling and Management in Human Resources

The great diversity of the study programs leads to a even great-
er diversity in the skills and areas of society in which the grad-
uates can obtain employment: history, geography and phi-
losophy  teachers, scientific researchers, museum curators, 
archeologists, archivists, specialists in international relations, 
communication and public relations, counselors / consult-
ants for European and national grants, for local administra-
tion, analysts and journalists, meteorologists / climatologists, 
hydrologists, counselors / consultants in issues of applied ge-
ography (land settlement and planning, administration of 
parks and natural reserves, elaboration, evaluation and ap-
plication of environment and tourism programmes), tourism 
and environmental protection agents, specialists in political 
management, civil servants in local and central administra-
tion, specialists in political parties or NGOs, political ana-
lysts, civic education teachers, highly qualified social work-
ers, school counselors, researchers and analysts of the social 
phenomenon.

Facultatea de istorie și Geografie Faculty of History and Geography

!> www.fig.usv.ro
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Cu o istorie de aproape o jumătate de veac, facultatea s-a 
impus în domeniul filologic ca o unitate educațională re-
prezentativă, atât în cadrul universității noastre, cât şi în 
spațiul academic românesc, prin calitatea personalului di-
dactic, a studenților şi a absolvenților.

PROGRAME DE StUDIU LICENţă (3 ani)
•	Limba şi literatura română – O limbă şi literatură 

modernă (franceză / germană)
•	Limba şi literatura română - Limba şi literatura 

spaniolă
•	Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura 

engleză  / germană
•	Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura 

germană / română
•	Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură 

modernă (franceză / engleză) / Limba şi literatura 
română

•	Limba şi literatura română - Limba şi literatura 
italiană

•	Comunicare şi relaţii publice

PROGRAME DE StUDIU MAStERAt (2 ani)
•	Cultură şi civilizație britanică în contextul globalizării
•	Didactica limbilor moderne
•	Limbă şi comunicare
•	Literatura română în context european
•	Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
•	Teoria şi practica traducerii (franceză / engleză / germană)

CONfERINtE șI EVENIMENtE ORGANIzAtE
•	Zilele Francofoniei
•	Ziua Hispanității
•	Colocviul internaţional „Omul şi Mitul”
•	Colocviul internaţional de Ştiinţe ale Limbajului
•	Conferința internațională „Messages, Sages and Ages”
•	Şcoala de vară „Cultură şi Civilizaţie Română”
•	Conferinţa naţională a studenţilor de engleză 

CONSENSUS

Facilitățile facultății noastre includ: săli de curs, săli de se-
minar, săli de lectură, lectorate, laborator fonetic, labora-
tor etnografic, laborator de creaţie publicitară, laborator de 
predare/învăţare limbi moderne şi comunicare, laborator 
„Prolang” şi laborator de informatică.

Almost half a century after its establishment, the Faculty 
has turned into a highly acclaimed academic division with-
in both our University and the Romanian system of high-
er education thanks to the excellence of the teaching staff, 
students and alumni.

BACHELOR (3 years)
•	Romanian Language and Literature - Foreign Language 

and Literature (French / German)
•	Romanian Language and Literature - Spanish Language 

and Literature
•	French Language and Literature - Foreign Language and 

Literature (English / German)
•	English Language and Literature - Romanian Language 

and Literature or German Language and Literature
•	Ukrainian Language and Literature - Romanian 

Language and Literature or Foreign Language and 
Literature (French / English)

•	Romanian Language and Literature - Italian Language 
and Literature

•	Communication and Public Relations

MAStER (2 years) 
•	British Culture and Civilization in the Context of 

Globalization
•	Didactics of modern languages
•	Language and Communication
•	Romanian Literature in the European Context
•	Semiotics in Mass-Media and Advertising
•	Translation Theory and Practice (French/English/German)

ORGANIzED CONfERENCES AND EVENtS
•	Les Journées de la Francophonie 
•	El Días de la Hispanindad
•	International Colloquium Mankind and Myth
•	International Colloquium of Language Sciences
•	International Conference Messages, Sages and Ages
•	Summer School Romanian Culture and Civilization
•	CONSENSUS - The National Conference for Students 

of English Studies
Faculty facilities include: lecture halls, seminar rooms, 
reading rooms, phonetics laboratory, an ethnography labo-
ratory, an advertising laboratory, modern languages learn-
ing and communication laboratory, a “Prolang”, as well as 
an informatics laboratory.

Facultatea de Litere și Științe ale 
Comunicării

Faculty of Letters and 
Communication Sciences

!> www.litere.usv.ro
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Facultatea desfăşoară activități de educație şi cercetare 
în silvicultură şi ştiințele mediului în scopul dezvoltării 
cunoaşterii din aceste domenii în societate.
Misiunea facultății este aceea de a pregăti viitorii ingineri 
silvici cu profil complex pentru activitățile de cultură a pă-
durilor, de exploatare, transport şi industrializare prima-
ră a lemnului, precum şi specialişti în ecologie şi protecția 
mediului.

PROGRAME DE StUDIU LICENţă
•	Silvicultură – ZI și ID (4 ani)
•	Ecologie şi Protecția Mediului (3 ani)

PROGRAME DE StUDIU MAStERAt (1,5 ani)
•	Conservarea biodiversităţii şi certificarea pădurilor
•	Managementul activităţii de exploatare şi prelucrare a 

lemnului

Principala menire a Facultății este aceea de a oferi programe 
adecvate pentru pregătirea la nivel academic a specialiştilor 
solicitați de potențialii angajatori în: silvicultură la ocoale-
le silvice publice sau private; agenții de mediu; firme de ex-
ploatare şi prelucrare a lemnului; firme de amenajare a pă-
durilor; administrații publice locale; centre de cercetare în 
silvicultură şi protecția mediului.

Facultatea şi-a îmbunătățit continuu atât resursele sale 
tehnice, cât şi activitatea ştiințifică prin participarea ca-
drelor didactice la proiecte de cercetare la nivel national 
şi internațional. Sunt în desfăşurare 5 proiecte de cerce-
tare international: 4 proiecte FP7 (FORMIT, MOTIVE, 
FunDivEUROPE and StarTREE) şi acțiunea COST 
FP1201 (FACESMAP).

CONfERINțE șI EVENIMENtE ORGANIzAtE
•	Conferința internațională „Multifuncționalitatea 

pădurii şi cererea socială de păduri - opinii în contextul 
schimbărilor globale”

•	Conferința internatională „Managementul integrat al 
resurselor de mediu”

•	Workshop „Silvicultura în arii protejate”

The Faculty provides higher education and conducts re-
search activities in the forestry and environmental sciences, 
for increasing general knowledge about nature and engi-
neering in society. 
The mission of the Faculty is to train students to become 
forest engineers with complex qualification in wood exploi-
tation and transport, wood processing and also specialists 
in ecology and environmental protection.

BACHELOR
•	Forestry – Full time & Distance learning (4 years)
•	Ecology and environmental protection (3 years)

MAStER (1,5 years)
•	Biodiversity conservation and forest certification
•	Management of wood harvesting and and wood 

processing activities

The major aim of the Faculty is to provide sound train-
ing program to prepare specialists with academic degrees 
for the potential employers: the public or private forest 
districts; environmental institutions; companies of wood 
harvesting and processing; forest management planning 
companies; local public administration; forestry and envi-
ronmental protection research centers.

The Faculty has continuously improved its technical re-
sources and scientific activity through the participation of 
the staff in international and national research projects.
Five international research projects are in progress: 4 FP7 
projects (FORMIT, MOTIVE, FunDivEUROPE and 
StarTREE) and COST FP1201 (FACESMAP) action.

ORGANIzED CONfERENCES & EVENtS
•	International Conference Forest multifunctionality 

and social demand over forests - multiple views in the 
context of global changes

•	International Conference Integrated management of 
environmental resources

•	Forestry in protected areas Workshop

Facultatea de Silvicultură Faculty of Forestry

!> www.silvic.usv.ro
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Facultatea răspunde nevoilor de formare pe plan regional, 
fiind o modalitate de satisfacere a necesităţilor existente pe 
piaţa locală a muncii dar şi a intereselor tinerilor din aceas-
tă zonă (judeţele Suceava, Neamţ, Botoşani, Bistriţa ş.a.) 
de a continua pregătirea profesională prin studii superioare.

PROGRAME DE StUDIU LICENţă (3 ani)
•	Contabilitate şi informatică de gestiune
•	Economia comerţului, turismului şi serviciilor
•	Management
•	Afaceri internaţionale
•	Administrarea afacerilor
•	Informatică economică
•	Asistenţă manageriala şi secretariat
•	Administraţie publică
•	Economie generală şi comunicare economică
•	Drept
•	Finanţe şi bănci

PROGRAME DE StUDIU MAStERAt (2 ani)
•	Administrarea afacerilor europene 
•	Administrarea proiectelor europene 
•	Administrarea şi formarea resurselor umane în organizații 
•	Managementul şi administrarea afacerilor 
•	Managementul firmelor de comerț, turism şi servicii
•	Audit şi guvernanță corporativă
•	Contabilitate, audit financiar şi expertiza contabilă
•	Economie şi afaceri internaționale
•	Management şi administrație europeană 
•	Management şi audit în afaceri şi administrație

În cadrul facultății de Ştiinte Economice şi Administrație 
Publică funcționează două centre de cercetare, ambe-
le în curs de acreditate ARACIS: Centrul de Cercetare 
în Management şi Administrarea Afacerilor; Centrul de 
Cercetare în Contabilitate şi Informatică de Gestiune. 
Rezultatele cercetării sunt diseminate prin intermediul 
celor trei publicații cotate B+ de către CNCSIS: Analele 
Universității Ştefan cel Mare din Suceava, fasciculul 
FSEAP; Revista de Turism; Jurnal de Informatică aplica-
tă & matematică. Toate cele trei publicații sunt indexate 
în baze de date internaţionale ca: DOAJ, ICAAP, Ulrich’s 
Periodicals Directory, Research Papers in Economics 
(RePEc), Scientific Commons, etc.

The Faculty meets the needs of the young people from 
the regions of Suceava, Neamt, Botosani, Bistrita to con-
tinue their professional training through higher educa-
tion, fulfilling at the same time the labor market demand 
for specialists in economics and public administration.

BACHELOR (3 years)
•	Accounting and Management Information System
•	Economy of Commerce, Tourism and Services
•	Management
•	International Business
•	Bussines Administration
•	Economic Informatics
•	Management Assistance and Secretarial Studies
•	Public Administration
•	General Economy and Economical Communication
•	Law
•	Finance and Banks

MAStER (2 years) 
•	European Business Management
•	European Projects Management
•	Management and Training of Human Resources in 

Organizations
•	Management and Business Administration
•	Trade, Tourism and Services Companies Management
•	Financial Audit and Corporate Governance
•	Accounting, Financial Audit and Accounting Expertise
•	Economy and International Business
•	Management and European Administration
•	Management and Audit in Business and Administration
Within the Faculty operate two research centers, both un-
dergoing the ARACIS certifying process: The Management 
and Business Administration Research Center; Accounting 
and Information Systems Management Research Center. 
The research results are comprised in three publications 
that are B+ ranked by CNCSIS (The National Council 
for Reserch in Higher Education Institutions): The USV 
Annals of Economics and Public Administration; The 
Journal of Tourism; The Journal of Applied Computer 
Science & Mathematics. All the publications are indexed in 
major international databases as: DOAJ, ICAAP, Ulrich’s 
Periodicals Directory, Research Papers in Economics 
(RePEc), Scientific Commons and more.

Facultatea de Științe Economice și 
administrație Publică

Faculty of Economic Sciences and 
Public administration

!> www.seap.usv.ro
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Facultatea oferă programe de studiu pentru formarea pro-
fesională inițială a cadrelor didactice din învățământul pre-
universitar, facilitând asumarea responsabilității de a fi pro-
motori ai valorilor ştiințifice, sociale, culturale şi spirituale 
locale, regionale şi europene. Unul dintre scopurile prin-
cipale ale facultății este acela de a oferi educație continuă 
pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar 
şi universitar prin diferitele activități şi cursuri realizate cu 
scopul de a aduce inovație în domeniul ştiințelor educației.

PROGRAME DE StUDIU LICENţă (3 ani)
•	Pedagogia învățământului şcolar şi preşcolar

PROGRAME DE StUDIU MAStERAt (2 ani)
•	Comunicare didactică
•	Managementul instituțiilor educaționale

PROGRAME DE fORMARE PSIHOPEDAGOGICă 
•	 Nivelul I (inițial) - Formare psihopedagogică pentru 

cariera didactică
•	 Nivelul II (aprofundare) - Formare psihopedagogică 

pentru cariera didactică 

StUDII POStUNIVERSItARE (1 an)
•	 Nivelul I (inițial) - Formare psihopedagogică pentru 

cariera didactică
•	 Nivelul II (aprofundare) - Formare psihopedagogică 

pentru cariera didactică

CONfERINțE șI EVENIMENtE ORGANIzAtE 
•	Conferința Internaţională de Ştiințe ale Educației

Conferința propune un cadru de comunicare şi schimbul 
de cunoştințe şi experiență academică, în scopul de a faci-
lita dezvoltarea profesională şi cooperarea interuniversitară 
în spațiul educațional european. 
Aceste teme aprofundează domeniul ştiințelor educației sau 
abordează problematici interdisciplinare. Facultatea vine în 
întâmpinarea nevoilor comunității academice prin proiec-
te de cercetare şi formare profesională continuă. Proiectele 
propuse de facultate se adresează tuturor cercetătorilor şi 
practicienilor din învățământul preuniversitar şi universitar 
care doresc să contribuie la ridicarea calității din educație.

The Faculty provides pre-service teacher training, thus 
helping school teachers to take on the responsibilities of be-
ing promoters of local, regional and European scientific, so-
cial, cultural and spiritual values. 
Additionally, one of the faculty’s main purposes is that of 
providing in-service teacher training for the teaching staff  
through various activities and courses carried out to bring 
about innovation in the field of educational sciences.

BACHELOR (3 years)
•	Primary and Pre-School Education Pedagogy

MAStER (2 years)
•	Didactical Communication
•	Management of Educational Institutions

tEACHER tRAINING PROGRAM 
•	Teacher Training - level I (initial) 
•	Teacher Training - level II (advanced study)

POStGRADUAtE StUDY (1 year)
•	Teacher Training - level I (initial)
•	Teacher Training - level II (advanced study)

ORGANIzED CONfERENCES AND EVENtS
•	International Conference on Sciences of Education

The conference proposes a framework for communication 
and sharing the knowledge and academic experience in or-
der to facilitate the professional development and the in-
teruniversity cooperation within the European educational 
space. 
The research topics developed by the Faculty explore the 
science of education area and approach interdisciplinary is-
sues. The Faculty of Educational Sciences meets the aca-
demic community needs through research projects and 
in-service teacher training. These projects addresses all the 
researchers and practitioners from preuniversity and uni-
versity education who want to contribute to raising the 
quality of education.

Facultatea de Științe ale Educației Faculty of Educational Sciences

!> www.fsed.usv.ro
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În cadrul ciclului doctoral, la USV funcționează două 
şcoli doctorale: Şcoala doctorală de Ştiințe Socio-Umane 
şi Şcoala doctorală de Ştiințe Aplicate şi Inginereşti. 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează în 
prezent forma de doctorat ştiinţific în următoarele dome-
nii acreditate:

The PhD studies at Stefan cel Mare University can be fol-
lowed in one of the two PhD directions: the Human and 
Social Sciences and Engineering and Applied Sciences. The 
University currently organizes PhD Studies in the follow-
ing doctoral accredited areas:

Consiliul Studiilor Universitare 
de doctorat

doctoral Studies Council

Director / Manager
Prof.univ.dr.
Elena-Brânduşa StEICIUC
Professor PhD

!! +40 230 216 147–592
!% selenabrandusa@yahoo.com

Secretariat / Desk Office
!! +40 230 216 147–590
!< +40 230 522 819
!% cskokan@usv.ro

!> www.doctorat.usv.ro

•	Administrarea afacerilor 
•	Calculatoare şi 

tehnologia informaţiilor
•	Contabilitate
•	Economie
•	Filologie
•	Filosofie
•	Geografie

•	Ingineria materialelor;
•	Inginerie electrică;
•	Inginerie electronică şi 

telecomunicaţii;
•	Inginerie mecanică;
•	Inginerie industrială;
•	Istorie;
•	Silvicultură.

•	Business Administration
•	Computer and 

Information Technology
•	Accounting
•	Economics 
•	Philosophy
•	Philology
•	Geography
•	Materials Engineering

•	Electrical Engineering
•	Electronics and 

Telecommunications 
•	Mechanical Engineering
•	Industrial Engineering
•	History
•	Forestry
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Biblioteca universităţii a luat fiinţă odată cu renaşterea în-
văţământului superior în partea de sud a Bucovinei, în anul 
1963. În primul an de funcţionare punea la dispoziţia uti-
lizatorilor un fond modest de 3000 cărţi. În prezent, dato-
rită achiziţiilor şi graţie donaţiilor generoase numărul pu-
blicaţiilor este în jur de 300.000 volume, cu un caracter 
enciclopedic.
Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor 5 săli de lectură 
cu peste 200 de locuri pentru studiu, scanere, imprimante, 
1 sală Internet şi 1 sală destinată împrumutului la domici-
liu. Colectivul bibliotecii caută cele mai potrivite soluţii şi 
instrumente pentru a satisface cerinţele de informare şi do-
cumentare ale tuturor persoanelor care apelează la serviciile 
acestui compartiment.

The University Library was established with the reviv-
al of higher education in southern Bucovina, in 1963 and 
in the first year of operation it provided its users a modest 
fund of 3000 books. In the present, due to acquisitions and 
thanks to generous donations, the number of publications 
has reached almost  300.000 volumes, with an encyclope-
dic character. 
Currently, the library has 5 reading rooms with over 200 
study places, scanners, printers, 1 internet room and 1 
room destined for home loans and returns. 
The Library staff is looking for the most suitable solutions 
and tools to meet the information and documentation 
needs of all persons who use the services of this department.

Biblioteca Universităţii University Library

Director / Manager
Prof.univ.dr.
Rodica NAGY
Professor PhD

!! +40 230 216 147–119 / 583
!% rodicanagy@litere.usv.ro

!> www.biblioteca.usv.ro
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Evaluarea continuă a calităţii este mijlocul prin care o in-
stituţie garantează că standardele de scopuri educaţionale 
sunt menţinute şi îmbunătăţite. 
Rolul Comisiei este de a supraveghea şi coordona toate stra-
tegiile privind îmbunătăţirea calităţii educaţiei în confor-
mitate cu standardele naţionale şi europene de asigurare a 
calităţii procesului educațional.
Comisia analizează periodic nivelurile de calitate în acti-
vitatea universităţii şi elaborează criterii menite să asigure 
sprijin pentru universitate, în exercitarea şi asigurarea in-
ternă a calităţii.

Continuous quality evaluation is the means by which an 
institution guarantees that the standards of its educational 
purposes are maintained and enhanced.
The role of the Commission is to supervise and coordinate 
all strategies regarding improvement of education quali-
ty according to national and European quality assurance 
standards and guidelines.
The Commission periodically analyzes quality levels in the 
university activity and elaborates benchmarks meant to 
provide support for the university in the pursuit of internal 
quality assurance.

Comisia pentru evaluarea și 
asigurarea calității

Evaluation and Quality assurance 
Commission

Director / Manager
Conf.univ.dr.ing.
Costel MIRONEASA
Associate Professor PhD

!! +40 230 216 147–552
!% costel@fim.usv.ro

!> www.usv.ro/calitate/

!> www.dcti.usv.ro

Serviciul gestionează reţeaua universitară şi asigură buna 
funcţionare a acesteia, coordonează dezvoltarea sa, oferă 
asistenţă tehnică pentru utilizatorii săi şi stabileşte regu-
lile şi politicile de utilizare a reţelei.

The Office manages the university network and ensures 
its proper functioning, it coordinates its development, 
provides technical assistance to its users and establishes 
the rules and policies of network use.

Serviciul Comunicații și Tehnologii 
informaționale

Communications and information 
Technologies office

Director / Manager
Prof.univ.dr.ing.
Alin POtORAC
Professor PhD

!! +40 230 216 147–162
!% alinp@usv.ro
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Serviciul de Management Programe este un serviciu de 
management al activităţii de cercetare, care stimulează 
activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare desfăşurate 
în cadrul instituţiei printr-o serie de demersuri menite 
să promoveze, să sprijine şi să dezvolte capacitatea insti-
tuţională de accesare a programelor finanţate în educa-
ţie şi cercetare.

The Program’s Management Office manages research ac-
tivities, promoting research, development and innova-
tion activities carried out within the institution through 
a series of actions designed to promote, support and de-
velop the institutional capacity to access the education 
and research funded programs.

Serviciul Management Programe

Program’s Management office
Director / Manager

Prof.univ.dr.ing.
Cornel tURCU
Professor PhD

!! +40 230 216 147–573
!% cturcu@eed.usv.ro

!> www.demap.usv.ro

Învăţământul la distanţă este o forma de învaţare flexibilă,  
de formare iniţială, de perfecţionare sau de conversie profe-
sională, în care cea mai mare parte a procesului specific de 
instruire permite ca studentul (cursantul) să fie la distanţă. 
Absolvenţii ID au aceleaşi avantaje ca absolvenţii cursuri-
lor de zi, deosebirile constând în structura anului academic 
şi în existența contactului mediat între tutore şi cursant. 
Comunicarea în ambele sensuri, între cursant şi tutore/pro-
fesor este realizată prin: internet, e-mail şi alte mijloace teh-
nice (audio şi video-conferinţe, conferinţe prin intermediul 
calculatorului conectat la rețeaua internet, mijloace relativ 
accesibile de abordare a problemei predării / asimilării).

Distance learning is a flexible form of learning, for initial 
training, LLL or professional conversion, all training pro-
cess allowing the student (learner) to be at a distance. The 
graduates of this form of education have the same advan-
tages as full time graduates, the differences consisting in 
the structure of the academic year and in the mediated con-
tact between tutor and student. 
The two-way communication between student and tutor 
being achieved via the internet, email and other techni-
cal means (audio and video conferencing, conferencing via 
Internet, all these being relatively affordable means to ap-
proach teaching / assimilation).

Serviciul pentru învățământ la 
distanță și formare continuă

distance education and LLL office

Director / Manager
Conf.univ.dr.
Viorel CHIRIţă
Associate Professor PhD

!! +40 230 216 147–550
!% chirita@usv.ro

!> www.id.usv.ro
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Planetariul din Suceava a fost inaugurat în anul 1982 şi este 
cel mai mare din ţară în ceea ce priveşte capacitatea sălii şi 
diametrul cupolei. El este destinat proiectării cerului din 
emisfera sudică şi nordică, a sistemului solar, a planetelor 
vizibile, a sateliţilor galileeni etc. Sala Planetariului este de 
formă semisferică, cu o deschidere a cupolei de 10 m şi o 
capacitate de 80 de locuri dispuse circular, dar cuprinde şi 
o terasă pentru observaţii astronomice cu luneta (x120) şi 
telescop de tip Cassegrain (x375), ambele de provenienţă 
Carl Zeiss. De asemenea, Planetariul dispune de o biblio-
tecă care cuprinde cărţi şi periodice de specialitate, un real 
suport pentru toți pasionații de astronomie.

Centrul oferă o gamă largă de servicii psihologice (evaluare 
şi consiliere psihologică, psihoterapie) tuturor persoanelor 
fizice şi juridice interesate, atât în cadrul corpului acade-
mic cât şi al întregii comunităţi. Obiectivele acestui serviciu 
sunt: de a oferi informații şi consiliere educaţională  studen-
ţilor din universitate asupra drepturilor şi obligaţiilor, asu-
pra programelor de studii, de a oferi consiliere şi orientare 
în carieră studenţilor universităţii „Ştefan cel Mare” şi de a 
livra un feed-back precis conducerii universităţii în ceea ce 
priveşte angajabilitatea absolvenţilor.

The Planetarium was inaugurated in 1982 and it is the larg-
est in the country in terms of room capacity and dome di-
ameter. It is designed for the projection of the sky from the 
northern and southern hemisphere, of the solar system, of 
the visible planets, of the Galilean satellites and so on.
The main hall of the Planetarium is of semispherical shape 
with a 10 m dome opening and it seats, in a circularly set-
ting, up to 80 people, and it also includes a terrace for astro-
nomical observations with a Carl Zeiss (x120) telescope and 
a Cassegrain telescope (x375). Also, the planetarium has a 
library containing books and scientific periodicals, which 
represents a real support for all astronomy enthusiasts.

The Counseling and Career Guidance Center offers a large 
series of psychological assistance services to all interest-
ed persons, either from within or outside of the academic 
community.
The objectives of this department are to provide informa-
tion on all study programs and educational counseling and 
career guidance to Stefan cel Mare University students, as 
well as to offer to the unviersity management an accurate 
feed-back regarding graduates’ employability.

observatorul astronomic

Centrul de Consiliere şi orientare în 
Carieră

astronomical observatory

Counseling and Career Guidance 
Center

Director / Manager
Conf.univ.dr.
Carmen BALAN
Associate Professor PhD

!! +40 230 216 147–162
!% cbalan@usv.ro

!> www.ccoc.usv.ro

Director / Manager
Lect.univ.dr.ing.
Cristian PÎRGHIE
Lecturer PhD

!! +40 230 216 147–162
!% parghie@fim.usv.ro

Secretariat / Desk Office
!! +40 230 216 147–157
!% observator@usv.ro

!> www.observator.usv.ro
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Serviciul de Afaceri Europene (SAE) are ca obiectiv consoli-
darea poziţiei universităţii în spaţiul internaţional academic. 
Activităţile SAE constau în: încheiere de parteneriate de co-
operare academică şi în domeniul cercetării cu instituţii inter-
naţionale; promovarea USV ca structură de formare academi-
că pentru studenţii străini; promovarea mobilităţilor în cadrul 
programelor internaţionale (Erasmus, CEEPUS, Leonardo da 
Vinci ş.a.); susţinerea parteneriatelor cu organizaţiile internaţi-
onale la care USV este afiliată; consiliere şi asistenţă în derularea 
mobilităţilor de studenti, cadre didactice şi de personal ne-di-
dactic; promovarea mobilităţilor finanţate prin burse acordate de 
MECTS si alte organisme naţionale şi internaţionale; susţinerea 
organizării evenimentelor internaţionale (şcoli de vară, conferin-
ţe, simpozioane).

The main objective of the Office for European Affairs 
is to consolidate the role of the university in the inter-
national higher education environment. The activities 
of the OEA mainly consist in: establishing academic 
cooperation partnerships and research agreements with 
international higher education institutions; promoting 
the Stefan cel Mare University of Suceava as an academ-
ic training and development structure available to for-
eign students; encouraging mobilities as part of the in-
ternational exchange programmes (Erasmus, CEEPUS, 
Leonardo da Vinci, etc); supporting partnerships with 
international organizations the university is affiliated 
to; providing assistance and counselling in terms of stu-
dent mobilities and exchange programmes for teaching 
and non-teaching staff; promoting the exchange pro-
grammes funded through the scholarships awarded by 
the Ministry of Education, Research, Youth and Sports 
and other national and international organisations; sup-
porting the organisation of international events (summer 
schools, conferences, seminars).

Serviciul afaceri Europene office of European affairs 

Director / Manager
Conf.univ.dr.
Carmen CHASOVSCHI
Associate Professor PhD

!! +40 230 216 147–523
!< +40 230 520 316
!% relint@usv.ro

!> www.relint.usv.ro
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•	Asociaţia Studenţilor din Universitatea Suceava (ASUS)
•	Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia (GIRB)
•	Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români 

(ASCOR)
•	Liga Studenţilor din Universitatea Suceava (LSUS)
•	FIRESC 
•	CROS (Centrul de Resurse pentru Organizaţii Studenţești)
•	Clubul Antreprenorial Studenţesc (CAST)
•	Asociaţia Naţională a Studenţilor în Ştiinţe 

Administrative (ANSSA)
•	Club Voiaj
•	Clubul de Vânătoare „Sf. Eustaţiu”
•	Asociaţia BIOSILVA
•	Asociaţia de Artă NICOLAE TONITZA

Radio USV, post de radio online al Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, este o platformă de comunicare online 
dedicată atât studenţilor, cât şi profesorilor. 
Radio USV are o grilă de programe completă care conține 
producții proprii, dar şi retrasmisii preluate de la Radio 
France Internationale (RFI).
Programele proprii ale Radio USV dezvoltă ştiri din 
educație şi în mod special subiecte din interiorul 
Universității „Ştefan cel Mare”, transmițând în direct sau 
înregistrat cele mai importante evenimente marca USV.

•	Suceava University Students’ Association (ASUS)
•	The Initiative Group of Romanian Students from 

Bessarabia (GIRB)
•	The Orthodox  Christian Students’ Association 

(ASCOR)
•	Suceava University Students’ League (LSUS)
•	FIRESC
•	Student Organization Resource Center
•	Students’ Entrepreuneurship Club (CAST)
•	National Association of Students in Sciences of 

Administration (ANSSA)
•	Travel Club
•	“Sf. Eustaţiu” Hunting Club
•	BIOSILVA  Association
•	NICOLAE TONITZA Art Association

USV Radio, the online station of Stefan cel Mare University 
of Suceava, represents an online communication platform 
dedicated to both students and teachers.
USV Radio has a full broadcasting program containing 
own productions and also Radio France Internationale 
(RFI) rebroadcasting.
Radio USV presents education related topics, especially 
those within the Stefan cel Mare University, also broad-
casting in live or in replay the most important events USV 
registered trademark.

asociaţii şi cluburi studenţeşti

Postul de radio al universităţii

Students’ associations and Clubs

University radio Station

Director / Manager
Prof.univ.dr.
Ştefan PURICI
Professor PhD

!! +40 230 216 147–438
!% radio@usv.ro

!> www.radio.usv.ro
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Puteți explora cam-
pusul şi cu ajutorul 
turului virtual 3600: 
http://bit.ly/qHptzU 

You can explore the 
campus for yourself 
using our 3600 vir-
tual tour:  
http://bit.ly/qHptzU

1 Facultatea de inginerie 
Mecanică

2 Facultatea de inginerie 
electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor

3 Facultatea de 
Științe economice și 
administrație Publică

4 observator
5 Facultatea de educație 

Fizică și Sport

6 Facultatea de Științe ale 
educației

7 Facultatea de Litere și 
Științe ale Comunicării

8 Facultatea de istorie și 
Geografie

9 Facultatea de inginerie 
alimentară

10 Facultatea de Silvicultură
11 Biblioteca Universitară
12 rectorat

1 Faculty of Mechanical 
engineering

2 Faculty of electrical 
engineering and 
Computer Science

3 Faculty of economic 
Sciences and Public 
administration

4 observatory
5 Faculty of Physical 

education and Sport

6 Faculty of educational 
Sciences

7 Faculty of Letters and 
Communication Sciences

8 Faculty of History and 
Geography

9 Faculty of Food 
engineering

10 Faculty of Forestry
11 University Library
12 rector’s office
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