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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are, începând de astăzi, 
un nou website oficial, instrument care va fi deosebit de util 
studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor, personalului auxiliar și 
administrativ, dar și publicului larg.  
 
www.usv.ro este o nouă platformă on-line, care conține informații 
complete și avizate, ușor accesibile despre activitatea USV, cu un 
design atractiv, ce permite acum utilizatorilor navigarea într-o 
atmosferă proaspătă și prietenoasă, afișând aceeași deschidere pe 
care USV o manifestă către tineri, către noile tehnologii, către 
creativitate și inovare.  
 
Elementul de noutate al acestei interfețe nu se regăsește doar în 
design, ci și în noua structurare a informațiilor, care permite o 
comunicare directă și clară între instituție și cei care folosesc în mod 
uzual Internetul pentru informare. Totodată, noul site este adaptat 
accesării facile cu ajutorul telefoanelor mobile și a tabletelor. Unul 
dintre motivele celor care au susținut acest proiect se datorează 
faptului că aproximativ trei sferturi dintre gospodăriile din România 
(72,4%, în 2018, conform Institutul Național de Statistică) au acces la 
rețeaua de internet de acasă, iar practic, toți absolvenții de licee, 
precum și studenții USV dispun de telefoane inteligente. 
 
Navigarea în doar câteva click-uri poate oferi vizitatorului website-ului 
USV informațiile dorite, poate conduce către evitarea unor deplasări, 
poate ajuta la economisirea de energie, timp și resurse financiare, fapt 
ce capătă o importanță deosebită în contextul actual. Noul website 



oferă o imagine comprehensivă a universității, cu informații actualizate 
în permanență, care variază de la deciziile conducerii și ale Senatului 
USV, la aspecte legate de educație și cercetare, organizații studențești, 
burse studențești, programul Erasmus +, locuri de muncă pentru 
studenți sau petrecerea timpului liber și, bineînțeles, procesul de 
admitere 2020.  
 
Menționăm că noul website va juca un rol important în procesul de 
admitere organizat de USV, acesta fiind unul dintre motivele care 
conduce către ideea că va deveni un instrument de lucru definitoriu al 
staff-ului universității, pe de o parte, și al viitorilor și actualilor 
studenți, pe de altă parte. 
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Suceava Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Facultatea 
de Inginerie Alimentară și Facultatea de Științe Economice și 
Administrație Publică au decis, în Consiliile Facultăților, modificarea 
structurii anului universitar în curs, în condițiile în care toate 
activitățile didactice și examenele trebuie să se desfășoare online. 
 
Unele facultăți din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) 
au decis modificarea structurii anului universitar în curs, prin 
prelungirea semestrului II și a sesiunii de vară, în urma solicitărilor 
venite din partea studenților și a cadrelor didactice. 
 
Conform Hotărârii Senatului USV nr. 66 din 7 mai, semestrul II al 
actualului an universitar urmează să se încheie pe data de 7 iunie, 
urmând ca între 8-28 iunie să aibă loc sesiunea de vară, iar restanțele 
ar trebui să fie susținute în perioada 29 iunie-5 iulie. 
 
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC) a 
modificat structura anului universitar 2019-2020, prelungind perioada 
semestrului II, în urma consultării studenților săi, dar și a cadrelor 
didactice. „Având în vedere Hotărârea Senatului 66/7.05.2020, 
solicitările individuale ale unor studenți și cadre didactice și discuțiile 



din ședința DCEA, am organizat o consultare a studenților din FIESC 
care, la întrebarea cu cât doresc prelungirea semestrului II: cu 1 sau 2 
două săptămâni, 69,3% au optat pentru 2 săptămâni (din 495 de 
răspunsuri). Luând în considerare toate acestea, dar și numeroasele 
solicitări ale studenților din actualul an IV, Consiliul Facultății a decis 
următoarele: prelungirea cu 2 săptămâni a semestrului II la anii I-III, 
studii universitare de licență, și la anii I studii universitare de masterat. 
În cele două săptămâni se pot organiza recuperări, consultații, dar se 
pot desfășura și colocvii și examene pentru disciplinele cu activități 
didactice încheiate. În acest fel sesiunea de vară s-a mărit efectiv și 
vom putea să nu diminuăm calitatea după această perioadă de 
activitate didactică nenaturală cauzată de pandemie”, se arată într-un 
anunț al conducerii FIESC adresat studenților săi. 
 
Noua structură, refăcută în detaliu, aprobată în ședința de vot 
electronic a Consiliului Facultății din perioada 18-19 mai, prevede că 
prelungirea cu o săptămână a semestrului II la anii IV, studii 
universitare de licență și mutarea sesiunii de reexaminare din iulie în 
septembrie, inclusiv pentru măriri de notă. „Semestrul II al anului IV, 
prevăzut în Planul de învățământ cu o durată totală de 14 săptămâni, 
se organizează în două perioade. În prima, de 11 săptămâni, se 
programează cumulat toate activitățile de curs și aplicații prevăzute 
pentru 14 săptămâni. A doua perioadă, de 3 săptămâni, este dedicată 
activităților legate de elaborarea și finalizarea proiectelor de diplomă”, 
se arată în documentul aprobat de conducerea FIESC. 
 
Facultatea de Inginerie Alimentară a decis, pentru studiile de licență, 
anii I-III, și pentru cei din anul I la studii de masterat, prelungirea 
semestrului II până pe 21 iunie, iar sesiunea de examene de vară este 
programată în perioada 22 iunie-12 iulie, iar cei care au restanțe, le vor 
susține în sesiunea 13-19 iulie. 
 
Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică a modificat, la 



rândul ei, structura anului universitar în curs, urmând ca sesiunea de 
examene de vară să înceapă pe 25 mai și să se încheie pe 14 iunie, 
pentru studenții de la cursurile de licență IF/ID, anul III, și pentru cei de 
la master, anul II. Studenții de la licență, din anii I și II, IF/ID și cei din 
anul I de la master, vor începe să susțină examenele sesiunii de vară în 
data de 15 iunie și vor încheia sesiunea pe 19 iulie. Examenele de 
licență sunt programate în perioada 9-13 iulie, iar cele de disertație 
între 20-26 iulie. 
 
Toate activitățile didactice se vor desfășura doar on-line, în cazul 
laboratoarelor folosindu-se metode alternative de predare, precum 
prezentări video, 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. 
Promovarea în an superior se va putea face dacă studentul 
îndeplinește cel puțin 50% din numărul minim de credite prevăzut în 
Regulamentul cadru privind activitatea profesională a studenților. 
 
Anul universitar 2020-2021 va începe pe 5 octombrie, potrivit Hotărârii 
Senatului USV nr. 66 din 7 mai.  
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_________ Astăzi, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Valentin Popa, 
a transmis un mesaj în urma decesului lui ÎPS Pimen. 
 
„Din partea conducerii și a întregului corp profesoral al Universității 
<Ștefan cel Mare> din Suceava exprim întreaga compasiune și 
asigurarea că suntem alături de Înaltul Cler Bisericesc în aceste 
momente încercate, marcate de trecerea la cele veșnice a Înalt 
preasfințitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, ierarh 
venerabil al Bisericii Ortodoxe Romane. 
 
Dumnezeu să-l odihnească!”, a comunicat Valentin Popa. 
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Suceava Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează cea de-a XV-a 
ediție a Conferinței Internaționale „DEVELOPMENT AND APPLICATION 
SYSTEMS” (DAS), în perioada 21 – 22 mai 2020. 
 
Începând cu anul 1992, conferința s-a desfășurat bianual, fiecare ediție 
bucurând-se de un real succes, dovedit în mod constant de interesul 
manifestat de specialiștii din domeniu pentru tematicile propuse. 
Publicarea celor mai bune lucrări susținute în cadrul conferinței în 
revista Advances in Electrical and Computer Engineering (AECE) a 
contribuit, de asemenea, la consacrarea internațională a 
evenimentului. 
 
Evenimentul din acest an trebuie să facă față și unui nou obstacol, 
COVID- 19. Din aceste rațiuni, conferința se va desfășura online. 
Comunitatea academică suceveană va avea printre oaspeți nume 
sonore din domeniul științific, precum: Concettina BUCCELLA și Carlo 
CECATI (Universitatea din Aquila, Italia), Nathan IDA (Universitatea din 
Akron, SUA), Stanimir VALTCHEV (Universitatea NOVA din Lisabona, 
Portugalia), Wenjun WU (Universitatea din Beihang, China) și Bulent 
ERTAN (Universitatea Tehnică din Orientul Mijlociu, Turcia) . 
 
Începând cu ediția din 2014, conferința se desfășoară sub egida IEEE, 
acest tip de indexare oferind posibilitatea cercetătorilor de a-și pune în 
valoare rezultatele cercetărilor întreprinse prin apariția lucrărilor în 
prestigioasa bază de date IEEE Xplore, lucrările fiind incluse și în baza 
de date ISI. 
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Actualitate Tinerii care își doresc să schimbe problemele sociale curente într-un 
mod inovativ sunt așteptați să aplice până pe 27 mai la Social Impact 
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Award România, o competiție internațională care susține tinerii 
profesioniști, studenții și elevii care vor să devină antreprenori sociali. 
Participanților li s-a pregătit un program educațional complex, suport 
financiar și conectare cu mentori experimentați, astfel încât ideile lor 
să se transforme în proiecte concrete. 
 
Social Impact Award reprezintă o oportunitate de implicare și creștere 
pentru tineri între 14 și 30 de ani. Formularul de înscriere, deschis 
până pe 27 mai, este primul pas către o experiență de învățare 
completă. Pentru tinerii care au o idee de proiect, formularul de 
înscriere ajută la structurarea informațiilor pe trei direcții cheie: 
impact social, inovație și fezabilitate. 
[…] 
Printre partenerii Social Impact Award de anul acesta se numără 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Asociația Studenților 
Economiști din România (ASER), Centrul de antreprenoriat UPBizz din 
cadrul Universității Politehnica din București, Universitatea București, 
AIESEC România și mulți alții. 
[…] 
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________ Un număr de 31 de tineri pasionați de securitate cibernetică fac parte 
din lotul preliminar al României din care vor fi selectați ulterior zece 
persoane pentru a participa, în noiembrie, la Campionatul European 
de Securitate Cibernetică (European Cyber Security Challange - ECSC) 
de la Viena. 
 
Conform organizatorilor fazei naționale a competiției, prima etapă s-a 
desfășurat în perioada 9-10 mai 2020 și a avut loc exclusiv online. 
 
„Această fază națională a ECSC 2020 a reprezentat o preselecție a 
candidaților pentru lotul preliminar al Team Romania, iar ca finaliști au 
fost selectați 31 de tineri, 15 juniori și 16 seniori, pasionați de 
securitate cibernetică. Competiția națională se desfășoară în două 
stadii. După procesul inițial de preselecție online va urma o etapă 



suplimentară, în care tinerii vor fi testați în competiții de tip CTF 
(online) și, ulterior, antrenați pe parcursul unui bootcamp, prin 
exerciții din domeniul securității aplicațiilor web, atacului și apărării 
cibernetice, criptografiei, analizei traficului de rețea, reverse 
engineering și abilități de prezentare. La faza finală a competiției, 
fiecare țară participantă va fi reprezentată de o echipă formată din 10 
concurenți: cinci din categoria de vârstă 16 - 20 de ani, respectiv cinci 
din categoria de vârstă 21 - 25 de ani”, se menționează pe site-ul 
competiției naționale. 
 
Prima etapă a fazei naționale a fost organizată de Asociația Națională 
pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI), Centrul Național 
Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), Centrul 
Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), 
Orange, Bit Sentinel, certSIGN, Cisco și KPMG România. 
 
Partener media al evenimentului este Agenția Națională de Presă 
AGERPRES, iar instituții din mediul universitar au susținut, încurajat și 
promovat înscrierea la această competiție de securitate cibernetică, la 
nivel european: Universitatea Politehnica din București, Universitatea 
din București, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, Academia de 
Poliție, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași, Universitatea „Ștefan cel 
Mare”, Suceava, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad și Universitatea 
„Ovidius” din Constanța.[…] 

 


