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Peste 1000 de 
candidați înscriși la 
admitere la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
Suceava 

www.monitorulsv.ro 
10.07.20 

Ultima oră 
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La doar câteva zile de la demararea procedurilor de admitere la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), peste 1000 de 
candidați s-au înscris la concurs pentru ciclurile de studii de licență și 
masterat la cele 10 facultăți. 
 
Oferta educațională din acest an include, dintr-un total de 90 de 
specializări, 9 programe noi de licență sau de masterat, autorizate sau 
acreditate, unele dintre ele cu caracter interdisciplinar, fiind 
coordonate de mai multe facultăți și departamente. 
 
În domeniul Științe Inginerești, viitorii studenți vor putea opta pentru: 
Echipamente și sisteme medicale, Echipamente și sisteme de comandă 
și control pentru autovehicule, Științe gastronomice, Energetică și 
tehnologii informatice și Securitate cibernetică. În domeniul Științe 
socio-umane, programele nou apărute în oferta USV sunt Resurse 
umane și Globalizare și diplomație economică. Acestora li se adaugă 
alte 2 programe care au fost autorizate să funcționeze anterior: Media 
digitală și Drept penal și criminalistică. 
 
3500 de laptopuri și tablete cu abonamente de internet de minim 50 
GB 
 
Indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, 
toți bobocii vor primi un sprijin material sub forma unui laptop sau a 
unei tablete, însoțite de o cartelă SIM cu abonament de date cu o 
durată de valabilitate de minimum 9 luni și cu minimum 50 GB pe lună. 
Astfel universitatea va achiziționa 2.200 de laptopuri, 1.300 tablete și 
3.500 de cartele SIM. 



Înscriere on-site și on-line la USV 
 
În acest an candidații au posibilitatea de a se înscrie atât on-site, în 
locațiile din cadrul campusului USV, cât și on-line, folosind platforma 
de înscriere disponibilă. Pentru ușurarea procedurii de depunere a 
actelor în on-line, platforma de admitere a USV pune la dispoziție și un 
sistem electronic de plată a taxei de înscriere, care va putea fi accesat 
în momentul înscrierii și încărcării documentelor în platformă. 
 
Informații detaliate despre procesul de Admitere 2020, cu repartizarea 
celor peste 2.100 de locuri bugetate și a celor peste 2.500 de locuri cu 
taxă pe programe de studiu din ciclul de licență, masterat și doctorat, 
precum și detalii referitoare la specificul fiecărei facultăți și explicații 
privitoare la probele de concurs pot fi obținute consultând pagina 
https://admitere.usv.ro . 
Perioadele de admitere 2020 la USV 
 
Procesul de admitere 2020 se desfășoară în perioada 6-15 iulie, fără 
zilele de sâmbătă și duminică, pentru specializările unde există probe 
și în perioada 6-17 iulie, fără zilele de sâmbătă și duminică, pentru 
specializările unde nu există probe. A doua sesiune de admitere se va 
desfășura în perioada 7-15 septembrie, fără zilele de sâmbătă și 
duminică pentru specializările unde nu există probe și în intervalul 7-11 
septembrie, pentru specializările unde există probe. Pentru a confirma 
locurile ocupate, candidații declarați admiși trebuie să se înmatriculeze 
cel târziu până la data de 29 iulie, pentru sesiunea de vară, respectiv 
până la 18 septembrie, pentru sesiunea de toamnă. 
 

__________ Comunicat USV: 
Teoria și practica 
traducerii – un 
masterat câștigător 

www.suceava-smartpress.ro 
10.07.20 

Actualitate/Edu
cație 

Pe data de 6 iulie 2020, Institutul Francez din Cluj a publicat rezultatele 
concursului „Mot à monde”, pe care îl organizează de zece ani în 
parteneriat cu Organizația Internațională a Francofoniei și Agenția 
Universitară a Francofoniei. Studenți din 13 universități românești au 
participat la acest concurs de traducere, propunând versiuni în limba 
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www.newsme.ro 
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română ale unui text extras din romanul „Le Tranquille Affligé”, scris în 
limba franceză de autorul canadian contemporan Gilles Jobidon. Ana-
Maria Antonesei, masterandă în anul al  II-lea la masteratul Teoria și 
practica traducerii, din cadrul Facultății de Litere și Științe ale 
Comunicării a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a obținut 
Mențiunea I, repetându-și astfel performanța din 2018. 
 
În 2019, premiul I la concursul menționat mai sus i-a fost decernat unei 
alte masterande sucevence, Iulia-Ioana Bădăluță, care reușește să se 
facă remarcată pe plan național și în 2020, primind o Mențiune la 
Concursul de traduceri literare și de specialitate pentru elevi și studenți 
organizat în zilele de 15-16 mai de Cercul de traduceri literare și de 
texte de specialitate al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
 
Ana-Maria Antonesei și Iulia-Ioana Bădăluță – ale căror reușite au fost 
posibile și datorită implicării profesoarelor lor, Raluca-Nicoleta Balațchi 
și Corina Iftimia – sunt acum absolvente ale masteratului de Teoria și 
practica Traducerii. 11 dintre cei 21 de absolvenți ale acestui masterat 
care și-au susținut disertația în 2020 – printre care și Ana-Maria – au 
reușit să finalizeze atât cursurile oferite de Universitatea „Ștefan cel 
Mare din Suceava”, cât și pe cele ale Universității de Stat din Chișinău, 
dobândind astfel diplome de la ambele universități. 
 
Generația următoare de masteranzi înscriși la Teoria și practica 
traducerii nu se lasă nici ea mai prejos. Anda Costiuc, masterandă în 
anul I, a participat în luna mai 2020 la un concurs organizat de Agenția 
Universitară a Francofoniei, în parteneriat cu Radio France 
International, reușind performanța de a fi una dintre cele două bursiere 
selecționate pe baza analizei a 54 de dosare de concurs (incluzând, 
desigur, traduceri realizate de candidați). Bursa câștigată, dincolo de 
beneficiul financiar, îi permite Andei Costiuc să efectueze un stagiu de 
traducere pentru presă sub monitorizarea atentă a profesioniștilor de 
la Radio France International. Anda e foarte încântată, deși „această 
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oportunitate vine cu obligația de a traduce 2 articole pe zi, 20 de zile 
pe lună, deci 40 de articole pe lună. Avantajul, din punctul meu de 
vedere, este feedback-ul pe care îl primesc în urma efortului depus. 
Chiar dacă acesta nu este întotdeauna pozitiv, este constructiv, mă 
ajută să îmi dau seama de anumite greșeli și să merg, încrezătoare, mai 
departe.” 
 
În concluzie, roadele anului 2019-2020 de la masteratul Teoria și 
practica traducerii au fost bogate și dulci. Facultatea de Litere și Științe 
ale Comunicării așteaptă cu nerăbdare să îi cunoască pe bobocii care 
se înscriu zilele acestea la numeroasele specializări pe care le propune 
și să transforme provocările viitorului an universitar într-un alt șir de 
bucurii. 

N.B. USV va asigura 
anonimizarea 
rezultatelor 

www.crainou.ro 
09.07.20 

Actualitate „Protecția datelor personale este unul dintre drepturile fundamentale 
de care se bucură toți cetățenii Uniunii Europene, precum și persoanele 
care intră în contact cu instituțiile și organismele ce funcționează pe 
teritoriul UE. În conformitate cu legislația europeană și românească în 
vigoare, respectând dreptul candidaților la viața privată, Universitatea 
«Ștefan cel Mare» din Suceava va asigura confidențialitatea numelor 
candidaților la concursul de admitere 2020” anunță instituția 
academică suceveană. 
 
„Pseudonimizarea prevede ca prelucrarea datelor cu caracter personal 
să fie făcută în așa fel încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei 
anume persoane vizate fără a se utiliza o serie de informații 
suplimentare, în măsura în care aceste informații suplimentare sunt 
stocate separat și fac obiectul unor măsuri de natură tehnică și 
organizatorică, destinate să garanteze neatribuirea unei persoane 
fizice identificate sau identificabile. Concret, la înscriere, fie că aceasta 
are loc on-site sau online,  
fiecare candidat va primi un cod numeric unic, pe care îl va utiliza 
pentru verificarea clasamentului final” arată USV. 
 



De luni au început înscrierile pentru sesiunea iulie a concursului de 
admitere. Acestea vor continua, potrivit calendarului, până pe 17 iulie 
(fără zilele de sâmbătă și duminică). Ulterior, pentru a confirma locul 
ocupat, candidatul declarat admis trebuie să se înmatriculeze cel târziu 
până la data de 29 iulie. 

Radu Lupașcu „Formarea 
profesorilor pentru 
promovarea stării 
de bine în școală”, 
tema unei 
conferințe 
organizate la USV 

www.monitorulsv.ro 
09.07.20 

Ultima oră 
Local 

Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava a organizat, în perioada 6–7 iulie 2020, conferința 
internațională cu tema Formarea profesorilor pentru promovarea stării 
de bine în școală (Teacher Education for Promoting Well-being in 
School), sub egida Asociației Europene de formare a profesorilor - 
Association for Teacher Education in Europe – ATEE 
(https://atee.education/). 
 
La conferință s-au înscris 260 de autori, din peste 25 de țări de pe 4 
continente, care au susținut 165 de lucrări cu subiecte actuale pentru 
cercetarea și aplicațiile din domeniu. În cadrul conferinței au fost 
organizate 13 sesiuni pentru comunicări, 10 sesiuni de prezentare de 
postere și un eveniment de îmbinare a cercetărilor cu programele de 
dezvoltare a competențelor emoționale și a fenomenului de epuizare 
profesională a cadrelor didactice, prin care se formează o rețea de 
specialiști interesați de subiectul propus. Persoanele interesate de 
participarea la conferință au avut acces la un document special, în care 
au ales evenimentele, în total fiind 700 de participanți la toate 
evenimentele științifice din cadrul conferinței. 
 
Tematica generală a conferinței reprezintă o preocupare majoră a 
cercetărilor și practicilor din acest domeniu, între subtemele propuse 
fiind: Formare inițială și continuă a profesorilor: Politici, Practici și 
Cercetări; Formarea profesorilor în contextul procesului migrației; 
Echitate, egalitate și incluziune în educație; Educație timpurie; 
Leadership în educație. 
Organizarea conferinței în colaborare cu Asociația Europeană ATEE a 
deschis oportunități de colaborare în domeniul predării, al cercetării 
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educaționale, al propunerilor de proiecte  educaționale și al publicării 
în edituri și reviste internaționale. 
 
Prelegerile în plen, susținute de experți europeni, dar și de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și cele din secțiuni s-au 
adresat tuturor practicienilor și cercetătorilor din învățământul 
universitar și preuniversitar care doresc să contribuie la creșterea 
calității educației. Prelegerile în plen au fost susținute de experți 
apreciați în domeniul Științelor Educației și în domenii interdisciplinare, 
precum Prof. Radu Daniel Vatavu (Universitatea Ștefan cel Mare din 
Suceava), Prof. Mariane Frenay (Universitatea Catolică Leuvain la 
Neuve, Belgia) și Prof.  Carmel Cefai (Universitatea din Malta).  
 
„Am fost onorați că ATEE a ales să organizeze conferința la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, ca o recunoaștere a 
activității desfășurate în domeniul formării profesorilor, precum și a 
contribuțiilor aduse de colectivul de cercetare la dinamica și practica 
domeniului. Toți participanții au transmis mesaje de apreciere, pline de 
speranța că vor putea vizita universitatea noastră.”, se arată într-un 
comunicat primit din partea USV. 

V.I. 

Adomnicăi 

Excesul de greutate, 
obezitatea și 
diabetul, riscuri 
pentru sănătate 

www.crainou.ro 
09.07.20 

Actualitate Printr-un proiect româno-ucrainean, este analizată situația actuală 
referitoare la rata de obezitate și diabetul de tip 2, în scopul identificării 
de soluții comune pentru prevenirea și diminuarea acestor boli 
 
Universitatea „Ștefan cel Mare” derulează proiectul „Personalized 
prevention tools in obesity and diabetes – a joint Romanian-Ukrainian 
programme of health education”. Potrivit unui comunicat de presă al 
USV, obiectivul principal al proiectului constă în creșterea gradului de 
conștientizare al personalului public și medical cu privire la factorii de 
risc asociați cu excesul de greutate, obezitate și diabet prin screeningul 
la fața locului, consiliere și educație nutrițională și feed-back 
personalizat asupra sănătății. Printre obiectivele specifice ale 
proiectului se numără consilierea în vederea determinării riscurilor de 



supraponderabilitate, obezitate sau diabet, evaluarea practicilor 
medicale actuale ale medicilor de familie și instruirea acestora în 
adoptarea unor abordări în ceea ce privește nutriția pacienților obezi și 
diabetici. De asemenea, este urmărită intensificarea cooperării 
transfrontaliere dintre specialiști din domeniul sănătății din România și 
Ucraina. Aceasta în scopul de a analiza situația actuală referitoare la 
rata de obezitate și diabetul de tip 2, al identificării soluții comune 
pentru prevenirea și diminuarea acestor boli și, totodată, în vederea 
implicării cadrelor didactice, medicale și studenților în schimburi de 
experiență, instruiri și activități de cercetare în domeniul propus. 
 
Proiectul este finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, Axa 
prioritară 4.1, „Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și 
acces la sănătate”. Conform comunicatului USV, perioada de 
implementare este de 18 luni, partener fiind Universitatea Națională 
Precarpatică „Vasyl Stefanyk” din Ivano-Frankivsk, Ucraina. Bugetul 
total al proiectului este de 329.200 euro, 296.280 de euro fiind 
finanțare POC România – Ucraina 2014-2020, iar 32.920 de euro 
reprezintă contribuția celor doi parteneri, respectiv a Universității 
„Ștefan cel Mare” și a Universității Naționale Precarpatice „Vasyl 
Stefanyk” din Ivano-Frankivsk. 

__________ Mesajul unui 
cercetător pentru 
cine nu crede în 
Covid-19: „Nu e 
fake. Cumnatul meu 
e mort și sora mea e 
în spital” 

www.e-politic.ro 
09.07.20 

__________  
Apreciat cercetător în domeniul nutriției umane, Mihai Covasă nu a 
uitat că s-a născut în județul Suceava și că a făcut liceul la Rădăuți, așa 
că dorit să se implice în viața comunității natale. 
 
Astfel, în urmă cu nouă ani, în paralel cu activitatea academică și de 
cercetare pe care o desfășoară în SUA, Mihai Covașă a preluat 
conducerea Departamentului de Sănătate din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare" pentru a-l dezvolta. Criza COVID-19 l-a găsit peste 
Ocean și nici acum nu se poate întoarce în România din cauza 
restricțiilor de călătorie, dar urmărește cu interes modul în țara noastră 

www.ziuanews.ro 
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gestionează pandemia. Nu înțelege însă de ce unele persoane nu cred 
că noul coronavirus există, dat fiind că la nivel mondial, au murit 
500.000 de oameni din cauza acestuia. 
 
Întrebat care este mesajul pe care-l transmite scepticilor, cercetătorul 
a răspuns: „Sora mea este acum internată la spitalul Rădăuți cu COVID-
19, cumnatul meu, de la o altă soră, a murit de COVID-19 în urmă cu 
câteva zile. Sunt mai mult de jumătate de milion de morți la nivel 
mondial. SUA are peste 130.000 de morți, de trei ori mai mulți decât au 
avut în războiul din Vietnam. Nu este o glumă, nu este nimic fake". 
 
Mihai Covasă a arătat că medicii, asistenții și infirmierii din toată lumea 
au depus un efort uriaș pentru a salva vieți în timpul pandemiei. 
„Pentru a nu ucide economia trebuie să învățăm să trăim cu acest virus. 
A fost o perioadă foarte grea și este în continuare o perioadă foarte 
grea. Faptul că se relaxează pentru partea de economie nu înseamnă 
că virusul a plecat. Virusul este în continuare acolo și trebuie să limităm 
transmisia. Au fost cazuri în care medicii s-au sinucis pentru că n-au mai 
putut să facă față presiunilor la care erau expuși zilnic. Am toată stima 
și respectul pentru cei care au lucrat în spitale ca să salveze vieți", a 
declarat Mihai Covașă. 
 
Chiar dacă nu a fost în Suceava atunci când a izbucnit primul focar de 
COVID-19 din România, profesorul Covașă nu a stat cu mâinile în sân. 
Departamentul de Sănătate de la USV pe care-l coordonează nu numai 
că a amenajat primul laborator de depistare a noului coronavirus din 
județul Suceava, la Spitalul Județean „ Sf. Ioan cel Nou”, ci a asigurat și 
resursa umană, pentru că unitatea medicală nu avea specialiști ca să 
facă analizele. „Un laborator de genul acesta se face în luni de pregătire 
pentru a fi pus în funcțiune. Noi am reușit să facem lucrul acesta într-o 
săptămână. Ne-am implicat pentru că Suceava nu avea laborator, 
testele se duceau la Iași, iar rezultatele se primeau și peste o 



săptămână. Am început în faze aglomerate să facem peste 200 de 
teste/zi", a mai spus Mihai Covașă. 
 
Echipa de cercetători pe care profesorul Covașă a „sudat-o" la 
Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava a câștigat un proiect de 
cercetare unic la nivel național. Proiectul are ca scop analiza genetică a 
virusului SARS-CoV2, identificarea și monitorizarea tulpinilor circulante 
în diferite regiuni geografice din România, precum și a relației acestora 
cu diversele tipuri de infecții prezente în România și a potențialului de 
adaptare la organismele umane. 
„Acest proiect va contribui la o mai bună înțelegere a originii epidemiei 
COVID-19 și a evoluției acesteia în România, precum și la adaptarea 
măsurilor și tratamentelor la tipurile de tulpini circulante în România 
ale acestui virus. La nivel global, există deja un efort masiv de cercetare 
în această direcție, conducând la o cartare filogenetică a SARS-CoV 2, 
numai în Canada și Marea Britanie fiind deja alocate 40 de milioane de 
dolari, respectiv 20 de milioane de lire sterline pentru consorțiile 
formate cu scopul realizării acestor studii genomice", se arată într-un 
comunicat de presă transmis de instituția academică. 
Bugetul total alocat proiectului coordonat de USV este de aproximativ 
trei milioane de lei, peste 1 milion de lei fiind alocați kit-urilor de 
secvențiere și consumabilelor necesare. Perioada de implementare 
este de 18 luni. „Deja am început să facem această secvențiere. Am 
secvențiat până acum 75 de probe. Nu avem încă rezultatele finale, dar 
vedem că sunt grupate cu virusurile care au provenit din Italia și 
Spania", a mai spus profesorul Covașă. Cercetătorul este de părere că 
până la sfârșitul acestui an va exista un vaccin anti-COVID-19. 

 


