
Revista presei–JOI, 23 IULIE 2020- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul 

articolului 

Publicația Secțiunea

/Pagina 

Sinteza articolului 

Beatrice 

Oșean 

S-au încheiat 

înscrierile la USV, 

înmatriculările 

până pe 29 iulie 

www.ziaruldepenet.ro 

20.07.20 

 

Știri Înscrierile pentru programele de studiu oferite de cele 10 facultăți 

ale Universității Ștefan cel Mare Suceava (licență – învățământ la 

zi și la distanță, masterat și conversie profesională) s-au încheiat 

atât pentru candidații cetățeni români, cât și pentru românii de 

pretutindeni și cetățenii străini. 

 

În această sesiune de admitere, oferta educațională a USV a atras 

un total de 2.855 candidați cetățeni români pentru programele de 

licență și conversie profesională, o creștere cu aproximativ 15% 

față de anul trecut, respectiv 850 pentru programele de masterat. 

 

Totodată, au fost prelucrate 334 de dosare de înscriere depuse de 

români de pretutindeni și cetățeni străini. 

 

În această rundă de înscrieri, programele de licență și conversie 

profesională au cumulat 4.827 de opțiuni pentru cele 1.180 de 

locuri bugetate și 1.430 de locuri cu taxă scoase la concurs. 

 

Programele de masterat au cumulat 1.496 opțiuni pentru cele 600 

de locuri bugetate și 690 de locuri cu taxă scoase la concurs. 

 

Perioada înmatriculărilor a început azi și va continua până pe 29 

iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), urmând ca pe 30 iulie să 

fie publicate rezultatele finale. 
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Pentru a fi admiși, candidații înscriși au obligația să se 

înmatriculeze, altfel vor pierde locul ocupat în urma înscrierii. 

 

Toți candidații care se înmatriculează și devin studenți ai USV 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 minim 9 luni și cu minim 50 GB pe lună. 

 

În plus, peste 30% dintre viitorii studenți pot primi anual burse, cu 

valori cuprinse intre 600 și 1.100 lei. 

 

USV va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie. 
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Știri locale Managerul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Suceava, 

Alexandru Calancea, a declarat miercuri, într-o conferință de 

presă, că unul dintre obiectivele lui este să refacă imaginea unității 

medicale. 

 

„Obiectivele mele ca manager sunt să formăm o echipă unită, o 

echipă medicală performantă. În alt doilea rând, să schimbăm 

modul de comunicare, relația dintre cadrul medical, pacient și 

aparținător. În al treilea rând, mi-aș dori foarte mult să refacem 

imaginea acestui spital, să refacem imaginea Sucevei și, nu în 

ultimul rând, a Bucovinei și mi-aș dori foarte mult să avem un 

spital performant, să avem un spital de elită prin colaborări cu 

universitățile (….) Vrem să aducem specialități noi la Spitalul 

Județean, vrem să facem noi proceduri, astfel încât să avem un 

spital performat unde să tratăm așa cum este normal în secolul 

XXI”, a spus Calancea, adăugând că are o colaborare strânsă, pe 

care o dorește de durată, cu Universitatea Suceava, având în 

vedere colaborări și cu alte universități din țară și străinătate, dar 

și cu clinici din România și din alte state. 
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Potrivit lui Calancea, sunt încă probleme în condițiile în care SJU 

este încă spital COVID-19, dar această situație nu mai reprezintă 

un impediment în tratarea pacienților cu patologii non-COVID-

19. 

 


