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O.N. Peste 1.600 de 
candidați 
înmatriculați la USV 
în această 
săptămână 

www.obiectivdesuceava.ro 
26.07.20 

Suceava Înmatriculările continuă până pe 29 iulie (fără zilele de sâmbătă și 
duminică), iar rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iulie. USV subliniază 
că, indiferent de poziția pe care o ocupă în clasament, candidatul care 
se înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat. 
 
În această săptămână s-a desfășurat înmatricularea candidaților admiși 
în urma etapei de înscrieri la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 
Peste 1.600 de candidați, din cei 3.900 înscriși, s-au înmatriculat la una 
din cele 10 facultăți ale USV. „Urmăriți listele actualizate de admitere 
și așteptăm alți 1.600 de candidați să se alăture USV până pe 29 iulie”, 
este mesajul transmis vineri de prorectorul USV, Mihai Dimian. 
 
În topul preferințelor candidaților înscriși la programele de licență, Zi, 
se află specializările Administrarea Afacerilor, Automatică și 
informatică aplicată, Asistență medicală generală și Management, 
urmate de specializările Finanțe Bănci, Psihologie, Pedagogia 
învățământului primar și preșcolar și Contabilitate și informatică de 
gestiune. 
 
Înmatriculările continuă până pe 29 iulie (fără zilele de sâmbătă și 
duminică), iar rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iulie. Candidații 
primei sesiuni de admitere la USV au avut la dispoziție 90 de specializări 
cu 2.100 de locuri bugetate și peste 2.500 de locuri cu taxă pentru 
programe de studiu din ciclul de licență, masterat și doctorat. 
 
În această primă sesiune de admitere, oferta educațională a 
universității sucevene a atras un total de 2.855 de 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 un număr de 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. USV 
subliniază că, indiferent de poziția pe care o ocupă în clasament, 
candidatul care se înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat. 
Acest fapt devine posibil deoarece unii dintre colegii lui, plasați pe un 
loc superior, vor opta pentru pentru alte programe de studiu din USV, 
eliberând locul atribuit inițial. De asemenea, la anumite programe de 
studiu, primii 3 studenți înmatriculați cu taxă vor primi, pentru primul 
an de studiu, bursă de studiu în valoare egală cu taxa de școlarizare pe 
care ei ar trebui să o plătească. Studenții care ocupă, în urma 
înmatriculării, un loc cu taxă vor putea trece pe un loc fără taxă grație 
rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în timpul 
primului an de studiu. Menționăm că lista studenților care ocupă un loc 
fără taxă se reface la începutul fiecărui an universitar, pe baza 
rezultatelor obținute. 

_____ Condoleanțe www.ziaruldeiasi.ro 
27.07.20 

Anunțuri Regretăm profund trecerea în neființă a distinsei doamne MARIA 
SOREA. Membrii/colegii din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și 
Știința Calculatoarelor a Universității Ștefan cel Mare Suceava, transmit 
domnului profesor Niculai Sorea și întregii familii îndoliate, sincere 
condoleanțe. 

_____ USV: Record de 
înscrieri în sesiunea 
de admitere iulie 
2020, cu 15% mai 
mulți candidați 
decât anul trecut 

www.stirisuceava.net 
17.07.20 

Educație Vineri, 17 iulie 2020, s-a încheiat prima sesiune de înscrieri organizată 
de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în cadrul căreia, 
la cele 10 facultăți, și-au depus dosarele peste 3900 de candidați. 
Studiile de licență, forma de învățământ la zi și la distanță, s-au bucurat 
de un mare succes în rândul absolvenților de liceu, însumând un total 
de 2831 de candidați, cu aproape 15% mai mulți decât în sesiunea iulie 



a anului trecut, o creștere semnificativă, care certifică atractivitatea 
ofertei educaționale a Universității. Rezultatul înscrierilor din această 
sesiune face dovada gradului mare de încredere de care USV se bucură 
în cadrul comunității, ca urmare a implicării constante, directe și 
necondiționate în problemele județului și ale regiunii, inclusiv în 
gestionarea contextului epidemiologic actual. 
 
Menționăm faptul că pe 20 iulie, între orele 13:00-16:00, candidații pot 
depune contestații, ale căror rezultate vor fi afișate pe 21 iulie. 
 
Reamintim tuturor candidaților că înmatriculările se fac în perioada 20-
29 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), iar rezultatele finale vor fi 
afișate pe 30 iulie. 
 
În această primă sesiune de înscrieri, candidații au putut alege dintr-un 
total de 90 de specializări, fiind disponibile peste 2100 de locuri 
bugetate și peste 2500 de locuri cu taxă pentru programe de studiu din 
ciclul de licență, masterat și doctorat. 
 
Informații detaliate despre derularea procesului de Admitere 2020, 
actualizate constant, pot fi obținute consultând pagina 
https://admitere.usv.ro/. 

_____ Premieră națională: 
„Tragicomedia lui 
Don Cristóbal și a 
Rositei”, de 
Federico García 
Lorca, la Teatrul 
„Matei Vișniec” 
Suceava 

www.stirisuceava.net 
16.07.20 

Evenimente Spectacolul Tragicomedia lui Don Cristóbal și a Rositei de Federico 
García Lorca, în regia lui Zalán Zakariás este o premieră națională 
absolută și va avea loc sâmbătă, 18 iulie 2020, la ora 19:00, în Parcul de 
agrement Tătărași. 
 
Textul ce aparține reputatului dramaturg spaniol, este tradus pentru 
prima dată în limba română sub semnătura Laviniei Seiciuc, 
conf.univ.dr. la Catedra de Hispanistică a Facultății de Litere și Științe 
ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 
 



Corina Grămoșteanu, renumit scenograf și Csiki Csaba, un compozitor 
foarte apreciat, sunt artiștii care fac parte din echipa de creație a 
spectacolului Tragicomedia lui Don Cristóbal și a Rositei - prima 
producție în aer liber a teatrului sucevean, în contextul noilor condiții 
impuse de pandemie. 
[…] 

 


