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I.

MISIUNE ŞI OBIECTIVE

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) s-a remarcat în ultimii ani datorită
unei dinamici remarcabile la diferite nivele și preocupării consecvente pentru realizarea
obiectivelor propuse, misiunea esențială fiind aceea de a educa și forma specialiști de
înaltă competență și expertiză și personalități capabile să răspundă cu responsabilitate
exigențelor unei societăți aflate în continuă schimbare. Fiind situată la confluența unor
importante culturi și civilizații europene, USV are menirea de a promova specificul
multicultural al valorilor și tradițiilor culturii și civilizației din Bucovina, dar și să susțină
principiile fundamentale europene, într-o zonă în care credibilitatea și identitatea Uniunii
Europene trebuie să fie consolidate și extinse. De asemenea, prin formarea și
perfecționarea resurselor umane calificate și înalt calificate, USV este direct implicată în
dezvoltarea regională pentru depășirea decalajelor economice și sociale existente în raport
cu alte regiuni ale țării și cu celelalte țări membre UE, prin oferirea de servicii către
comunitate și prin internaționalizarea realizată prin afilierea la politicile și mecanismele
comunitare privind educația.
La nivelul spaţiului academic românesc, USV este o instituţie de învățământ superior
ancorată în tradiţia universitară, dar, în acelaşi timp, cu deschidere spre modernitate, spre
nou şi spre evoluţiile europene, preocupată să cultive calitatea în actul educaţiei şi al
cercetării şi să ofere absolvenţilor ei calificări superioare şi competenţe reale pentru
dezvoltarea unor cariere de succes.Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava își asumă
misiunea de a asigura afirmarea culturii şi ştiinţei româneşti în circuitul regional, național și
mondial de valori, de a promova cercetarea ştiinţifică, creaţia literar-artistică şi performanţa
sportivă, dar și de a dezvolta gândirea critică, iniţiativa personală şi de grup şi potenţialul
creativ al membrilor comunităţii academice. Astfel, misiunea universității se înscrie pe trei
mari direcții, și anume: educația profesională și umană, cercetarea și implicit dezvoltarea
socială și asigurarea unui pilon de sprijin și unui catalizator de cultură pentru comunitate.
Pentru îndeplinirea misiunii asumate, USV își propune realizarea următoarelor obiective:
 adoptarea şi promovarea unui management strategic de dezvoltare globală şi
sustenabilă a universităţii;
 asumarea şi promovarea principiului calităţii, atât în activitatea universităţii, cât şi în
procedurile de evaluare a acestei activităţi;
 asigurarea unei permanente preocupări pentru creșterea calității;

promovarea şi dezvoltarea sistemului european al calificărilor din învăţământul
superior;
 organizarea competitivă a predării, însuşirii şi evaluării cunoştinţelor profesionalştiinţifice, în vederea formării de specialişti cu pregătire superioară pentru
învăţământ, ştiinţă, cultură, artă, sănătate, activităţi sociale, activităţi economice,
administrative, juridice şi sport;
 pregătirea continuă a absolvenţilor din învăţământul universitar prin programe de
studii de licenţă şi masterat, prin formare continuă, prin studii de conversie şi
reconversie profesională, organizate în spiritul progresului, cunoaşterii şi educaţiei
permanente;
 organizarea unei cercetări ştiinţifice competitive, prin dezvoltarea de puternice şcoli
ştiinţifice şi direcţii de cercetare şi prin participarea la realizarea de proiecte ştiinţifice
de interes major;
 afirmarea constantă a prestigiului naţional şi internaţional la nivel ştiinţific, cultural şi
artistic prin editarea de reviste, publicaţii periodice și neperiodice, studii, monografii,
incluse în schimburile naţionale şi internaţionale sistematice, precum şi prin
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organizarea de congrese, conferinţe, simpozioane, colocvii, expoziţii, spectacole şi
concursuri;
promovarea pluralismului opţiunilor, a analizelor critice constructive, dezvoltarea
culturii politice şi civice, apărarea cadrului democratic întemeiat pe respectarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în statul de drept;
asigurarea bazei materiale corespunzătoare pentru desfăşurarea tuturor acestor
activităţi, precum şi a unor condiţii de muncă şi viaţă adecvate pentru toţi membrii
universităţii; lărgirea şi dezvoltarea bazei materiale prin realizarea unor campusuri
universitare moderne; asigurarea şi cu mijloace proprii a transportului studenţilor,
cadrelor didactice, angajaţilor, invitaţilor, partenerilor şi participanţilor la manifestările
ştiinţifice, didactice, culturale, sportive, artistice etc.
facilitarea relaţiilor de cooperare internaţională, intra- şi transeuropeană şi integrarea
în sistemul european de învăţământ superior din punct de vedere structural, calitativ
şi al eficienţei economice;
asigurarea accesului neîngrădit la informaţii pentru toţi membrii comunităţii
academice, a libertăţii lor de gândire, de conştiinţă, de exprimare şi de asociere
ştiinţifică şi profesională.
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II.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ ŞI POPULAŢIA ŞCOLARĂ

Oferta educațională a USV vizează valorificarea potențialului uman prin dezvoltarea
unor competențe profesionale și transversale în domenii diverse, precum științe ale naturii,
ştiinţe inginereşti, ştiinţe biomedicale, ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste şi arte, ştiinţa sportului
şi educaţia fizică.
Structura academică a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava cuprinde 10
facultăți:
 Drept și Științe Administrative;
 Educaţie Fizică şi Sport;
 Inginerie Alimentară;
 Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor;
 Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management;
 Istorie şi Geografie;
 Litere şi Ştiinţe ale Comunicării;
 Silvicultură;
 Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică;
 Ştiinţe ale Educaţiei.
La nivelul celor 10 facultăți sunt organizate programe de studii universitare de licență
(IF sau/și ID), cu o durată de trei sau patru ani, și studii universitare demasterat, cu o durată
de doi ani. La 4 dintre facultăți se organizează programe de conversie profesională, iar
studiile doctorale activează în cadrul a șapte facultăți, după cum urmează: Inginerie
Alimentară, Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Inginerie Mecanică, Mecatronică şi
Management, Istorie şi Geografie, Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Silvicultură, Ştiinţe
Economice şi Administraţie Publică. Prin preocuparea permanentă manifestată pentru
creșterea calității activităților didactice și de cercetare, USV a reușit să facă față cu succes
fluctuaţiilor negative ale populației școlare la nivel național, eforturile fiind concentrate pe
modernizarea permanentă a tuturor activităților desfășurate.
2.1. Structura programelor de studii
Conform Hotărârii de Guvern nr. 615/2017 pentru modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 40/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al
specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ
superior pentru anul universitar 2017-2018,Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
dispune de 55 de programe de studii universitare de licență (46 programe de studii la de
învăţământ cu frecvenţă (IF) și 9 programe la învăţământ la distanţă (ID),11 programe de
conversie profesională și 49 de programe de studii universitare de master, dintre care unul
în limba engleză şi trei cu dublă diplomă.
De asemenea, în cadrul USV se desfăşoară studii universitare de doctorat în 15
domenii, sub îndrumarea a 52 de profesori conducători de doctorat.
2.1.1. Studii universitare de licenţă
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava asigură școlarizare în primul ciclu de
studii universitare, cel al studiilor de licență, atât la forme de învățământ cu frecvență, cât și
la distanță. Pentru programele de studii de 3 ani, în domeniul studiilor umaniste şi socioeconomice, sunt alocate 180 de credite transferabile, iar pentru studiile inginereşti şi drept,
cu o durată de 4 ani, 240 de credite transferabile.
Oferta educaţională pentru studii universitare de licenţă a fost structurată pentru anul
universitar 2017-2018, după cum urmează:
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Tabel 2.1. Programe de studii universitare de licență (conform H.G. nr. 615/ 30.08.2017):

Nr
crt.

1

2

3

Facultatea

Domeniul de
licență

Educaţie fizică şi
Educaţie fizică şi sportivă
sport
Kinetoterapie şi motricitate
Kinetoterapie
specială
Educaţie Fizică
şi Sport
Balneofiziokinetoterapie şi
recuperare
Sănătate
Nutriţie şi dietetică

Inginerie
Alimentară

Inginerie
Electrică şi
Ştiinţa
Calculatoarelor

Ingineria
produselor
alimentare
Calculatoare şi
tehnologia
informaţiei
Ingineria
sistemelor
Inginerie
electrică
Inginerie
electronică,
telecomunicaţii și
tehnologii
informaționale
Inginerie
energetică
Inginerie şi
management

4

5

Programul de studii

Inginerie
Mecanică,
Mecatronică şi
Management

Istorie şi
Geografie

Controlul şi expertiza
produselor alimentare
Ingineria produselor
alimentare
Protecţia consumatorului şi
a mediului

Forma
Autorizat
Nr.
de
Provizoriu/
cre
învăţă
Acreditat
dite
mânt
Acreditat

IF

180

Acreditat

IF

180

Autorizat
IF
provizoriu
Autorizat
IF
provizoriu

180
180

Acreditat

IF

240

Acreditat

IF

240

Autorizat
IF
provizoriu

240

Calculatoare

Acreditat

IF

240

Automatică şi informatică
aplicată

Acreditat

IF

240

Sisteme electrice

Acreditat

IF

240

Electronică aplicată

Acreditat

IF

240

Managementul energiei

Acreditat

IF

240

Acreditat

IF

240

Acreditat

IF

240

Acreditat

IF

240

Acreditat

IF

240

Acreditat

IF

240

Acreditat
Acreditat
Acreditat
Acreditat
Acreditat

IF
IF
IF
IF
IF

180
180
180
180
180

Acreditat

IF

180

Inginerie economică în
domeniul electric,
electronic şi energetic*
Tehnologia construcţiilor
de maşini
Echipamente pentru
procese industriale*
Inginerie economică în
domeniul mecanic*

Inginerie
industrială
Inginerie
mecanică
Inginerie şi
management
Mecatronică şi
Mecatronică
robotică
Asistenţă socială Asistenţă socială
Filosofie
Filosofie*
Geografia turismului
Geografie
Geografie
Istorie
Istorie
Relaţii
Relaţii internaţionale şi
internaţionale şi
studii europene
studii europene
6
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Nr
crt.

Facultatea

Domeniul de
licență
Ştiinţa mediului
Ştiinţe politice

6

Limbă şi
Litere şi Ştiinţe literatură
ale Comunicării

Ştiinţe ale
comunicării
Silvicultură
7

Silvicultură

Ştiinţa mediului
Drept

8

Drept și Științe
Administrative

Ştiinţe
administrative
Administrarea
afacerilor

9

Ştiinţe
Economice şi
Administraţie
Publică

Cibernetică,
statistică şi
informatică
economică
Contabilitate
Economie
Economie şi
afaceri
internaţionale

Programul de studii

Forma
Autorizat
Nr.
de
Provizoriu/
cre
învăţă
Acreditat
dite
mânt

Geografia mediului*
Ştiinţe politice*
Limba şi literatura engleză
- Limba şi literatura
germană / Limba şi
literatura română
Limba şi literatura franceză
- O limbă şi literatură
modernă (engleză,
germană)
Limba şi literatura română
- O limbă şi literatură
modernă (franceză,
germană, spaniolă,
italiană)
Limba şi literatura
ucraineană - O limbă şi
literatură modernă
(franceză, engleză) /
Limba şi literatura română
Limba şi literatura franceză
- O limbă şi literatură
modernă (spaniolă,
italiană)
Comunicare şi relaţii
publice
Silvicultură
Ecologie şi protecţia
mediului

Acreditat
Acreditat

IF
IF

180
180

Acreditat

IF

180

Acreditat

IF

180

Acreditat

IF

180

Acreditat

IF

180

Autorizat
IF
provizoriu

180

Acreditat

IF

180

Acreditat

IF

240

Acreditat

IF

180

Drept

Acreditat

IF

240

Administraţie publică

Acreditat

IF

180

Poliție locală

Autorizat
IF
provizoriu

180

Administrarea afacerilor

Acreditat

IF

180

Economia comerţului,
turismului şi serviciilor

Acreditat

IF

180

Informatică economică

Acreditat

IF

180

Acreditat

IF

180

Acreditat

IF

180

Acreditat

IF

180

Contabilitate şi informatică
de gestiune
Economie generală şi
comunicare economică
Afaceri internaţionale
7
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Nr
crt.

10

Facultatea

Ştiinţe ale
Educaţiei

Domeniul de
licență
Finanţe
Management
Ştiinţe
administrative
Ştiinţe ale
educaţiei

Forma
Autorizat
Nr.
de
Provizoriu/
cre
învăţă
Acreditat
dite
mânt

Programul de studii

Finanţe şi bănci
Management
Asistență managerială și
administrativă
Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar

Acreditat
Acreditat

IF
IF

180
180

Acreditat

IF

180

Acreditat

IF

180

* Programe neactivate pentru anul I de studiiîn anul universitar 2017-2018.

Tabel 2.2 Programe de studii universitare de licenţă (conform H.G. nr. 615/ 30.08.2017),
învăţământ la distanţă (ID):

Nr
crt.

Facultatea

Domeniul

1

Istorie şi
Geografie

Geografie

2

Litere şi Ştiinţe
ale
Comunicării

Limbă şi
literatură

Silvicultură
Drept și Științe
Administrative

Silvicultură
Ştiinţe
administrative

3
4

5

Ştiinţe
Economice şi
Administraţie
Publică

Administrarea
afacerilor
Contabilitate
Ştiinţe
administrative

Programul de studii

Forma
Autorizat
Nr.
de
Provizoriu /
Credi
învăță
Acreditat
te
mânt

Geografia turismului
Geografie
Limba şi literatura
română - O limbă şi
literatură modernă
(franceză, germană)
Silvicultură

Acreditat
Acreditat

ID
ID

180
180

Acreditat

ID

180

Acreditat

ID

240

Administraţie publică

Acreditat

ID

180

Administrarea afacerilor
Economia comerţului,
turismului şi serviciilor
Contabilitate şi
informatică de gestiune
Asistenţă managerială
şi administrativă

Acreditat

ID

180

Acreditat

ID

180

Acreditat

ID

180

Acreditat

ID

180

Pentru al doilea an consecutiv, USV a organizat consultații adresate elevilor de liceu
din anii terminali pentru examenul de bacalaureat la disciplinele Limba și Literatura
Română, Matematică, Chimie organică, Chimie anorganică, Istorie, Geografie, Logică,
Economie, Informatică. Au fost înscriși 631 de elevi, 106 dintre ei devenind studeți ai USV.
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2.1.2. Studii universitare de masterat
O continuare firească a ciclului I de studii o reprezintă etapa de specializare şi
aprofundare a competenţelor de specialitate din domeniul calificării prin studii universitare
de masterat, ciclul II de studii. Pentru a corespunde exigențelor pieței muncii, fiecare dintre
cele zece facultăți cuprinde în oferta sa educațională programe de masterat de înaltă ținută.
În permanentă adaptare la cerințele societății, USV oferă și programe de masterat cu
predare în limbă străină sau în parteneriat cu universități din țară și străinătate.
Tabel 2.3. Programe de studii universitare de masterat (conform H.G. nr. 614/ 30.08.2017)

Nr.
Crt.

1

2

Facultatea

Educaţie Fizică
şi Sport

Inginerie
Alimentară

Domeniul de
studii universitare
de master

Ştiinţa sportului şi
educaţiei fizice

Ingineria
produselor
alimentare

Inginerie
electrică
Inginerie
energetică

3

Inginerie
Inginerie Electrică electronică,
şi Ştiinţa
telecomunicaţii și
Calculatoarelor
tehnologii
informaționale
Calculatoare şi
tehnologia
informaţiei
Ingineria
sistemelor

Programul de studii

Educaţie fizică şcolară
şi activităţi
extracurriculare
Kinetoprofilaxie,
recuperare și modelare
corporală
Controlul şi expertiza
produselor alimentare
Management în
industria alimentară,
alimentaţie publică şi
nutriţie specială
Managementul igienei,
controlul calităţii
produselor alimentare
şi asigurarea sănătăţii
populaţiei
Managementul
securităţii mediului şi
siguranţa alimentară
Tehnici avansate în
maşini şi acţionări
electrice
Sisteme moderne pentru
conducerea proceselor
energetice

Limba în
Durata care se
studii
face
lor
şcolarizarea

Forma
de
Nr.
învăţă Credi
mânt
te

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

Reţele de comunicaţii şi
calculatoare

2 ani

română

IF

120

Ştiinţa şi ingineria
calculatoarelor

2 ani

română

IF

120

Ingineria
calculatoarelor şi
controlul proceselor*

2 ani

română

IF

120
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Nr.
Crt.

Facultatea

Domeniul de
studii universitare
de master
Inginerie şi
management

Inginerie şi
management

4

Inginerie
Mecanică,
Mecatronică şi
Management

Inginerie
industrială
Inginerie
mecanică
Mecatronică şi
robotică
Relaţii
internaţionale şi
studii europene

Istorie

5

Istorie si
Geografie
Geografie

Filosofie

6

Litere şi Ştiinţe
ale Comunicării

Filologie

Programul de studii

Management informatic
în industrie şi
administraţie*
Expertiză tehnică,
evaluare economică şi
management
Expertiză tehnică,
evaluare economică şi
management*
Ingineria şi
managementul calităţii,
sănătăţii şi securităţii în
muncă
Inginerie mecanică
asistată de calculator*

Limba în
Durata care se
studii
face
lor
şcolarizarea

Forma
de
Nr.
învăţă Credi
mânt
te

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

1,5
ani

română

IF

90

2 ani

română

IF

120

1,5
ani

română

IF

90

Mecatronică aplicată

2 ani

română

IF

120

Mecatronică aplicată*

1,5
ani

română

IF

90

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

engleză

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

franceză

IF

120

Managementul relaţiilor
internaţionale şi
cooperării
transfrontaliere
Protejarea, valorificarea
şi managementul
patrimoniului*
Studii europene*
Tradiţie şi inovaţie în
turismul cultural şi
religios*
GIS şi planificare
teritorială
Turism şi dezvoltare
regională
Consiliere şi
administrare în resurse
umane
Etică organizaţională şi
audit etic*
Studii globale. Cultură
şi comunicare*
Cultură şi civilizaţie
britanică în contextul
globalizării
Limbă şi comunicare
Literatură română în
context european
Teoria şi practica
traducerii
10
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Nr.
Crt.

7

Facultatea

Silvicultură

Domeniul de
studii universitare
de master

Silvicultură

Drept
8

Drept și Științe
Administrative

Științe
administrative
Ştiinţe
administrative

Administrarea
afacerilor

9

Ştiinţe
Economice şi
Administraţie
Publică

Contabilitate

10

Ştiinţe ale
Educaţiei

Programul de studii

Conservarea
biodiversităţii şi
managementul
ecosistemelor
Managementul
activităţilor din
domeniul forestier
Drept european
Management și
administrație
europeană
Management şi audit în
administraţie şi afaceri
Administrarea afacerilor
europene *
Administrarea
proiectelor europene*
Administrarea şi
formarea resurselor
umane în organizaţii
Management şi
administrarea afacerilor
Managementul firmelor
de comerţ, turism şi
servicii
Planificarea noilor
produse turistice și
managementul
destinației/ Planning of
new tourism products
and destination
management
Audit şi guvernanţă
corporativă
Contabilitate, audit
financiar şi expertiză
contabilă
Diagnostic şi evaluare
economico-financiară*

Economie şi
afaceri
internaţionale

Economie şi afaceri
internaţionale

Ştiinţe ale
educaţiei

Comunicare didactică*
Consiliere şcolară şi
educaţie emoţională
Managementul
instituţiilor educaţionale

* Programe neactivate pentru anul I de studii în anul universitar 2017-2018.
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Limba în
Durata care se
studii
face
lor
şcolarizarea

Forma
de
Nr.
învăţă Credi
mânt
te

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

engleză

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120

2 ani

română

IF

120
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2.1.3. Studii universitare de doctorat
În cadrul celor două Școli doctorale care activează în USV, Şcoala Doctorală de
Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti şi Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane, funcționează 15
domenii în care se desfăşoară studiile universitare de doctorat:
1. Administrarea afacerilor;
2. Calculatoare şi tehnologia informaţiei;
3. Contabilitate;
4. Economie;
5. Filologie;
6. Filosofie;
7. Geografie;
8. Ingineria materialelor;
9. Ingineria produselor alimentare;
10. Inginerie electrică;
11. Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale;
12. Inginerie mecanică;
13. Inginerie industrială:
14. Istorie;
15. Silvicultură.
2.1.4. Programe de conversie profesională
Programele de conversie profesională sunt destinate cadrelor didactice încadrate în
sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licenţă sau echivalentășiau ca
finalitate dobândirea de către cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de noi
competenţe pentru noi specializări şi/ sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât
cele ocupate în baza formării iniţiale. Programele de conversie profesională organizate în
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu respectarea prevederilor din Normele
metodologice de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS nr. 6194/ 2012,
sunt următoarele:
Facultatea
Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor
Inginerie Mecanică, Mecatronică şi
Management
Istorie şi Geografie

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
Ştiinţe ale Educaţiei

Program de conversie profesională
Tehnologia informaţiei şi comunicării
Educaţie tehnologică
Istorie
Limba şi literatura română, Limba şi literatura
engleză, Limba şi literatura franceză, Limba şi
literatura germană, Limba şi literatura italiană,
Limba şi literatura spaniolă, Limba şi literatura
ucraineană
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
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2.2. Populaţia şcolară
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava aplică o politică transparentă a recrutării
şi admiterii studenţilor, Regulamentul cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursului
de admitere fiind anunţat public pe site-ul universităţii cu cel puţin 6 luni înainte de aplicare
http://www.admitere.usv.ro/. Admiterea la USV se organizează pe locuri finanţate de la
buget şi în regim cu taxă, aduse la cunoştinţa celor interesaţi prin afişarea acestora pe siteul universităţii. Admiterea se bazează exclusiv pe competenţele academice ale candidatului
şi nu implică niciun fel de criterii discriminatorii legate de religie, apartenenţă la minorităţile
naţionale, sex etc.
Înaintea concursului de admitere, candidaţilor li se anunţă taxele de şcolarizare prin
intermediul materialelor promoţionale (broşuri, pliante, website). Concursul de admitere
este organizat de facultăţi conform unei metodologii de admitere specifice aprobate de
Senatul universităţii.
La examenul de admitere din 2017, pentru studii universitare de licenţă, candidaţii au
avut posibilitatea de a opta pentru cele 1123 de locuri finanţate de la buget pentru cetățeni
români (din care 10 locuri pentru candidaţii rromi),1965 de locuri cu taxă (zi şi ID) și 325
locuri pentru români de pretutindeni.
Tabel 2.2.1.Situația ocupării locurilor finanțate de la buget și a celor cu taxă pentru studii
universitare de licență de către studenți cetățeni români și de către studenți
români de pretutindeni

Facultatea
Drept și Științe Administrative
Educaţie Fizică şi Sport
Inginerie Alimentară
Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor
Inginerie Mecanică, Mecatronică
şi Management
Istorie şi Geografie
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
Silvicultură
Ştiinţe Economice şi
Administraţie Publică
Ştiinţe ale Educaţiei
Total

Nr.
candidaţi
fizic
530
256
130

Buget
50
118
77

Locuri ocupate
Taxă
Taxă Studenți
ZI
ID
străini
168
75
18
65
0
9
1
0
8

436

230

21

0

32

105

66

1

0

6

299
288
171

132
153
83

15
3
3

17
26
55

27
47
4

936

172

182

202

89

188
3339

42
1123

58
517

0
375

2
242

La examenul de admitere din 2017, pentru studiile universitare de masterat
candidaţii au avut posibilitatea de a opta pentru cele 540 de locuri finanţate de la buget şi
940 de locuri cu taxă.
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Tabel 2.2.2.Situația ocupării locurilor finanțate de la buget și a celor cu taxă pentru studii
universitare de masterat de către studenți cetățeni români și de către studenți
români de pretutindeni

Facultatea
Drept și Științe Administrative
Educaţie Fizică şi Sport
Inginerie Alimentară
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management
Istorie şi Geografie
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
Silvicultură
Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
Ştiinţe ale Educaţiei
Total

Locuri ocupate
Studenți
Buget Taxă
străini
16
66
13
25
25
2
72
13
12
105
21
27
50
15
3
58
28
8
64
34
6
46
9
0
85
192
33
19
81
0
540
484
104

Nr.
candidaţi
fizic
96
69
97
156
69
100
110
55
333
109
1193

Facultatea/
domeniu
Educaţie Fizică şi Sport
Inginerie Alimentară
Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor
Inginerie Mecanică,
Mecatronică şi Management
Istorie şi Geografie
Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării
Silvicultură
Drept și Științe Administrative
Ştiinţe Economice şi
Administraţie Publică
Ştiinţe ale Educaţiei
Total studenţi
DSPP nivel I
DSPP nivel II
DSPP postuniversitar nivel I
DSPP postuniversitar nivel II
DSPP TOTAL
Grade didactice

Licenţă
FT
IF
415
357

CT
IF
98
5

ID
0
0

812

62

253

Masterat

513
362

FT
IF
58
142

CT
IF
31
13

0

874

220

9

0

262

402

26

52

497

26

Total

Doctorat

Total FT

CT Total

Con
versie

TOTAL

Tabel 2.2.3.Populaţia şcolară a USV la data de 1 octombrie 2017

89
155

0
12

0
3

0
15

0
0

602
532

28

248

26

13

39

6

1167

87

17

104

17

7

24

0

390

480

127

32

159

26

40

66

8

713

73

596

144

37

181

23

27

50

52

879

281 18 173
269 237 158

472
664

99
59

13
87

112
146

8
0

8
0

16
0

0
0

600
810

719 313 442

1474

249

298

547

19

16

35

0

2056

187
4192
1723
0
0
0
1723
1388

296
52
5993 1237
1857
0
0
211
92
0
0
0
1949 211
0
0

125
681
0
45
0
27
72
0

177 0
0
1918 131 114
0
0
0
256 0
0
0
0
0
27
0
0
283 0
0
0
0
0

0
245
0
0
0
0
0
0

144
210
0
0
0
0
0
0

617
8366
1857
256
92
27
2232
1388

109 0
903 898
134 0
0
0
0
92
0
0
134 92
0
0
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Tabel 2.2.4. Evoluţia locurilor bugetate pentru candidaţii cetăţeni românialocate și ocupate
înUSV, pentru cele trei cicluri de învăţământ (licenţă, masterat şi doctorat)
Nr.
Crt.

Ciclul
universitar

2013

2014

2015

2016

2017

1

Licenţă IF

1050

1050

1130

1135

1123

2

Masterat

430

450

490

545

540

3

Doctorat

37

43

42

33

45

1517

1543

1662

1713

1708

TOTAL

Grafic 2.2.1. Evoluţia locurilor bugetate
1135

1130

1200
1050

1123

1050

1000
800
Licenţă IF
600
430

450

37

43

545

490

540

Masterat
Doctorat

400
200

42

45

33

0
2013

2014

2015

2016

2017

Evoluţia studenţilor străini admiși la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava,
pentru cele trei cicluri de învăţământ (licenţă, masterat şi doctorat), în ultimii 4 ani, este
prezentată în tabelul următor:
Nr.
Ciclul
Crt. universitar

2014

2015

2016

2017

1

Licenţă

90

107

108

242

2

Masterat

17

31

60

104

3

Doctorat

2

0

3

9

109

138

171

355

Total
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2.3. Burse şi alte forme de sprijin financiar
Studenţii care urmează programe de studii la cele 10 facultăţi din cadrul USV, fie la
ciclul de licenţă, fie la masterat, la învăţământ cu frecvenţă, beneficiază de burse şi alte
forme de sprijin material conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor interne. În funcţie
de rezultatele profesionale obţinute, de rezultatele importante în activitatea culturală şi
sportivă, de promovare a imaginii universităţii, dar şi pentru suplimentarea susţinerii
financiare a studenţilor, USV acordă următoarele categorii de burse:
- burse de performanţă ştiinţifică, cultural-artistică şi sportivă;
- burse de merit;
- burse de ajutor social şi de ajutor social ocazional;
- burse speciale.
De asemenea, studenţii beneficiază de subvenţii individuale de sprijin pentru cazare
şi de decontarea în procent de 50% din valoarea abonamentelor şi biletelor de transport
auto urban şi interurban, dar şi de susţinerea participării la manifestări ştiinţifice naţionale şi
internaţionale, respectiv la concursuri studenţeşti în ţară sau în străinătate.
Fondurile destinate burselor și altor forme de sprijin financiar sunt alocate de către
Ministerul de resort, prin contractul instituţional, iar USV suplimentează anual fondul de
burse prin venituri proprii (Legea nr. 1/2011, Art. 223, al.11). Astfel, bursele acordate în
anul 2017 au fost în sumă de 11.245.824 lei din fonduri provenite de la bugetul de stat, iar
din venituri proprii suma s-a ridicat la 299.426 lei. Această din urmă sumă cuprinde şi
susţinerea unui cuantum majorat pentru anul universitar 2016-2017, semestrul I, pentru
fiecare categorie de bursă cu suma de 36 lei, asigurată din veniturile proprii ale universităţii
cu această destinaţie, conform Hotărârii de Senat nr. 36 din 24.03.2016.
Beneficiarii burselor de performanţă, acordate de facultăţi, de merit, dar şi a celor
sociale, social-ocazionale şi speciale, precum şi cuantumul acestora sunt stabilite la nivelul
fiecărei facultăţi, la începutul fiecărui semestru/ an, în funcţie fie de rezultatele obţinute, fie
raportat la situaţia materială, cu încadrarea în fondurile alocate.
Valoarea burselor acordate la nivelul USV celor 2993 de studenţi beneficiari, pe
categorii de burse, a fost de 11.545.250 lei, iar situaţia este următoarea:
- burse de performanţă ştiinţifică, cultural-artistică şi sportivă: 1.274.625 lei, sumă ce
reprezintă un procent de 11.04% din suma totală;
- burse de ajutor social: 2.774.596 lei, sumă ce reprezintă un procent de 24.03% din
suma totală;
- burse de merit şi studiu (studenţi români): 5.521.187 lei, sumă ce reprezintă un
procent de 47,82% din suma totală;
- studenţii bursieri ai statului român: 855.883 lei, sumă ce reprezintă un procent de
7,41% din suma totală;
- burse pentru doctoranzi: 874.190 lei, sumă ce reprezintă un procent de 7,57% din
suma totală;
- burse speciale: 230.623 lei, sumă ce reprezintă un procent de 2.00% din suma
totală;
- burse CEEPUS (cf. Acordului CEEPUS şi H.G. 453/2011): 6.146 lei, sumă ce
reprezintă un procent de 0,05% din suma totală;
- bursa de excelenţă „Ştefan cel Mare”: 8000 lei, sumă ce reprezintă un procent de
0,07% din suma totală.
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Tabel 2.3.1. Numărul de burselor acordate în anul universitar 2016-2017 și cuantumul lor
(min./max.):
Cuantum burse
Nr. total
Tipuri de burse
Sem.I Sem.II
– min./max.
burse
(lei)
- burse de performanţă(ştiinţifică,
66
88
154
450/5000
cultural artistică, sportivă)
- burse de studiu
895
0
895
300/550
- burse de merit:
* studenţi români
24
755
779
470/786
* studenţi bursieri ai statului român
227
289/388
* doctoranzi români
52
1050/1680
- burse de ajutor social
121
372
493
300/528
- burse de ajutor social ocazional
10
247
257
300/9000
62
66
128
250/3700
- burse speciale
1
2
3
1656/2696
- burse CEEPUS
5
5
8000
- bursa de excelenţă ”Ştefan cel Mare”
2993
În ceea ce priveşte subvenţia individuală de cazare, în anul 2017, nu s-a înregistrat
nici o solicitare, iar valoarea acordată pentru decontarea în procent de 50% a transportului
auto urban şi interurban a fost de 77.619 lei.
USV susţine participarea studenţilor la manifestări ştiinţifice, conferinţe, olimpiade
pentru studenţi şi la excursii de studii, suma acordată fiind, în anul 2017, de 50.705 lei. 37
de studenţi care au participat la conferinţe şi olimpiade studenţeşti iar suma alocată pentru
participarea acestora a fost de 12.465 lei.
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III.

REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE

Conform Cartei proprii, USV își asumă misiunea de cercetare științifică, dezvoltare,
inovare, transfer tehnologic în domeniul științelor, al științelor inginerești, al artelor și al
literelor. USV a fost acreditată ca unitate națională de cercetare și dezvoltare de către
Ministerului Cercetării și Inovării. Calitatea activității de cercetare din USV și a
managementului ei instituțional a fost evidențiată și de raportul Agenției Române de
Asigurare a Calității în Învățământul Superior (A.R.A.C.I.S.) din cadrul ultimei evaluări
instituționale ce concluzionează evaluarea activității de cercetare a universității cu
aprecierea că „la nivelul USV s-a consolidat o solidă cultură a calității în materie de
cercetare științifică”. Rezultatele înregistrate în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în
anul 2017, prin efortul și dăruirea majorității membrilor comunității academice sucevene,
consolidează statutul cercetării universitare sucevene pe plan național și internațional.
O primă analiză a rezultatelor cercetării USV din anul 2017 a fost efectuată cu scopul
de a urmări îndeplinirea indicatorilor stabiliți în Planul strategic pentru perioada 2016-2020.
Stadiul actual al principalilor indicatori scientometrici din Planul Strategic este prezentat în
Figura 3.1, ilustrând procentul de îndeplinire a acestora la finalul a doi din cei cinci ani de
derulare a acestui plan (i.e. 40% din perioada de derulare).
Situația detaliată a lucrărilor publicate cu afiliația USV în reviste indexate ISI în anul
2017 este prezentată în Anexa 1, cumulând un număr de 105 lucrări din care 69 sunt
publicate în reviste indexate ISI (cu factor de impact nenul). Astfel, în perioada 2016-2017,
au fost publicate 152 de articole cu afiliația USV în reviste cotate ISI atingându-se un
procent de 31% din valoarea indicatorului pentru întreaga perioada 2016-2020. Precizăm
că analiza este una parțială deoarece se bazează pe informațiile existente în baza de date
ISI Clarivate Analytics Web of Science la data elaborării raportului și pot exista numere de
revistă publicate în ultimele săptămâni ale anului 2017 aflate în curs de indexare precum și
reviste indexate ISI aflate în curs de evaluare pentru acordarea factorului de impact. Ținând
cont de aceste precizări și de faptul că strategia se bazează pe o tendință de creștere,
considerăm că rezultatele obținute sunt conforme graficului estimat pentru realizarea țintei
propuse pentru finalul anului 2020.
Al doilea indicator scientometric principal din Planul Strategic este suma scorurilor
relative de influență ISI ale revistelor în care au fost publicate articolele USV. Situația
detaliată a scorurilor înregistrate în anul 2017 este prezentată în Anexa 1, la nivel USV
cumulându-se un scor de 98pentru anul 2017. Astfel, în perioada 2016-2017, s-a atins un
scor cumulativ de 240, ceea ce reprezintă un procent de 49% din valoarea indicatorului
pentru întreaga perioada 2016-2020. Considerăm că acest rezultat este superior graficului
estimat pentru realizarea țintei propuse pentru finalul anului 2020, indicând totodată o
calitate superioară a revistelor în care se publică articolele USV. De altfel, 33 dintre articole
sunt publicate în reviste aflate în prima jumătate a clasamentului ISI în domeniul lor de
acreditare, 24 dintre ele situându-se în primul sfert al clasamentului (Zona roșie UEFISCDI).
Remarcăm rezultatele excepționale obținute de lector univ.dr. Alin CĂILEAN și prof.univ.dr.
Mihai DIMIAN care au publicat în reviste cu factor de impact sau scor relativ de influență
mai mare decât 10 și anume în IEEE Communications surveys and tutorials (IF=17,188,
SRI=12.413, situată pe locul 1 din 146 de reviste cotate ISI în domeniul Știința
Calculatoarelor, Sisteme de informații și pe locul 1 din 89 de reviste cotate ISI în domeniul
Telecomunicații) și IEEE Communications Magazine (IF=10,435, SRI=7,063, situată pe
locul 2 din 89 de reviste cotate ISI în domeniul Telecomunicații și pe locul 3 din 262 de
reviste cotate ISI în domeniul Inginerie Electrică și Electronică), precum și celeobținute de
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prof.univ.dr. Radu VATAVU, conf.univ.dr. Aurelian ROTARU, cercetătorul dr. Olivier
BOURIAUD, lector univ.dr. Andrei DIACONU, lector univ.dr. Ioan Marian
RÎȘCA,cercetătorul dr. Marius TEODOSIU, asist.univ.dr. Ionela RUSU și asist.univ.dr.
Andrei LOBIUC care au publicat articole în reviste aflate pe primele 3 locuri ISI în domeniul
lor de acreditare (a se vedea Anexa 1). Remarcăm, de asemenea, că deși scorul relativ de
influență ISI a scăzut în raport cu cel de anul trecut, scorul relativ de influență ISI
individualizat cumulat al lucrărilor USV a crescut cu 50%, de la 32 la 49, ceea ce
demonstrează că ponderea autorilor USV în cadrul lucrărilor cu impact ridicat a crescut
semnificativ (Tabelul 3.1).
Figura 3.1Stadiul actual al principalilor indicatori scientometrici stabiliți pentru activitatea CDI în
Planul Strategic al universității pentru perioada 2016-2020.

Al treilea indicator scientometric principal din Planul Strategic, ce reprezintă o
măsură a vizibilității și impactului rezultatelor cercetării din USV asupra generării de noi
cunoștințe la nivel internațional, este numărul de citări indexate ISI ale lucrărilor USV
publicate în reviste cotate ISI. La data elaborării prezentului raport, erau înregistrate 1102
citări în publicații ISI din 2017 și 955 de citări în publicații ISI din 2016. Astfel, în perioada
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2016-2017, s-a atins un număr de citări de 2057, ceea ce reprezintă un procent de 79% din
valoarea indicatorului pentru întreaga perioada 2016-2020.Considerăm că acest
rezultateste superior graficului estimat pentru realizarea țintei propuse pentru finalul anului
2020, indicând totodată o creștere semnificativă a vizibilității și impactului rezultatelor
cercetării din USV. Precizăm faptul că la data elaborării raportului anterior (în martie 2017)
erau înregistrate 715 citări în publicații ISI din 2016, în timp ce la data prezentului raport
sunt înregistrate 955 citări în publicații ISI din 2016 deoarece unele volume de conferințe /
reviste publicate în 2016 au fost indexate ulterior lunii martie 2017. Drept urmare, valoarea
acestui indicator pentru anul 2017 trebuie considerată ca un rezultat parțial fiind estimată o
creștere cu minimum 25% a acestui indicator în urma indexărilor de volume din 2017 ce vor
avea loc în acest an. Totuși remarcăm faptul că valoarea acestui indicator pentru perioada
2016-2017 este deja mai mare decât valoarea obținută pentru întreaga perioadă de
indexare ISI anterioară anului 2016, ceea ce demonstrează o transformare majoră a
activității de cercetare din universitate și a diseminării rezultatelor acesteia. Este însă
nevoie de o continuare a acestei dezvoltări accelerate pentru a putea depăși universități din
România cu o istorie mai îndelungată sau de dimensiuni mai mari și pentru a accede în
clasamente internaționale de profil. Subliniem rezultatele excepționale obținute de
cercetătorul dr. Olivier BOURIAUD, ale cărui lucrări au contribuit cu 223 de citări,
conf.univ.dr. Aurelian ROTARU și prof.univ.dr. Mircea OROIAN ale căror lucrări au
contribuit cu 109 citări și respectiv, 103 citări la acest indicator în anul 2017, cu mențiunea
că unele dintre aceste lucrări au fost contribuții colective ce au inclus și alți colegi din USV.
Tabel 3.1:Evoluția numărului de lucrări științifice publicate de USV în reviste cotate în baza de
date ISI Clarivate Analytics Web of Science, a Scorului Relativ de Influență cumulat pe USV și a
numărului de citări ISI ale lucrărilor publicate de USV în reviste cotate ISI pentru perioada 20062017
Media
Indicator / Anul
anuală în 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2006- 2010
Număr de lucrări USV publicate
69
în reviste cotate ISI (i.e. indexate
26
42
61
86
73
68
83
ISI cu factor de impact nenul)
Ponderea lucrărilor USV în
reviste cotate ISI editate în
60%
30% 36% 31% 33% 25% 26% 33%
România
Scor Relativ Influență cumulat al
98
lucrărilor USV publicate în
7
27
39
94
100
66
142
reviste cotate ISI
Scor Relativ Influență Individuali49
zat cumulat al lucrărilor USV
4
10
22
35
36
27
32
publicate în reviste cotate ISI
Număr de citări indexate ISI ale
lucrărilor USV publicate în
34
113
157
286
420
569
955 1102
reviste cotate ISI
* Date parțiale, deoarece pot exista numere de reviste cotate ISI apărute în ultimele luni ale anului 2017 care nu
au fost înregistrate în baza de date ISI Clarivate Analytics Web of Science până la data elaborării raportului.

Un alt indicator scientometric principal din Planul Strategic, ce reprezintă o măsură a
activității de inventică din USV, este numărul de brevete de invenție obținute. Lista celor 27
de noi brevete acordate și eliberate universității noastre de către Oficiul de Stat pentru
Invenții și Mărci (OSIM) în anul 2017 este prezentată în Anexa 2. USV acumulează astfel
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62 de brevete în perioada 2016-2017, ceea ce reprezintă un procent de 56% din valoarea
indicatorului pentru întreaga perioada 2016-2020.Considerăm că acest rezultat este
superior graficului estimat pentru realizarea țintei propuse pentru finalul anului 2020.
Subliniem rezultatele excepționale obținute de prof.univ.dr.ing. Sonia AMARIEI ce a
contribuit la 13 noi brevete de invenție și a acumulat un scor individualizat de 6,75 brevete,
de prof.univ.dr.ing. Gheorghe GUTT ce a contribuit la 7 noi brevete de invenție și a
acumulat un scor individualizat de 2,42 brevete și de colectivul Centrului de inventică
coordonat de regretatul prof.univ.dr.ing. Dorel CERNOMAZU ce a contribuit la 11 noi
brevete de invenție.
Tabel 3.2: Topul universităților din România conform numărului de brevete acordate și eliberate de
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în anul 2017 (Sursa datelor: Buletinul Oficial de
Proprietate Intelectuală, vol. Ianuarie – Decembrie 2017, OSIM)

Acest rezultat important reconfirmă poziția de lider național a universității noastre în
domeniul inventicii, manifestată constant în ultimul deceniu, concluzie susținută și prin
21

Raport privind starea universităţii 2017

analiza Buletinelor Oficiale de Proprietate Intelectuală (BOPI) publicate de OSIM pe
parcursul anului 2017. Astfel, primul loc în topul universităților românești pe baza brevetelor
de invenție acordate și eliberate de OSIM în anul 2017 este ocupat de USV cu 27 brevete
de invenție, locurile 2 și 3 fiind ocupate de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din
Iași (20 brevete OSIM) și Universitatea „Politehnica” din București (15 brevete OSIM).
Clasamentul complet este prezentat în Tabelul 3.2 iar situația detaliată se regăsește în
Anexa 3.
Al cincilea indicator scientometric principal prevăzut în Planul Strategic se referă la
atragerea veniturilor prin proiecte de cercetare și dezvoltare. Veniturile provenite din proiecte
au depășit în acest an 8,4 milioane lei,USV acumulând astfel venituri de 6,5 milioane de euro
din proiecte de cercetare și dezvoltare în perioada 2016-2017, ceea ce reprezintă un
procent de 22% din valoarea indicatorului pentru întreaga perioada 2016-2020. Apreciem
că acest rezultat este inferior graficului estimat pentru realizarea țintei propuse pentru
finalul anului 2020. Considerăm că principala cauza este absorbția extrem de redusă a
fondurilor structurale europene la nivel național pentru perioada 2014-2020, prin intârzierea
lansării competițiilor de proiecte și întârzierea contractării în cazul proiectelor câștigate.
Potrivit datelor publicate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene, stadiul absorbției pentru programele finanțate din Fondurile Europene
Structurale și de Investiții (FESI) la data de 19 ianuarie 2018 a fost de aproximativ 6%
pentru Programele Operaționale în condițiile în care ne aflăm la finalul a 4 din cei 7 ani ai
perioadei de finanțare (57%). Mai mult decât atât, rata de absorbție pentru programele
operaționale de interes pentru universități este de 0,59% pentru Programul Operațional
Capital Uman, 0,81% pentru Programul Operațional Regional,4,59% Programul Operațional
Capacitatea Administrativă și 11,49% Programul Operațional Competitivitate
(http://www.fonduri-ue.ro/).Lista proiectelor derulate de USV pe parcursul anului 2017 este
prezentată în Anexa 4, distribuția acestura pe categorii fiind următoarea:
 54 proiecte derulate în cadrul Planulului Național de cercetare, dezvoltare și inovare
III [8 proiecte de stimulare a Tinerelor Echipe de cercetare (TE), 8 proiecte de
transfer de cunoaștere la agentul economic (BRIDGE), 5 proiecte experimentale
demonstrative (PED), 5 proiecte complexe în parteneriate de cercetare aplicată
(PCCA), 1 cec de inovare (CI), 1 proiect de co-finanțare pentru PC7, 1 proiect de
cooperare România – CERN, 5 proiecte de mobilități bilaterale și 20 de proiecte de
mobilitate a cercetătorilor (MC)];
 1 proiect derulat în calitate de coordonator în cadrul Progamului Cadru European de
cercetare, dezvoltare și inovare Orizont 2020 și o participare în cadrul unui rețele de
cooperare COST;
 1proiect derulat în cadrul Programul Operațional Competitivitate;
 2 proiecte derulate în cadrul programului de cooperare European Economic Area;
 2 proiecte derulate în cadrul propramului de cooperare România – Elveția;
 18 proiecte Erasmus +și Erasmus pentru tineri antreprenori;
 5 proiecte FDI (fonduri de dezvoltare instituțională);
 26 de contracte cu terți.
Evidențiem proiectul Multifunctional Spin Crossover Materialsderulat în calitate de
coordonator de USV în cadrul Programului Cadru European Orizont 2020, al cărui director
este domnul Conf.univ.dr. Aurelian ROTARU. Finanțarea atrasă prin programul Orizont
2020 reprezintă un capitol la care suntem deficitari ca universitate dar și ca țară. Deși
atragerea fondurilor structurale europene permit oportunități de dezvoltare superioare,
pentru moment, considerăm că nu trebuie neglijată implicarea în depunerea de propuneri
de proiecte pentru competițiile Orizont 2020, cel puțin în calitate de parteneri.
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În ciuda unor venituri din proiecte aflate sub așteptările Planului strategic, anul 2017
a adus succese importante pentru USV în ce privește competițiile din proiecte,
rezultatecare asigură o dezvoltare accelerată pentru anii care urmează. Dintre acestea
amintim, obținerea finanțării pentru:
 „Centru pentru transferul de cunostinte catre intreprinderi din domeniul ICT”
(CENTRIC) din cadrul Programului Operațional Competitivitate, proiect având o
valoarea totală de 15.403.125 lei, ce se află în faza de contractare sub
coordonarea prof.univ.dr. Gabriela PRELIPCEAN;
 „Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană” (ANTUR) din cadrul
Programului Operațional Capital Uman, proiect având o valoare totală de
8.781.541,89 lei, ce s-a contractat la începutul anului 2018 sub coordonarea
prof.univ.dr. Gabriela PRELIPCEAN;
 „Stații inteligente de încărcare conductivă, fixe și MobiLe, pentru transport cu
propulsie Electrică” (SMiLE-EV) în cadrul Planului Național III – Proiecte
complexe realizate în consorții CDI, proiect având o valoare totală 5,2 milioane
lei, ce se află în faza de contractare sub coordonarea prof.univ.dr.ing. Constantin
FILOTE;
 „Platformă hibridă de comunicații prin lumină vizibilă și realitate augmentată
pentru dezvoltarea de sisteme inteligente de asistență și siguranță activă a
autovehiculelor” (CAR Safe) în cadrul Planului Național III – Proiecte complexe
realizate în consorții CDI, proiect având o valoare totală 5,2 milioane lei, ce se
află în faza de contractare sub coordonarea prof.univ.dr. Mihai DIMIAN;
 „PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților
rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și
identitate culturală” (PORT Cultural) în cadrul Planului Național III – Proiecte
complexe realizate în consorții CDI, proiect având o valoare totală 5,2 milioane
lei, ce se află în faza de contractare sub coordonarea prof.univ.dr. Gabriela
PRELIPCEAN;
 „Invață din practică!” (INDIP) din cadrul Programului Operațional Capital Uman,
proiect având o valoare totală de 2.212.842 lei, ce se află în faza de contractare
sub coordonarea conf.univ.dr Mariana LUPAN.
Subliniem faptul că, în cadrul singurei competiții majore desfășurate și finalizate în
2017 în cadrul Planului Naționale CDI III, USV a câștigat trei Proiecte complexe realizate în
consorții CDI în calitate de coordonator, rezultat ce o clasează pe locul 2 la egalitatea cu
Universitatea din București, locul 1.
Depărtându-ne de indicatorii planului strategic și extinzând analiza la toate
publicațiile indexate în baza de date ISI Clarivate Analytics Web of Science constatăm, de
asemenea, o evoluție impresionantă a numărului de lucrări ce au drept autori cadre
didactice și cercetători USV (Figura 3.2) și a numărului de citări indexate ISI obținute de
lucrările USV (Figura 3.3). Deoarece volumele de conferințe trec, de fiecare dată, prin
procese de evaluare, indexarea lor este întârziată și o evaluare adecvată a acestori
indicatori pentru anul 2017 va putea fi făcută la finalul anului 2018. A fost analizată, de
asemenea, evoluția prezenței USV în baza de date SCOPUS, rezultatele fiind prezentate în
Figura 3.4.
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Figura 3.2 –Evoluția numărului de lucrări indexate ISI cu autori din USV
(Pentru anul 2017 datele sunt parțiale, o evaluareadecvată va putea fi făcută la finalul anului 2018)

Figura 3.3 – Evoluția numărului de citări indexate ISI ale lucrărilor indexate ISI cu autori din USV în
ultimii 15 ani.
(Pentru anul 2017 datele sunt parțiale, o evaluareadecvată va putea fi făcută la finalul anului 2018)
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Figura 3.4 –Evoluția numărului de lucrări indexate SCOPUS cu autori din USV
(Pentru anul 2017 datele sunt parțiale, o evaluareadecvată va putea fi făcută la finalul anului 2018)

De asemenea, 19 reviste științifice recunoscute la nivel internațional în diverse
domenii de cercetare au fost editate în acest an de către cadrele didactice din USV, după
cum urmează:
1) Advances in Electrical and Computer Engineering, ISSN: 1582-7445, e-ISSN: 18447600, doi: 10.4316/aece, JCR Impact Factor: 0.595, JCR 5-Year Impact Factor:
0.661. Revista este indexată în Science Citation Index Expanded®, Journal Citation
Reports/Science Edition®, SCOPUS® (Elsevier), INSPEC® (IET);
2) Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. Fascicolul Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi Administraţie Publică. ISSN: 2066-575X; Revista este indexată în
RePEC, Scientific Commons, PKR, SCIRUS, Socionet, Index Copernicus, ERIH
PLUS;
3) Atelier de traduction. ISSN: 1584-1804; Revista este indexată în Fabula, Directory of
Periodicals, MLA International Bibliography, ERIH PLUS;
4) Codrii Cosminului. ISSN: 1224-032X; Revista este indexată în Scopus,SocioNet,
Index Copernicus, DOAJ, Open Directory Project;
5) Food and Environment Safety ISSN: 2068 – 6609. Revistă este indexată în Index
Copernicus, Ulrich’s, CAS, Journal Seek, EBSCO host;
6) Journal of Applied Computer Science & Mathematics, ISSN: 2066-4273. Revista
este indexată în DOAJ, Ulrich's, ICAAP, Open J-Gate, EBSCO host;
7) Meridian Critic, Annals of Ștefan cel Mare University of Suceava, Philological Series,
ISSN:2069-6787; Revista este indexată în EBSCO, Fabula, Library of Congress
Catalog Record, Diacronia, C.E.E.O.L., Index Copernicus;
8) Revista de turism. ISSN:1844-2994; Revista este indexată în EBSCO, RePEC,
DOAJ, Open Directory Project;
9) Ecoforum Journal, ISSN: 2344-2174. Revista este indexată în RePEC, EBSCO,
EcoLit, Ulrich Web, ERIH PLUS etc.;
10) ANADISS, ISSN: 1842-0400; Revista este indexată în Fabula, Genamics Journal
Seek, Kubon-Sagner, Ebookpedia;
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11) Tehnomus - New Technologies and Prodicts in Machine Manufacturing Tehnologies,
ISSN: 1224-029X; Revista este indexată în Index Copernicus, Ulrichs, Scipio;
12) Acta Tribologică - Revistă editată de Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică
şi Management, p-ISSN 1220-8434, e-ISSN 2069-4601. Revista este indexată în
UlrichsWeb, Index Copernicus.
13) Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Seria Educaţie Fizică şi Sport,
ISSN 1844-9131. Revista este indexată în SCIPIO.
14) Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Seria Filosofie şi discipline socioumane. ISSN 1222-5584. Revista este indexată în EBSCO, Platforma Editorială
Română SCIPIO, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB),
Elektronischen Zeitschriftenbibliothek;
15) European Journal of Law and Public Administration, ISSN 2360-6754, indexată în
C.E.E.O.L.
16) Bucovina Forestieră, ISSN 1582-0768, indexată în AGRIS, CABI, China Academic
Journals, DOAJ, Google Scholar, Index Copernicus
17) Education and Development, Research and Practice, 2392-7895, indexată în BASE,
OAJI, ESJI, Google Scholar.
18) GEOREVIEW: Scientific Annals of Stefan cel Mare University of Suceava.
Geography Series, ISSN 1583-1469, indexată în DOAJ
19) Messages, Sages, and Ages, ISSN 2344-6269, indexată în CEJSH (The Central
European Journal of Social Sciences and Humanities),CNKI Scholar (China National
Knowledge Infrastructure), DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO
(relevant databases), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities
and Social Sciences), Google Scholar, WorldCat (OCLC)
În cursul anului 2017, USV a fost organizator sau co-organizator a mai mult de o sută
de manifestări universitare (cu caracter științific, studențesc sau general) dintre care, pe
baza informațiilor trimise către Buletinul informativ al USV – INFO USV, menționăm:
 Masa rotundă „Eminescu în limbile lumii” organizată de Biblioteca USV în data de 18
ianuarie 2017, a fost moderată de prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU. Printre
participanți s-a aflat poetul cernăuțean Vasile Tărâțeanu, membru de onoare al
Academiei Române;
 Workshop-ul „Cooperation of Science and Education in the Development of
Innovative Economy: National Peculiarities and European Tendencies”, cu
participare din Ucraina, a fost organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Administraţie Publică în data de 23 ianuarie 2017. Printre participanţi s-au numărat
17 cadre didactice de la Institutul Economic şi Comercial din Cernăuţi (filială a
Universităţii Naţionale de Economie şi Comerţ din Kiev). Participanţii la workshop au
împărtăşit din experienţa câştigată în cadrul unor proiecte internaţionale.
 Conferința pentru studenți și pentru lideri „Five Steps to Entrepreneurial Success
Leading Teams with Excellence” a fost organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare”
din Suceava, în parteneriat cu „Liderii de Mâine” Suceava în data de 25 februarie
2017. Evenimentul i-a avut ca invitaţi speciali pe Todd Geist, director al
departamentului Leadership Development din cadrul Procter & Gamble SUA și Scott
Liston, consultant strategic pentru startup-uri din SUA situate în top 500.
 A treia ediție a manifestării „LHCb@ International Masterclass” a fost organizată de
cercetătorii de la CERN (Centrul European de Cercetări Nucleare, Geneva), Institutul
de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” din București și Universitatea „Ștefan
cel Mare” din Suceava, în data de 3 martie 2017, la Observatorul Astronomic din
Suceava. Acest eveniment de popularizare a fizicii și a cercetării științifice în rândul
elevilor de liceu a avut loc în cadrul participării României la CERN cu sprijinul LHCb
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Collaboration și International Particle Physics Outreach Group. Acțiunea s-a adresat
elevilor de liceu din clasele IX-XII.
Serie de evenimente sub genericul „Zilele USV 2017” organizate de facultățile USV,
Biblioteca Universității, Centrul de Reușită Universitară și Casa de Cultură a
Studenților în perioada 6-9 martie 2017 cu prilejul împlinirii a 54 de ani de la
înființarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Expoziţia cu titlul „Descoperirea Universului” a fost organizată în perioada 6 martie 6 aprilie 2017 de către Delegaţia Valonia-Bruxelles la Bucureşti, Observatorul
Astronomic şi Planetariul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
Evenimentul „Erasmus+30 Open Doors - Cum să ajung student Erasmus în
universitateamea” a fost organizat de către Serviciul de Relații Interna-ționale și
Afaceri Europene din USV (SRIAE) al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în
data de 9 martie 2017. Evenimentul a făcut parte din ciclul de manifestări organizate
pentru aniversarea a 30 de ani de Erasmus în România.
Întâlnirea „Erasmus+ Welcome Day la USV” a fostorganizată de Serviciul de Relații
Internaționale și Afaceri Europene (SRIAE) în data de 21 martie 2017.
A IX-a ediție „Porți Deschise ASSIST Software” a fost organizată în parteneriat cu
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și Facultatea de Științe
Economice și Administrație Publică în data de 22 martie 2017, fiind dedicată
studenților din toți anii de studiu și masterat, pasionați de cele mai noi tendințe din
domeniul IT.
A X-a ediție a Concursului „Student pentru o zi”, secțiunea dedicată claselor a XII-a,
a fost organizată de USV pe 1 aprilie 2017 și pe 8 aprilie 2017. Aproximativ 180 de
elevi au participat la probele de concurs.
Simpozionul cu participare internațională dedicat Zilei Bibliotecarului, ediția I, intitulat
„Contribuția Bibliotecii la afirmarea diversității culturale în Bucovina” a fost organizat
de către Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și Asociația
Bibliotecarilor din România, Filiala Suceava, în data de 7 aprilie 2017.
Conferința Științifică Internațională „LUMEN Rethinking Social Action. Core Values in
Practice” a fost organizată în acest an în baza unui parteneriat între Asociația
LUMEN și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sprijinul Primăriei
Municipiului Suceava și a Universității „Yuryi Fedkovich” din Cernăuți, Ucraina, în
perioada 7-8 aprilie 2017 și a reunit peste 500 de participanți din 14 țări.
Evenimentul cu tema „Independența și obiectivitatea auditorului. Riscul de
familiaritate” a fost organizat în data de 10 aprilie 2017 de către Departamentul de
Contabilitate, Audit și Finanțe din cadrul Facultății de Științe Economice și
Administrație Publică, împreună cu partenerii CAFR, ACCCA și CECCAR. La
dezbateri au participat aproximativ 150 de persoane: auditori, experți contabili,
stagiari și studenți.
Evenimentul „OSF Open Day”, găzduit de Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava, organizat în data de 26 aprilie 2017, a oferit studenților șansa de a afla
cum este să lucrezi într-o echipă globală.
Întâlnirea studenților FIESC cu reprezentanții firmei irlandeze IMS MAXIMS a avut
loc în Amfiteatrul „Dragomir Hurmuzescu” al USV în data de 27 aprilie 2017
Evenimentul „Printemps de l’Innovation du Français”, sub titlul „Nouvelles pratiques
de classe et enseignement du français” a fost găzduit de Universitatea „Ștefan cel
Mare” din Suceava,în perioada 5-6 mai 2017 și a reunit peste 120 de profesori de
limba franceză din județele Suceava, Botoșani şi Iași, alături de experți internaționali,
specialiști în didactica limbii franceze.
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 „Marșul Absolvenților USV 2017” a fost organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare”
Suceava, în premieră, în data de 8 mai 2017, fiind o festivitate la care au luat parte
peste 1.500 de studenţi şi profesori ai USV.
 Festival studențesc anual „Zilele și Nopțile Studențești”(ZNSt), Ediția a VII-a, a fost
organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în perioada 8-28 mai 2017.
Activitățile festivalului „Zilele și nopțile studențești” au fost structurate în cadrul a cinci
departamente: Divertisment, Cultural – Educațional, Sănătate și Mediu, Sport.
 A IV-a ediţie a Salonului de carte „Alma Mater Librorum” a fost organizată în
perioada 11-12 mai 2017 și au participat edituri din ţară şi străinătate - Republica
Moldova, Ucraina, alături de Editura USV şi alte edituri sucevene.
 În perioada 12-28 mai 2017, Facultatea de Științe ale Educației a fost gazdă pentru
un specialist Fulbright, dr. John Liptak, de la Universitatea Radford din SUA, care a
coordonat programul „Enhancing Social-Emotional Competence through Education”,
derulat cu studenții de la programul de masterat Consiliere Școlară și Educație
Emoțională.
 Competiţia locală „Ecotrophelia 2017” a fost organizată de Facultatea de Inginerie
Alimentară din cadrul USV, în data de 13 mai 2017, fiind deschisă tuturor studenţilor
înscrişi la programele de studii de licenţă, masterat şi doctorat din cadrul Facultăţii
de Inginerie Alimentară. În concurs s-au înscris 12 de echipe de studenţi compuse
din minim 2 membri.
 Concursul Internaţional Studenţesc de Calculatoare „Hard & Soft”, Ediţia XXIV a fost
organizat de Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, în perioada
15-20 mai 2017. Hard&Soft este un concurs adresat studenților seniori din domeniile
calculatoarelor, electronicii şi automaticii, care testează competențele tehnice
hardware și software și de relaționare socială ale viitorilor ingineri.
 A treia ediție a concursului de creativitate și îndemânare tehnică „Fun Mechanics” a
fost organizată în data de 26 mai 2017 la Facultatea de Inginerie Mecanică,
Mecatronică şi Management din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în
parteneriat cu sindicatul „Univers” al universității.
 Concursul de interpretare „Fancy fiesta à la française”, a fost organizat în data de 9
iunie 2017 de către Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul
Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava cu scopul de a încuraja învăţarea limbilor
străine şi, mai ales, de a milita pentru toleranţă culturală în spaţiul european.
 Aplicația practică pentru studenții din cadrul programului Erasmus+ ai USV
„Orientation trip”
a fost organizată în perioada 9-11 iunie 2017 de către
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
 Expoziţia de carte intitulată „67 de ani cu Eminescu” a fost organizată în data de 15
iunie 2017 de către Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.Expoziția a
avut în vedere volume semnate de către marele poet sau dedicate acestuia.
 La Centrul pentru Pregătire Continuă al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava,
situat în orașul Vatra Dornei, în perioada 23-25 iunie 2017, a avut loc un „Stagiu de
formare continuă pentru profesorii de Istorie și de Limba română din nordul
Bucovinei (Ucraina)” sub coordonarea prorectorului cu Imaginea universității, relații
internaționale și dezvoltare europeană al USV.
 În perioada 28-30 iunie 2017, Facultatea de Științe Economice și Administrație
Publică a găzduit faza finală a „Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare”,
ediția 2017.
 Masa Rotundă găzduită de Centrul de Reuşită Universitară (CRU) din cadrul
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava în data de 29 iunie 2017 în cadrul căreia
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s-a făcut un bilanţ al acordului de cooperare dintre USV şi Universitatea „Hassan II”
din Casablanca, Maroc.
Concursul de inovare în domeniul produselor alimentare „Ecotrophelia” 2017, Ediția
a patra, faza națională a fot organizat de către Facultatea de Inginerie Alimentară din
cadrul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava în perioada 2-4 iulie 2017.
A XV-a ediţie a Şcolii Internaţionale de Vară „Geo-Politica”, cu tema „Trilaterala
ROMÂNIA – UCRAI-NA – MOLDOVA: diplomaţie, strategii de securitate,
competitivitate, parteneriate” a fost organizată în perioada 9-19 iulie 2017 în
parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Naţională
„Yurii Fedkovych” din Cernăuţi şi Centrul Regional de Cercetare şi Analiză a
Riscurilor Transfrontaliere Suceava.
Vizita domnului Mohamed Ketata, Directorul Biroului pentru Europa Centrală și
Orientală al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) la invitația Centrului de
Reușită Universitară din cadrul USV, în perioada 23-25 iulie 2017, scopul fiind
deschiderea unui proiect de amploare, „Francofonia în comunitate”.
Conferința „Discurs critic și variație lingvistică”, ediția a VII-a, intitulată „Memorie,
discurs, literatură” și înscrisă în proiectul Centenar (Societatea românească în anii
Marii Conflagrații), a fost organizată în perioada 28-29 iulie 2017 de către Facultatea
de Litere și Științe ale Comunicării și Facultatea de Istorie și Geografie.
Activităţi de internaţionalizare la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul
Universităţii „Ştefan cel Mare”, în perioada 11-15 septembrie 2017, organizate prin
intermediul programului Erasmus+, în parteneriat cu o echipă de profesori de la
Facultatea de Pedagogie a Universităţii Jan Kochanowschi din Kielce, Polonia.
Proiectul „Noaptea Cercetătorilor”, ediția a VI-a, a fost organizat de Universitatea
„Ştefan cel Mare” din Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Societatea Ştiinţifică
Cygnus, având şi sprijinul Primăriei Suceava în data de 29 septembrie 2017. În
efectuarea experimentelor au fost implicaţi peste 100 de pasionaţi de ştiinţă, numărul
de participanţi apropiindu-se de 3.000.
Concursul pentru elevi şi studenţi „El Mundo Hispanico” organizat în data de 12
octombrie 2017 cu ocazia Zilei Hispanităţii la USV, a ajuns la a patra ediție, la care
au participat echipaje de la colegiile „Petru Rareş”, „Ștefan cel Mare” şi „Mihai
Eminescu” alături de studenți ai programului de studii de limbă spaniolă, din cadrul
USV.
Manifestare organizată în data de 13 octombrie 2017 de către Facultatea de
Inginerie Alimentară în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Agricultură Suceava
și Auchan Suceava pentru a marca „Ziua mondială a alimentației” în căreia au fost
prezentate schemele de calitate și importanța existenței unei zile dedicate
alimentației.
În data de 18 octombrie 2017, Departamentul de Electrotehnică din cadrul Facultății
de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a marcat aniversarea a 40 de ani de
la înființarea primului laborator cu profil electric. Comunitatea academica i-a
sărbătorit pe promotorii acestui laborator, prof. univ. dr. ing. Adrian Graur și conf.
univ. dr. ing. Leon Mandici.
Aplicația practică pentru studenții din cadrul programului Erasmus+ ai USV în
Rezervația geologică 12 Apostoli din Parcul Național Călimani, a fost organizată în
perioada 20 - 22 octombrie 2017 de către Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava.
Simpozionul internaţional cu titlul „Social inclusion, Stress and Well-being of families
with Disabled children in Europe” la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei în cadrul
Proiectului Erasmus+, „KA2 - Coo-peration for Innovation and the Exchange of
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Good Prac-tices Strategic Partnerships for adult education – Building Bridges:
Promoting Social Inclusion and Well-being for Parents of Children with Special
needs” a fost organizat în data de 20 octombrie 2017.
Evenimentul „Startup Europe Comes to Universities (SEC2U)”, Ediția a 2-a, a fost
organizat în perioada 23-29 octombrie 2017 și a fost destinat studenților,
personalului, antreprenorilor, investitorilor și factorilor de decizie politică din Europa.
Vernisajul Expoziției intitulată „Metafore autumnale” a artistului plastic prof. dr.
Cătălin Alexandru Chifan a fost organizat de către Biblioteca Universității „Ștefan cel
Mare” din Suceava, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Suceava și
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării în data de 31 octombrie 2017.
„Salonul Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru Tineret la USV - ICEUSV (Innovation and Creative Education), ediția I” a fost organizat în perioada 2 - 4
noiembrie 2017 de către Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în
cadrul căruia au avut loc work-shop-uri și prezentări pe tema creativității.
Conferința Internațională „Integrated Management of Environmental Resources,
ediția a IV-a” a fost organizată în perioada 3 - 4 noiembrie 2017 de către Facultatea
de Silvicultură. La eveniment au participat cercetători din Germania, Ungaria,
Lituania, Republica Moldova și România.
Masa rotundă „Umanism și putere” a fost organizată de către Centrul de Reuşită
Universitară al „Universității Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu
Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social-Politice al Facultății de Istorie și Geografie
în data de 17 noiembrie 2017.
Conferința intitulată „Vivre sa jeunesse à travers les langues en Afrique” a fost
organizată la Centrul de Reușită Universitară în data de 21 noiembrie 2017 de către
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, fiind susținută de profesorul Mamadou
DRAMÉ de la Universitatea Cheickh Anta Diop din Dakar, Senegal.
Manifestarea „Omul și cartea” a fost organizată de colectivul bibliotecii universitare
sucevene în data de 22 noiembrie 2017.
Etapa finală a Competiției Studențești pe Probleme de Securitate Informațională,
„CTF-USV2017, ediția a II-a” a fost organizată de către USV în perioada 24-25
noiembrie 2017. Concursul a fost organizat într-un format tip CTF (Cap-ture The
Flag) și a avut în vedere dezvoltarea de soluții de penetrare a unor bariere de
securitate într-un mediu de comunicare delimitat.
A șaptea ediţie a Conferinţei Internaţionale „Biotechnologies – present and
perspective”, a fost organizată de Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul
Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, în perioada 24-25 noiembrie 2017. La
conferință au participat profesori, cercetători și doctoranzi de la 24 de instituții
academice și ale statului și respectiv companii din diverse domenii.
Expoziția de fotografie „Bucovina de altădată” și lansarea volumului „Teatrul esențial”
de Ion Luca, au fost organizate de Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din
Suceava în data de 28 noiembrie 2017.
A treia ediţie a concursului „USV-OSF Hackathon” a fost organizată în perioada 4 – 8
decembrie 2017 de către Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor,
în parteneriat cu OSF Global Services.
A patra ediție a concursului studențesc „25 de ore în USV” (25h@USV) a fost
organizată în perioada 14 – 15 decembrie 2017 de către Universitatea „Ștefan cel
Mare” din Suceava. Prin tematica sa, concursul 25h@USV încurajează creativitatea
studenților în procesul dezvoltării de tehnologii de vârf la ora actuală în domeniul
calculatoarelor și sistemelor informatice.
30

Raport privind starea universităţii 2017

 Conferința Națională „Activismul împotriva violenței domestice, între prevenție și
intervenție” a fost organizată în data de 15 decembrie 2017 de către Universitatea
„Ștefan cel Mare” din Suceava, prin Facultatea de Istorie și Geografie și Facultatea
de Drept și Științe Administrative, împreună cu Colegiul Național al Asistenților
Sociali din România.
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IV.

STUDIILE DOCTORALE

4.1. Misiune şi obiective
Conform Codului studiilor universitare de doctorat şi Legii nr. 1/2011, în universităţile
din România Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) are următoarele atribuţii:
a) stabilirea strategiei IOSUD;
b) elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor
de studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD;
c) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul
IOSUD;
d) selectarea conducătorilor de doctorat care fac parte dintr-o şcoală doctorală nouînfiinţată;
e) coordonarea parteneriatului, în cazul în care IOSUD este constituită dintr-un
parteneriat, potrivit contractului de parteneriat;
f) alte atribuţii specifice, stabilite prin regulamentul instituţional de organizare şi
desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat, potrivit legii.
În contextul amplu al activităţilor din cadrul USV studiile doctorale şi-au propus ca
principale obiective:
 înaltă calitate a cercetării ştiinţifice la nivelul standardelor internaţionale
contemporane;
 afirmarea şi sprijinirea performanţelor ştiinţifice ale studenţilor doctoranzi din cadrul
USV;
 ameliorarea permanentă a activităţilor de evaluare a cercetării doctorale;
 ameliorarea activităţii de management a CSUD.
Pentru îndeplinirea acestor obiective,
conducerea CSUD a avut în vedere de la
bun început elaborarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de doctorat la USV, document avizat în C.A. şi aprobat în şedinţa Senatului
USV din 07.07.2016, revizuit în data de 15.06.2017.
În USV există 2 Şcoli doctorale: Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti şi
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane, aprobate prin hotărârea Senatului USV nr.
68/15.05.2012, conduse de domnii prof. univ. dr. ing. Mihai IOAN, respectiv conf. univ. dr.
Bogdan POPOVENIUC în calitate de Directori ai Şcolilor Doctorale - din 2016, reconfirmaţi
în funcţie din iunie 2017.
Cele 15 domenii în care se desfăşoară studiile universitare de doctorat la USV sunt:
11. Inginerie electronică,
telecomunicaţii şi tehnologii
informaţionale;
12. Inginerie mecanică;
13. Inginerie industrială:
14. Istorie;
15. Silvicultură.

1. Administrarea afacerilor;
2. Calculatoare şi tehnologia
informaţiei;
3. Contabilitate;
4. Economie;
5. Filologie;
6. Filosofie;
7. Geografie;
8. Ingineria materialelor;
9. Ingineria produselor alimentare;
10. Inginerie electrică;
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În anul 2017, studiile doctorale au fost conduse de 50 de profesori din care 48
din USV şi 2 provenind din alte instituţii universitare şi de cercetare. În anul
universitar 2017/2018 numărul studenţilor doctoranzi era de 245 (şi 14 în întrerupere
de studii sau întreurperi conform precederilor Legii nr. 49/2013) (Anexa 5).
În anul 2017, 27 de doctoranzi au primit titlul de doctor de la MEN și s-au
susţinut public 24 de teze de doctorat şi (Anexa 6).
Au primit aprobarea MEN pentru a fi conducători de doctorat 9 cadre didactice
ale universităţii noastre:
 Prof. univ. dr. ing. Mirela DANUBIANU (domeniul Calculatoare şi tehnologia
informaţiei);
 Prof. univ. dr. Carmen Eugenia NĂSTASE (domeniul Economie);
 Prof. univ. dr. Gina MĂCIUCĂ (domeniul Filologie);
 Prof. univ. dr. Olimpia MITRIC (domeniul Istorie);
 Prof. univ. dr. Ştefan PURICI (domeniul Istorie);
 Conf. univ. dr. Florin PINTESCU (domeniul Istorie);
 Conf. univ. dr. Marcel MÎNDRESCU (domeniul Geografie);
 Conf. univ. dr. ing. CODINĂ Georgiana Gabriela (domeniul Ingineria produselor
alimentare);
 Conf. univ. dr. ing. Silvia MIRONEASA (domeniul Ingineria produselor alimentare).
Pe lângă cele 9 cadre didactice de la USV, care au susţinut teza de abilitare şi
au primit dreptul de conducere de doctorat, alte trei cadre didactice au dosarul de
abilitare depus la Minister:
 Conf. univ. dr. Dumitru MIHĂILĂ (domeniul Geografie);
 Conf. univ. dr. Oana GEMAN (domeniul Inginerie electronică, telecomunicaţii şi
tehnologii informaţionale);
 Conf. univ. dr. Dumitru BOGHIAN (domeniul Istorie).
Au susţinut teza de abilitare la USV, 16 cadre didactice, din care 5 de la alte
universităţi din ţară:
 Prof. univ. dr. Olimpia-Iuliana BAN, Universitatea din Oradea, domeniul
Administrarea afacerilor;
 Prof. univ. dr. Daniel-Laurențiu BĂDULESCU, Universitatea din Oradea, domeniul
Administrarea afacerilor;
 Prof. univ. dr. Anișoara POPA, Universitatea „Danubius” din Galați,domeniul
Istorie;
 Conf. univ. dr. Valentin Marian ANTOHI, Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galaţi, domeniul Contabilitate;
 Conf. univ. dr. Mihaela BEGEA, Universitatea Politehnica din București,domeniul
Ingineria produselor alimentare.
4.2. Activitatea ştiinţifică şi de cercetare a doctoranzilor USV
a. Cercetare doctoranzi
Abordând cu responsabilitate munca de cercetare, doctoranzii s-au implicat
activ în preocupările centrelor de cercetare din USV.
Menţionăm câteva dintre cele mai semnificative rezultate obţinute de studenţii
doctoranzi în decursul anului 2017: 15 articole publicate în reviste cotate ISI, 21 de
articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice la conferinţe cu
proceedings-uri indexate ISI, 63 de articole publicate în reviste de specialitate
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recunoscute la nivel naţional/internaţional; 88 de lucrări susţinute la manifestări
ştiinţifice din ţară şi străinătate; 33 de citări în reviste cotate ISI sau echivalent ERIH;
4 proiecte câştigate prin competiţie naţională; 26 de doctoranzi au participat în
echipe ale unor proiecte de cercetare la nivelul USV; participarea doctoranzilor în
echipe pentru obţinerea a 3 brevete de invenţie şi confirmarea a 10 constituiri de
depozit reglementat pentru brevet de invenţie.
Rezultatele repartizate pe categorii de publicaţii sunt cuprinse în Anexele 7 și 8.
Mai mulţi studenţi doctoranzi, alături de conducătorii de doctorat şi de cadre
didactice din USV s-au remarcat pe plan naţional şi internaţional obţinând
următoarele rezultate:
- Medalia de aur pentru „Aparat pentru determinarea automată a permeabilității
membranelor la lichide încălzite" la Salonul Internațional de Inventică iENA 2017,
Nurnberg – Germania (Sonia Amariei, Gheorghe Gutt, Liliana Norocel);
- Medalia de aur pentru „Aparat pentru determinarea automată a permeabilităţii
membranelor la lichide apoase" la Salonul Internațional al Invențiilor, Cercetării,
Inovării și Transferului Tehnologic, 28-30 iunie, a XXI-a ediţie, organizat de
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” şi Institutul Naţional de Inventică din Iaşi
(Sonia Amariei, Gheorghe Gutt, Liliana Norocel, Puscaselu Roxana);
- Medalie de aurpentru „Aparat pentru determinarea automată a permeabilităţii
membranelor la lichide apoase”, Salonul Internaţional de inventică Traian Vuia
Timişoara, 7-9 iunie 2017 (Sonia Amariei, Gheorghe Gutt, Liliana Norocel,
Puscaselu Roxana);
- Diploma de excelenţă pentru potenţial de valorificare „Aparat pentru
determinarea automată a permeabilităţii membranelor la lichide apoase”, Salonul
Internaţional de inventică Traian Vuia Timişoara, 7-9 iunie 2017 (Sonia Amariei,
Gheorghe Gutt, Liliana Norocel, Puscaselu Roxana);
- Medalie de aur, Sonia Amariei, Gheorghe Gutt, Andrei Gutt, Cristian-Florin
Alexuc,„Ministrung orizontal automat pentru fabricarea cepurilor de corectie de
lemn”, Salonul Internaţional de inventică Traian Vuia Timişoara, 7-9 iunie 2017;
- Medalie de aur, Gheorghe Gutt, Valentin Popa, Sonia Amariei, Cristian- Florin
Alexuc, „Maşină automată pentru prelucrarea capetelor cozilor de lemn cilindrice
destinate diverselor unelte de mână”, Salonul Internaţional de inventică Traian
Vuia Timişoara, 7-9 iunie 2017;
- Medalie de aur, Gheorghe Gutt, Sonia Gutt, Todirica Florin-Sorin, Andrei Gutt,
„Videospectrometer”, Medalie de aur, Salonul internaţional de invenţii, Inventica
Iaşi, 2017;
- Medalie de aur, Gheorghe Gutt, Sonia Gutt, Andrei Gutt, Cristian Florin Alexuc,
„Procedeu şi maşină automată pentru fabricarea cepurilor de corecţie”, Salonul
Internaţional de inventică Traian Vuia Timişoara, 7-9 iunie 2017;
- Diploma de excelență cu mențiune specială Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițeanu”, R. Moldova - Valentin POPA, Adrian GRAUR,
Mihai DIMIAN, Laurențiu-Dan MILICI, Mariana-Rodica MILICI, Ilie NITAN, Mihaela
POIENAR, Dumitru CERNUSCA, Sergiu PATA, Expoziția Internațională
Specializată „Infoinvent" 2017, Chișinău, R. Moldova;
- Medalia de aur,Dumitru Cernușcă, Sergiu Dan Pața, Mihai Cenușă, Mihaela
POIENAR pentru invenția Actuator heliotermic, Târgul Internațional de Inventică și
Educație Creativă pentru Tineret, ICE-USV (Innovation and Creative Education) –
ediția I;
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- Medalia de aur, Mihaela Poienar, Mihai Cenușă, Ovidiu Țanța pentru invenția
Actuator heliotermic cu lamelă bimetalică lamelă bimetalică, Târgul Internațional
de Inventică și Educație Creativă pentru Tineret, ICE-USV (Innovation and
Creative Education), ediția I;
- Medalia de aur,Dumitru Cernușcă, Sergiu Dan Pața, Mihai Cenușă, Mihaela
POIENAR, Claudiu Nițanpentru invenția „Sistem autonom pentru orientarea
panourilor solare”, Târgul Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru
Tineret, ICE-USV (Innovation and Creative Education), ediția I;
- Medalia de aur,Dumitru Cernușcă, Mihaela Poienar, Sergiu Dan Pațapentru
invenția „Micropompă electromecanică de vid și presiune”, Târgul Internațional de
Inventică și Educație Creativă pentru Tineret, ICE-USV (Innovation and Creative
Education), ediția I;
- Medalia de argint, Dumitru Cernușcă, Mihaela Poienar pentru invenția
„Micropompă electromecanică”, Târgul Internațional de Inventică și Educație
Creativă pentru Tineret, ICE-USV (Innovation and Creative Education), ediția I;
- Medalia de argint a Universității Tehnice din Cluj Napoca,Dumitru Cernușcă,
Sergiu Dan Pața, Mihai Cenușă, Mihaela Poienar, Claudiu Nițan pentru invenția
„Sistem autonom pentru orientarea panourilor solare”, Târgul Internațional de
Inventică și Educație Creativă pentru Tineret, ICE-USV (Innovation and Creative
Education) – ediția I;
- Medalia de argint, Adrian Neculai Romanescu, Mihaela Poienar, Dumitru
CERNUȘCĂ pentru invenția„Autonomous system for solar panels orientation
panels orientation”, Salonul Naţional al Inovării și Cercetării Științifice Studențești
”CADET INOVA”, 2017, Sibiu, România, Aprilie 2017;
- Medalia de argint,Adrian Neculai Romanescu, Dumitru Cernușcă, Mihaela
Poienar pentru invenția„High temperature actuation system. Salonul Naţional a
Inovării și Cercetării Științifice Studențești „CADET INOVA”, 2017, Sibiu, România,
Aprilie 2017;
- Diploma și medalia Euroinvent, Dumitru Cernușcă, Mihaela Poienar, Sergiu Dan
PAȚA pentru incenția„Electrochemical micropump”, Salonul Naţional a Inovării și
Cercetării Științifice Studențești „CADET INOVA”, 2017, Sibiu, România, Aprilie
2017;
- Medalia de excelență, Pavel Popescu, Mihaela Poienar, Mihai Cenușă, Sergiu
Dan Pața, „Intelligent system for monitoring and detection of fires”,Salonul
Naţional a Inovării și Cercetării Științifice Studențești „CADET INOVA”, 2017,
Sibiu, România, Aprilie 2017;
- Medalia de argint,Adrian Neculai Romanescu, Mihaela Poienar, Ovidiu Magdin
Țanța, Ilie Nitan, Elena-Daniela Olariu, Dorel Cernomazupentru invenția „Actuator
heliotermic”, Expoziția Internațională Specializată „Infoinvent" 2017, Chișinău, R.
Moldova;
- Medalia de argint, Dorel Cernomazu, Mihaela Poienar, Adrian Neculai
Romanescu, Ovidiu Magdin Țanța, Mihai Cenușa, Elena-Daniela Olariupentru
invenția „Actuator heliotermic cu lamelă bimetalică”, Expoziția Internațională
Specializată „Infoinvent" 2017, Chișinău, R. Moldova;
- Medalia de bronz,Adrian Neculai Romanescu, Dumitru Cernușcă, Sergiu Paţa,
Mihai Cenușa, Mihaela Poienar pentru invenția „Actuator liniar cu bimetal,
Expoziția Internațională Specializată „Infoinvent" 2017, Chișinău, R. Moldova;
- Medalia de bronz,Adrian Neculai Romanescu, Mihaela Poienar, Dumitru
Cernusca, Sergiu Paţa, Mihai Cenușa, Elena-Daniela Olariu, Constantin
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Ungureanu, Ilie Nitan, Laurențiu-Dan Milici, pentru invenția „Actuator heliotermic
cu banda bimetalică”, Expoziția Internațională Specializată "Infoinvent" 2017,
Chișinău, R. Moldova;
Medalia de aur - Adrian Neculai ROMANESCU, Mihaela POIENAR, Mihai
CENUȘA, Dumitru CERNUSCA, Sergiu PATA, Elena-Daniela OLARIU,
Constantin UNGUREANU, Cezar POPA, Mariana-Rodica MILICI, Actuator
heliotermic cu bimetal, Expoziția Internațională Specializată "Infoinvent" 2017,
Chișinău, R. Moldova;
Medalia de aur - Ilie NITAN, Mihaela POIENAR, Mariana-Rodica MILICI, Daniela
IRIMIA, Crenguţa-Elena BOBRIC, Elena-Daniela OLARIU, Constantin
UNGUREANU, Adrian Neculai ROMANESCU, Radu-Dumitru PENTIUC, Sistem
de orientare după Soare, Expoziția Internațională Specializată "Infoinvent" 2017,
Chișinău, R. Moldova;
Medalia de aur - Valentin POPA, Adrian GRAUR, Mihai DIMIAN, Laurențiu-Dan
MILICI, Mariana-Rodica MILICI, Ilie NITAN, Mihaela POIENAR, Dumitru
CERNUSCA, Sergiu PATA, pentru invenția Micropompă electromecanică/
Micropompă Electromecanică de vid și presiune, Expoziția Internațională
Specializată "Infoinvent" 2017, Chișinău, R. Moldova;
Medalia de aur - Adrian-Neculai ROMANESCU, Dumitru CERNUȘCĂ, Sergiu
PAȚA, Mihai CENUȘĂ, Mihaela POIENAR, Elena-Daniela OLARIU, Constantin
UNGUREANU, Ilie NIȚAN, Laurențiu-Dan MILICI, pentru invenția Heliothermic
actuator with bimetallic band, Salonul de Invenții INOVA - BUDI UZOR, Croația;
Medalia de argint - Dumitru CERNUȘCĂ, Valentin POPA, Adrian GRAUR,
Mihaela POIENAR, Laurențiu-Dan MILICI, Ilie NIȚAN, pentru invenția
Electromechanical micropump Salonul de Invenții INOVA - BUDI UZOR, Croația;
Medalia de argint - Dumitru CERNUȘCĂ, Mihai DIMIAN, Mihaela POIENAR,
Mariana-Rodica MILICI, Sergiu PAȚA, pentru invenția Electromechanical
micropump for vacuum and pressure, Salonul de Invenții INOVA - BUDI UZOR,
Croația;
Medalia de bronz - Adrian-Neculai ROMANESCU, Dumitru CERNUȘCĂ,
Sergiu PAȚA, Mihai CENUȘĂ, Mihaela POIENAR, Ilie NIȚAN, Cezar POPA,
Laurențiu-Dan MILICI, Gheorghe PENTIUC, pentru invenția Linear actuator with
bimetal. Salonul de Invenții INOVA - BUDI UZOR, Croația;
Medalia de bronz - Dumitru CERNUȘCĂ, Mihaela POIENAR, Laurențiu-Dan
MILICI, Sergiu-Dan PAȚA, Constantin UNGUREANU, pentru invenția Test stand.
Salonul de Invenții INOVA - BUDI UZOR, Croația;
Medalia de aur - Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills
TISIAS, iCAN Toronto, Canada - Adrian-Neculai ROMANESCU, Dumitru
CERNUȘCĂ, Sergiu PAȚA, Mihai CENUȘĂ, Mihaela POIENAR, Elena-Daniela
OLARIU, Constantin UNGUREANU, Ilie NIȚAN, Laurențiu-Dan MILICI, Salonul de
Invenții INOVA - BUDI UZOR, Croația;
Marele premiu al Salonului Euroinvent - Adrian ROMANESCU, Mihaela
POIENAR, Ovidiu ȚANȚA, Ilie NIȚAN, Elena OLARIU, Dorel CERNOMAZU pentru
invenția Actuator heliotermic. Euroinvent 2017, Iași, România;
Medalia de aur - Dumitru CERNUȘCĂ, Valentin POPA, Adrian GRAUR, Mihaela
POIENAR, Dan MILICI, IIie NIȚAN pentru invențiaMicropompă electrochimică.
Euroinvent 2017, Iași, România;
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- Medalia de aur - Dumitru CERNUȘCĂ, Mihai DIMIAN, Mihaela POIENAR,
Mariana MILICI, Sergiu PAȚA pentru invențiaMicropompă electromecanică pentru
vid și presiune. Euroinvent 2017, Iași, România;
- Medalia de aur - Adrian ROMANESCU, Mihaela POIENAR, Mihai CENUȘĂ,
Dumitru CERNUȘCĂ, Sergiu PAȚA, Elena OLARIU, Constantin UNGUREANU,
Cezar POPA, Mariana MILICI pentru invenția Actuator heliotermic cu bimetal.
Euroinvent 2017, Iași, România;
- Medalia de aur - Dumitru CERNUȘCĂ, Mihaela POIENAR, Dan MILICI, Sergiu
PAȚA, Constantin UNGUREANU pentru invenția Stand de încercare. Euroinvent
2017, Iași, România;
- Medalia de aur - Adrian ROMANESCU, Mihaela POIENAR, Mihai CENUȘĂ,
Dumitru CERNUȘCĂ, Sergiu PAȚA, Elena OLARIU, Constantin UNGUREANU,
Ilie NIȚAN, Dan MILICI pentru invenția Actuator heliotermic cu banda bimetalică.
Euroinvent 2017, Iași, România;
- Medalia de aur - Adrian ROMANESCU, Mihaela POIENAR, Mihai CENUȘĂ,
Dumitru CERNUȘCĂ, Sergiu PAȚA, Ilie NIȚAN, Cezar POPA, Dan MILICI,
Gheorghe PENTIUC pentru invenția Actuator liniar cu bimetal. Euroinvent 2017,
Iași, România;
- Medalia de aur - Dorel CERNOMAZU, Mihaela POIENAR, Adrian
ROMANESCU, Ovidiu TANȚA, Elena OLARIU pentru invenția Actuator
heliotermicnția Actuator heliotermic. Euroinvent 2017, Iași, România;
- Medalia de bronz -Adrian ROMANESCU, Mihaela POIENAR, Mihai Cenușă,
Dumitru CERNUȘCĂ, Sergiu PAȚA, Pavel ATĂNĂSOAE, Radu PENTIUC, Dan
MILICI pentru invenția Actuator heliotermic. Euroinvent 2017, Iași, România;
- Diploma de excelență și medalia de aur cu mențiune specială - Dorel
CERNOMAZU, Mihaela POIENAR, Adrian Neculai ROMANESCU, Ovidiu
Magdin ȚANȚA, Mihai CENUȘĂ, Elena Daniela OLARIU pentru invenția Actuator
heliotermic cu lamelă bimetalică. Proinvent 2017, Cluj-Napoca, România;
- Diploma de excelență și medalia de aur - Dumitru CERNUȘCĂ, Mihaela
POIENAR, Laurențiu Dan MILICI, Sergiu Dan PAȚA, Constantin UNGUREANU
pentru invențiaStand pentru testare. Proinvent 2017, Cluj-Napoca, România;
- Diploma de excelență și medalia de aur cu mențiune specială - Adrian
Neculai ROMANESCU, Mihaela POIENAR, Mihai CENUȘĂ, Dumitru
CERNUȘCĂ, Sergiu Dan PAȚA, Elena Daniela OLARIU, Constantin
UNGUREANU pentru invențiaActuator heliotermic cu bimetal. Proinvent 2017,
Cluj-Napoca, România;
- Diploma de excelență și medalia de aur cu mențiune specială - Dumitru
CERNUȘCĂ, Valentin POPA, Adrian GRAUR, Mihaela POIENAR, Laurențiu Dan
MILICI, Ilie NIȚAN pentru invențiaMicropompă electromecanică. Proinvent 2017,
Cluj-Napoca, România;
- Diploma de Excelență din partea Forumului Inventatorilor Români pentru
promovarea creativității - Adrian GRAUR, Elena Daniela OLARIU, Dumitru
CERNUȘCĂ. Proinvent 2017, Cluj-Napoca, România;
- Premiul I - Dumitru CERNUȘCĂ, Mihaela POIENAR, Sergiu Dan PAȚA ,
Bogdan BREABĂN, Micropompă electromecanică de vid și presiune. și presiune.
Salonul Național de Inventică și Creație Științifică pentru Tineret;
- Medalia Forumului Inventatorilor Români - Dumitru CERNUȘCĂ, Sergiu Dan
PAȚA, Mihai CENUȘĂ, Mihaela POIENAR pentru invenția Actuator liniar cu
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bimetal, Târgul Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru Tineret, ICEUSV (Innovation and Creative Education) – ediția I;
- Premiul Special al Forumului Inventatorilor Români - Mihaela POIENAR,
Mihai CENUȘĂ, Ovidiu ȚANȚA pentru invenția Actuator heliotermic cu lamelă
bimetalică, Târgul Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru Tineret,
ICE-USV (Innovation and Creative Education) – ediția I;
- Premieri UEFISCDI-2017, 4 PN-III-P1-1.1- PRECBVT2017-0543 MAȘINĂ DE
FREZAT PENTRU OBȚINEREA DOPURILOR CORECTOARE DIN LEMN,
Autori Amariei Sonia, Gutt Gheorghe, Alexuc Cristian Florin , Nr. 134 pe lista
de premiere;
- Premieri
UEFISCDI-2017,
PN-III-P1-1.1PRECBVT2017-0546
MONOCROMATOR CU FIBRĂ OPTICĂ, autori Gutt Gheorghe, Amariei Sonia ,
Todirica Florin Sorin , Nr. 135 pe lista de premiere;
- Premieri UEFISCDI-2017, PN-III-P1-1.1- PRECBVT2017-0548 MENGHINĂ
PNEUMATICĂ, autori Gutt Gheorghe, Amariei Sonia , Alexuc Cristian Florin ,
Nr. 136 pe lista de premiere;
- Premieri UEFISCDI-2017,
PN-III-P1-1.1- PRECBVT2017-0539 DISPOZITIV
PENTRU FABRICAREA CEPURILOR DIN LEMN , autori Amariei Sonia, Alexuc
Cristian Florin, Nr.93 pe lista de premiere.
Brevete de invenţie obţinute în România: Amariei, S., Gutt, G., Oroian, M., A.,
Pădureţ, S., Sănduleac, E., Method for the determination of meat texture
parameters, RO131831 (A2) ― 2017-05-30;
- Gheorghe GUTT, Sonia AMARIEI, Cristian- Florin ALEXUC, Florin-Sorin
TODIRICA, MILLING DEVICE - RO00979/2016, Sergiu-Andrei HORODNIC;
- Gheorghe GUTT, Sonia AMARIEI Florin- Sorin TODIRICA, Cristian-Florin
ALEXUC, Sergiu Andrei HORODNIC ROUND MILLING DEVICE,
RO00976/2016.
Cerere de brevete de invenţie:
- M. CĂILEAN, M. DIMIAN, A. DONE, E.-D. OLARIU, L.-N. COJOCARIU,
“Semafor inteligent cu capacitate de transmitere de date,” Patent request no.
A/00992, 28.11.2017, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest,
România;
- Sonia AMARIEI, Gheorghe GUTT, Liliana Norocel, Aparat pentru
determinarea automată a permeabilităţii membranelor la lichide încălzite,
A00332/31.05.2017;
- Sonia AMARIEI, Gheorghe GUTT, Roxana PUSCASELU,Liliana NOROCEL,
Aparat pentru determinarea automată a permeabilităţii membranelor la lichide
apoase, A00/315/2017;
- Gheorghe GUTT, Sonia AMARIEI, Florin- Sorin TODIRICA, Cristian-Florin
ALEXUC, Sergiu Andrei HORODNIC ROUND MILLING DEVICE,
RO00976/2016;
- ROMANESCU, A. N.; POIENAR, M.; CENUȘĂ, M.; CERNUȘCĂ, D.; PAȚA,
S.; OLARIU, E. D.; UNGUREANU, C.; POPA, C.; MILICI, M. R. Actuator
heliotermic cu bimetal, nr. A/00153 din 14.03.2017;
- CERNUȘCĂ D.; POPA V.; GRAUR A.; POIENAR M.; MILICI L. D.; NIȚAN I.
Micropompă electromecanică, nr. A/00151 din 14.03.2017;
- CERNUȘCĂ D.; DIMIAN M.; POIENAR M.; MILICI M. R.; PAȚA S.
Micropompă electrochimică de vid și presiune. nr. A/00152 din 14.03.2017;
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CENUȘĂ, M.;MILICI L. D.; POIENAR, M.; PAȚA S.; PENTIUC, R.; POPA, C.;
RAȚĂ, M. Sistem pentru monitorizarea stărilor emoționale, nr. A/00657 din
14.09.2017;
NITAN, I.; POIENAR, M.; ROMANESCU, A. N.; MILICI L. D.; PENTIUC, R. D.;
UNGUREANU, C. Sistem de orientare după soare, nr. A/00548 din
04.08.2017;
PAȚA, S. D.; MILICI L. D.; UNGUREANU, C.; OLARIU, E.D.; POIENAR, M.;
BOBRIC, C.; IRIMIA, D.; PENTIUC, R.; POPA, C.; RAȚĂ, M. Metodă și
instalație pentru manipularea și gestionarea laptelui, nr. A/01108 din
13.12.2017.

b. Manifestări ştiinţifice doctorale
În perioada 29-30 iulie 2017 a avut loc Conferinţa internaţională „Discurs critic
şi variaţie lingvistică”, organizată la nivelul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Socio-Umane
de prof. univ. dr. Rodica NAGY şi prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU. Au participat
doctoranzi din USV şi din alte universităţi din ţară şi străinătate.
c. Competiţii doctorale: Doctorandul USV al anului 2016
În februarie 2017 a fost organizată a treia ediţie a competiţiei „Doctorandul
USV al anului 2016” sub coordonarea Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat.
Obiectivul acestei competiţii este evidenţierea rezultatelor deosebite obţinute de
doctoranzi / doctori ai USV pe parcursul unui an calendaristic, la nivelul fiecărei şcoli
doctorale, iar diplomele au fost înmânate în cadru festiv, la Zilele USV din 7 martie
2017.
Câştigătorii competiţiei au fost următorii studenţi doctoranzi:
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE APLICATE ŞI INGINEREŞTI
- student doctorandPOIENAR N. Mihaela, domeniul: Inginerie electrică,
conducător de doctorat: Prof. univ. dr. ing. Laurenţiu Dan MILICI
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
- student doctorandGROZAVU M. Oana Elena (LENŢA), domeniul: Filosofie,
conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Sorin Tudor MAXIM.
În cadrul competiţiei s-a acordat şi un premiu special, pentru rezultate
deosebite în activitatea de cercetare doctorală, studentei doctorand DRANCA G.
Florina, domeniul: Ingineria produselor alimentare, conducător de doctorat: Prof.
univ. dr. ing. Mircea-Adrian OROIAN.
4.3. Dimensiunea internaţională
a. acorduri de cotutelă cu universităţi prestigioase care s-au finalizat prin
susţinerea tezei de doctorat în anul 2017:
 IVANOV Ana-Claudia, domeniul Filologie, Cotutelă cu Université Nationale et
Capodistrienne d'Athènes, GRECIA, conducător de doctorat de la USV- Prof.
univ. dr. Albumița Muguraș CONSTANTINESCU;
b. acorduri de cotutelă cu universităţi prestigioase din străinătate aflate în
derulare:
 ARGANISCIUC I. Ionela-Gabriela, domeniul Filologie, Cotutelă cu Université
Nationale et Capodistrienne d'Athènes, GRECIA, conducător de doctorat de la
USV- Prof. univ. dr. Albumița Muguraș CONSTANTINESCU;
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 RACOLȚA C. Marinela (POPOVICI), domeniul Filologie, Cotutelă cu
Université Nationale et Capodistrienne d'Athènes, GRECIA, conducător de
doctorat de la USV- Prof. univ. dr. Albumița Muguraș CONSTANTINESCU;;
 BITEAN D. Anna (SABADAŞ), domeniul Inginerie electrică, cotutelă cu
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, R. Moldova, conducător de
doctorat de la USV- Prof. univ. dr. ing. Laurențiu Dan MILICI;
 PIANÎH V. Alexei, domeniul Inginerie electrică, cotutelă cu Universitatea
Tehnică a Moldovei, Chişinău, R. Moldova, conducător de doctorat de la USVProf. univ. dr. ing. Laurențiu Dan MILICI;
 ULIAN I. Olga (COVALI), domeniul Contabilitate, cotutelă cu Universitatea de
Stat din Moldova, Chişinău, R. Moldova, conducător de doctorat de la USVProf. univ. dr. Veronica GROSU;
 MUNTEANU A. Veaceslav, domeniul Filologie, cotutelă cu Universitatea
Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, R. Moldova, conducător de
doctorat de la USV- Prof. univ. dr. Sanda MariaARDELEANU.
c. acorduri de cotutelă cu universităţi prestigioase din străinătate în curs de
semnare:
 BĂLĂUŢĂ V. Ioana-Daniela, domeniul Filologie, cotutelă cu Universitatea din
Poitiers, Franţa, conducător de doctorat de la USV- Prof. univ. dr. Rodica
Mărioara NAGY;
 DARII S. Elena (FRUMOSU), domeniul Istorie, cotutelă cu Universitatea de
Stat din Moldova, Chişinău, R. Moldova, conducător de doctorat de la USVProf. univ. dr. Ştefan PURICI;
 PREPELIŢĂ V. Corneliu, domeniul Istorie, cotutelă cu Universitatea de Stat
din Moldova, conducător de doctorat de la USV- Prof. univ. dr. Ştefan PURICI;
 REPETSKA G. Anastasiia Hryhorivna, domeniul Istorie, cotutelă cu
Universitatea Naţională „Yuri Fedkovici” Cernăuţi, Ucraina, conducător de
doctorat de la USV- Prof. univ. dr. Ştefan PURICI.
4.4. Deplasări și stagii în străinătate efectuate de doctoranzi:
 Alin Ciprian BAȘ – Toulouse – Franța Lab. de Chimie de Coordinație;
 Alin CALINCIUC – Madrid, Spania – proiect NUBOMEDIA;
 Mihai CENUȘĂ – Chișinău – Rep. Moldova – Expoziție; Osijek – Croatia – Salon
Inventică;
 Dumitru CERNUȘCĂ – Chișinău – Rep Moldova – Expoziție;
 Daniela GĂINARIU (Humoreanu) – mobilitate studiu ERASMUS + Univ. Hassan II
Maroc;
 Ionela GĂLBĂU– Skopje, Macedonia – Conferință internațională;
 Diana GRAUR– Skopje, Macedonia – Conferință internațională;
 Liliana NOROCEL – Nurnberg – Germania – salon de inventică;
 Sergiu Dan PAŢA – Osijek – Croatia – Salon Inventică; Chișinău – Rep. Moldova
– Expoziție.
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V.

IMAGINEA UNIVERSITARĂ

În anul 2017, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceavaa continuat să
militeze cu consecvență pentrupromovarea corectă și transparentă a activităților
organizate în cadrul instituției, valorificând cu succes toate resursele de inteligență și
de creativitate, prin numeroase demersuri de conturare a unei imagini reale, menite
să oglindească sfera amplă a competențelor și inițiativelor didactice, științifice și
culturale ale membrilor comunității academice sucevene.
Coordonarea activităţii de comunicare şi de promovare a imaginii universităţii
a fost orientată către elaborarea și distribuirea de materiale promoţionale şi de
publicaţii academice, către crearea de documente care să respecte normele de
identitate vizuală și un anumit format grafic pentru o promovare eficientă, precum și
către realizarea unor texte specifice pentru materialele promoţionale şi de
prezentare, demers concretizat cu sprijinul direct al SCTI prin apariția de:
 pliante cuprinzând oferta academică suceveană – Admitere 2017 (RO, EN),
Admitere studii de licenţă pentru absolvenţii din Republica Moldova;
 buletinul informativ al USV: au fost publicate nr. VI.1(54) – VI.11(63) (ianuarie
- decembrie 2017) pe site-ul www.info.usv.ro;

41

Raport privind starea universităţii 2017

 afişe dedicate unor evenimente consacrate la nivelul Universității: Student
pentru 1 zi, Zilele și nopțile studenţeşti, ceremonii de acordare a titlului de
Doctor Honoris Causa al universității, invitaţii la piese de teatru, concerte,
proiecţii de film etc.;
 clipuri publicitare video privind oferta educaţională a USV, realizate şi difuzate
la diferite emisiuni de la posturile locale de televiziune (Bucovina TV, Plus TV
şi Intermedia TV) pentru a atrage candidaţi la procesul de Admitere 2017
(sesiunile iulie-septembrie 2017);
 două clipuri video de prezentare a USV pentru promovarea universității în
cadrul manifestărilor/deplasărilor externe.
Plata acestor materiale de promovare a imaginii și a activităților din USV a fost
efectuată din fonduri Erasmus+, FDI, respectiv, din venituri proprii.
Serviciul de Relații Publice, Comunicare și Imagine a USV a monitorizat
îndeaproape respectarea identităţii vizuale a universităţii și menţinerea standardelor
vizuale specifice pentru a asigura un demers coerent în activitatea de promovare prin
toate materialele de prezentare. În egală măsură, s-a avut în vedere recunoaşterea
brand-ului USV și actualizarea permanentă a conţinuturilor informaționale aferente
fiecărui canal de comunicare din cadrul Universităţii (site-ul USV, paginile web ale
facultăților, pagina aferentă Radioului USV etc.).
Pe parcursul anului 2017, SRPCI a întocmit, adaptat și distribuit partenerilor
media un număr de 154 comunicate de presă și a organizat 5 conferințe de presă ale
conducerii USV.
Principalele direcţii de promovare ale imaginii USV au fost realizate prin
intermediul:
 relaţiilor de bună colaborare cu mass-media locală și regională (prin conferinţe
de presă, comunicate de presă, interviuri);
 participării la diferite emisiuni la postul de televiziune TVR, la filiala TVR Iaşi, la
posturi locale de televiziune, precum și interviuri la posturile naționale de
televiziune (Realitatea TV) și radio (Radio România Internațional);
 publicităţii constante în presa scrisă, în presa online şi la televiziune pentru toate
evenimentele şi activitățile didactice, științifice și culturale care au fost organizate
de membrii comunității academice sucevene;
 paginilor web: www.usv.ro, www.admitere.usv.ro (prin actualizarea permanentă a
informaţiilor conţinute şi dezvoltarea site-urilor);
 mijloacelor alternative de informare și de comunicare online (Radio USV), a
reţelelor de socializare Facebook (peste 23.800 de aprecieri), Twitter, Youtube
etc.;
 activităţilor de consiliere privind crearea materialelor de promovare realizate de
entităţi ale USV (facultăţi şi departamente) sau asociații studențești;
 evenimentelor cu caracter național și internațional care au fost organizate de
Universitate (conferinţe, colocvii, simpozioane, lansări de carte, festivităţi,
ceremonii şi decernări de titluri onorifice);
 evenimentelor cultural-artistice organizate în sala Auditorium-ului „Joseph
Schmidt”: spectacole ale teatrului studenţesc Fabulinus USV, concerte camerale,
concerte simfonice, concerte de muzică folclorică, proiecţii de lung-metraje,
întâlniri cu actori etc.);
 activităților Lectoratului de limbă română al USV din cadrul Universității Naționale
„Yurii Fedkovici” din Cernăuți, Ucraina;
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activităților lectorilor de limbă chineză în cadrul cursurilor de limba chineză
susţinute pentru cursanţi studenţi, elevi, angajaţi etc.;
 activităților din cadrul Centrului de Limbi şi Culturi Străine SYNERGIA
LINGUARUM (CLCSSL);
 campaniilor de promovare;
 diferitelor evenimente cu caracter național și internațional conform Anexei 12:
Anul 2017 a evidențiat aceeași preocupare a departamentului pentru
promovarea transparentă a activităților didactice, științifice și culturale organizate de
membrii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, oferind o imagine dinamică și
reală a potențialului academic sucevean care se aliniază, prin dezvoltarea constantă
și concretă a calității, la standardele actuale existente în învățământul superior
european.
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VI.DIMENSIUNEA INTERNAŢIONALĂ – COLABORĂRI, PARTENERIATE
INTERNAŢIONALE
6.1 Afilierea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava la organisme şi
organizaţii internaţionale
În contextul conectării la spațiul european şi internaţional al învățământului
superior, în anul 2017 Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a fost membră a
următoarelor organisme şi organizaţii academice internaţionale:
 EUA – European Association of Universities;
 AUF – Agence Universitaire de la Francophonie
De asemenea, USV a continuat activitatea în cadrul Consorțiului Universităților
din Republica Moldova, România și Ucraina (CUMRU), înființat în anul 2011.
Urmărind crearea premiselor pentru înființarea unei extensii universitare în afara țării,
USV a încheiat, în parteneriat cu Universitatea Bucovineană din Cernăuți, Consorțiul
Transfrontalier Universitar Bucovinean. Totodată, având în vedere poziția strategică
a instituției noastre la granițele răsăritene ale Uniunii Europene, USV a devenit
membru fondator al Consorțiului Collegium Carpathicum (universități partenere din
Polonia, Ungaria, Slovacia și Ucraina).
6.2. Protocoale pe termen lung aflate în derulare la Universitatea „Ştefan cel
Mare” din Suceava
Pe parcursul anului 2017, USV a avut în derulare 95 protocoale cu 89
instituţii (Anexa 9)din Ucraina, Republica Moldova, Franţa, Germania, Belgia,
Rusia, Camerun, SUA, Polonia, Portugalia, Spania, Elveţia, Marea Britanie, Suedia,
Armenia, China, Serbia, Croaţia, Turcia, Bulgaria, Grecia, Ungaria, Italia, Irlanda,
Togo, Cehia, Azerbaidjan, Coreea de Sud, Coasta de Fildeş, Israel, Kazahstan,
Kârgâzstan, Maroc, Senegal, Algeria.
În anul 2017 au fost încheiate 21 noi acorduri de cooperare cu următoarele instituții:
 M. Kozybayev North Kazakhstan State University - Kazakhstan;
 The State School of Higher Education in Chelm - Poland;
 L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Senegal;
 Ivan Franko National University of Lviv - Ukraine;
 Azerbaidjan State Academy of Physical Education and Sport - Azerbaidjan;
 Azerbaidjan Technical University, Baku - Azerbaidjan;
 Baku Engineering University - Azerbaidjan;
 Uzhhorod National University – Ukraine;
 Zaporozhye State Engineering Academie – Ukraine;
 Private Institution of Higher Education “Bukovinian University”, Chernivtsi –
Ukraine;
 University of Academy of Sciences of Moldova;
 Confucius Institute – Universitatea București;
 Liga studenților români din străinătate;
 Question Pro – United Kingdom.
Acorduri programe dublă diplomă
 Yurii Fedkovich National University – Ukraine (acord doctorat cotutelă, acord
masterat dublă diplomă);
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 Universitatea Tehnică a Moldovei (acord masterat dublă diplomă, acord
doctorat dublă diplomă);
 Universitatea de Stat a Moldovei (acord doctorat cotutelă, acord masterat
dublă diplomă);
 Private Institution of Higher Education „Bukovinian University” – Cernivtsi
(acord masterat dublă diplomă).
Acordurile Erasmus+ derulate de către Universitatea „Ştefan cel Mare”
din Suceava în anul 2017
Acorduri multiplecu 209 instituţii(Anexa 10)din Anglia, Belgia, Franţa, Italia,
Grecia, Polonia, Danemarca, Spania, Irlanda, Germania, Turcia, Austria, Portugalia,
Slovacia, Slovenia, Croaţia, Ungaria, Bulgaria, Lituania, Cehia, Estonia, Letonia,
Rep. Moldova, Ucraina, Maroc, Armenia, Georgia, Algeria, Israel, Uzbekistan.
6.3.

6.4.

6.5.

Studenţi străini înmatriculaţi la USV
- 2016 – 2017: 365 studenţi, dintre care: 323 din Republica Moldova, 36 din
Ucraina, 1 din Siria, 1 din Turkmenistan, 1 din Grecia, 2 din China, 1 din
Spania;
- 2017 – 2018: 610 studenţi, dintre care: 525 din Republica Moldova, 76 din
Ucraina, 1 din Siria, 2 din Turkmenistan, 1 din SUA, 3 din China, 1 din Spania,
1 din Elveția.
Mobilităţi Erasmus+ în anul 2017
Mobilităţi studenţi

Facultatea

Mobilităţi de personal

Alte
tipuri de
mobilitati
incoming
FEFS
FIA
FIESC
FIG
FIM
FLSC
FSEAP
FSE
FS
FDSA
Personal
nedidactic
Total

Outgoing
3
6
11
16
4
17
36
4
0
5

Incoming
1
3
9
11
4
3
10
1
5
2

Mobilităţi de predare
Outgoing
4
1
7
12
0
5
4
2
4
1

3
1
3
-

102

Incoming
3
1
0
5
2
0
1
4
1
0
-

49

7

40

17

Mobilităţi formare
Outgoing
1
3
7
15
1
1
13
2
0
0

Incoming
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0

13

0

56

3

6.6.Bursieri veniţi prin programul Eugen Ionescu al Agenţiei Universitare a
Francofoniei (AUF)
- 2 bursieri din Congo,Senegal - în domeniul Filologie.
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6.7. Mobilități internaționale ale personalului şi studenţilor USV în anul 2017
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

Tipul deplasării
Manifestări ştiinţifice, cultural-sportive (conferinţe, simpozioane, târguri,
congrese etc.)
Stagii de cercetare, documentare
Mobilităţi Erasmus (studenţi şi personal)
Întâlniri de lucru în diferite proiecte
Alte cooperări interuniversitare
Total

Numărul
de
deplasări
216
36
198
38
28
516

Proiecte derulate în cadrul programului Erasmus+ finanţat de Uniunea
Europeană (Anexa 11)
În anul 2017, la USV s-au derulat 17 proiecte în cadrul programului Erasmus+
(6 proiecte câștigate în 2017 și 11 proiecte aflate în derulare din anii anteriori):
- 4 proiecte în acțiunea KA1
- 10 proiecte în acțiunea KA2
- 2 proiecte – acțiunea Jean Monnet
- 1 proiect – acțiunea Erasmus Mundus
6.8.

Participare la târguri internaționale
Campania de promovare a ofertei de studii la ciclurile licență, masterat şi
doctorat ale USV pentru cetățenii din statele UE și non-UE a constituit una dintre
acțiunile importante ale strategiei de internaționalizare a Universității „Ştefan cel
Mare” din Suceava. Activitățile derulate şi participarea la târgurile internaționale din
Baku (Azerbaidjan), Sevillia (Spania) şi Tbilisi (Georgia), Munchen (Germania),
Rabat (Maroc) au fost finanțate prin intermediul grantului „Creșterea vizibilității
programelor și a atractivității internaționale a USV”, cod CNFIS-FDI-2017-0536.
Oferta educațională diversificată a Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava a
incitat interesul a sute de vizitatori ai târgurilor educaționale. Un punct forte al
instituției sucevene l-a reprezentat oportunitatea de a urma toate cele trei cicluri de
învățământ superior în săli şi laboratoare moderne, alături de profesori competenți,
dar şi faptul că universitatea are un campus compact, sigur şi cu numeroase facilități
pentru studiu, recreere, sport, activități artistice etc.
6.9.

6.10. Lectoratul de limbă română la Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”
din Cernăuți, Ucraina
Realizări didactice. Activitatea Lectoratului s-a concentrat pe predarea românei
ca limbă străină, în cadrul unor cursuri de inițiere (adaptate nivelelor A1-A2, B1-B2 și
C1, conform Cadrului European de Referință). În decursul anului 2017, cumulând
cursanții semestrului II al anului universitar 2016-2017 și pe cei ai semestrului I al
anului 2017-2018, la cursurile de limbă română, susținute de asistent univ. dr. Gina
Puică, au luat parte aproximativ 100 de persoane. Majoritatea acestui public de
cursanți a fost constituită din cadre didactice ale Universității Naționale „Yuriy
Fedkovych” (CHNU), de diferite vârste și provenind din orizonturi foarte diverse:
Litere, Limbi străine, Științe economice, Geografie, Istorie, Știința Calculatoarelor,
Matematică, Drept, Studii Culturale ș.a. Cursanții doritori să-și verifice competențele
lingvistice dobândite s-au supus evaluării scrise și orale ce s-a desfășurat la
Universitatea din Cernăuți în data de 29 iunie 2017, proces în urma căruia 18
persoane au obținut certificate de competență lingvistică (1 certificat de nivel A1, trei
de nivel A2, trei de nivel B1, șapte de nivel B2 și patru de nivel C1).
46

Raport privind starea universităţii 2017

Activități extra-curriculare. Cursanții Lectoratului au fost angrenați în diverse
acțiuni:
- aplicații practice: în martie și în decembrie, vizite de documentare și de explorare a
Nordului României de trei, respectiv patru zile; în iulie participarea, pentru o
săptămână, a patru cursanți la Școala de vară „Interculturality and Tolerance: Values
for the Future Europe”, toate aceste activități fiind organizate de USV; aplicație
practică de o zi în sate românești din raionul Adâncata (nordul Bucovinei), în luna
octombrie;
- activități științifice: Lectoratul a organizat în cadrul CHNU în decursul anului 2017
două mese rotunde: una în data de 23 iunie, intitulată „Eminescu în limbile lumii:
traduceri, receptare critică și academică (II)”, cu participarea de cadre didactice,
oameni de cultură și studenți din România, Ucraina și Spania; a doua în 15
decembrie, intitulată „Interferențe lingvistice și culturale la Cernăuți și în lume”, la
care au participat cercetători din Ucraina și România;
- activități culturale: cea mai importantă activitate culturală organizată de Lectorat a
fost cenaclul transfrontalier „Mașina cu poeți”, inițiat de Gina Puică împreună cu
scriitorul Vasile Tărâțeanu, președintele centrului Cultural Român „Eudoxiu
Hurmuzachi” din Cernăuți, cu întâlniri lunare (9 în decursul anului 2017), organizate
alternativ la Cernăuți (în Cafeneaua „București” sau în librăria „Mihai Eminescu”) și la
Suceava (în sala de conferințe a Observatorului astronomic al USV), și cu trei ediții
speciale în alte localități (două la Ipotești, în județul Botoșani, în cadrul Centrului de
Studii „Mihai Eminescu”, respectiv lângă Lacul cu nuferi; una la Mahala, în raionul
Noua Suliță, în sala de ședințe a Primăriei); acestor întâlniri din cadrul cenaclului
„Mașina cu poeți” li s-au adăugat lansări de carte și de reviste, seri de film,
spectacole, ceremonii.
Vizibilitatea lectoratului. În decursul anului 2017, imaginea Lectoratului de
română al USV de la Cernăuți și-a continuat consolidarea, dovadă fiind reflectarea
constantă în mass-media din România și din nordul Bucovinei a activităților
organizate
de
Lectorat.
Pagina
Facebook
a
Lectoratului,
https://www.facebook.com/Lectoratul-de-limbă-română-al-USV-Cernăuți296525827356110/ , și-a sporit numărul de fani, iar cu sprijinul USV a fost creat siteul Lectoratului (http://lectoratroman.usv.ro/ ).
În concluzie, se poate afirma că Lectoratul a câștigat în decursul anului 2017 în
efective de cursanți, în activități și în prestigiu, consolidându-și identitatea și o
vizibilitate certă.
6.11. Alte activităţi organizate de SRIAE
 09 martie 2017 - Erasmus+ Open Doors: Cum să ajung student Erasmus în
universitatea mea – eveniment de promovare în rândul studenţilor a
programului Erasmus+;
 24 – 29 iulie 2017 – Școala de Vară: Interculturality and Tolerance: Values for
the future Europe; 40 de participanți din Republica Moldova și Ucraina;
 21 martie, 16 octombrie 2017 – ErasmusWelcome Day - workshop interactiv
realizat împreună cu studenţii voluntari USV şi studenţii Erasmus incoming în
vederea integrării acestora în comunitatea academică USV;
 22 noiembrie 2017 - Erasmus+ Open Doors – eveniment de promovare în
rândul studenţilor a programului Erasmus+.
6.12. Evenimente și manifestări cu caracter internațional
În cursul anului 2017, USV a fost gazdă și organizator a numeroase manifestări și
evenimente cu participarea unor parteneri din afara țării (Anexa 12)
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VII.

BIBLIOTECA ŞI EDITURA UNIVERSITĂŢII

Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava oferă servicii de informare
şi de documentare în săli specializate, cu acces direct şi indirect la publicaţii,
împrumut de documente la domiciliu, împrumut şi schimb interbibliotecar intern şi
internaţional, referinţe ştiinţifice şi informare bibliografică, acces la baze de date
româneşti şi din străinătate, servicii de orientare şi îndrumare în vederea
perfecţionării tehnicilor de muncă intelectuală.
În cadrul Bibliotecii Universităţii „Ştefan cel Mare” se desfăşoară următoarele
activităţi: dezvoltarea, evidenţa şi organizarea colecţiilor; catalogarea şi indexarea
colecţiilor; comunicarea colecţiilor şi relaţii publice; împrumut şi schimb
interbibliotecar; informare documentară şi referinţe ştiinţifice. Activităţile menţionate
se desfăşoară în birouri şi săli de lectură aflate în corpurile A şi E ale campusului
universitar, având o suprafaţă de peste 770 mp. Pentru studiu, în cele 6 săli de
lectură, sunt puse la dispoziţie peste 210 locuri. Sălile sunt organizate cu fond de
carte pentru împrumut la domiciliu şi cu acces liber la raft.
Utilizatorii beneficiază de următoarele instrumente de informare: catalogul
electronic pentru publicaţii monografice şi seriale - Aleph 500 şi catalogul alfabetic
pentru colecţii speciale.
7.1. Dezvoltarea, evidenţa şi organizarea colecţiilor
Pe parcursul anului 2017 în colecţiile bibliotecii au intrat un număr de 1 266
titluri (935 titluri de carte şi 331 titluri de reviste) rezultate prin cumpărare, donaţii şi
schimb interbibliotecar de la cadre didactice, de la instituţii din ţară şi din
străinătate.În anul 2017, din fondurile facultăţilor, rectoratului şi ale bibliotecii, s-au
cumpărat 509 exemplare cărţi în valoare de 21 935, 49 lei, conform tabelului:
Facultatea / Rectorat / Departament

Exemplare

Valoare (lei)

Facultatea de Știinșe Economice și
Adiministrație Pulbică

25

1 125

Facultatea de Drept și Științe
Administrative

108

5 644.5

Facultatea de Litere și Științe ale
Comunicării

79

3 832.35

Facultatea de Educație Fizică și Sport

127

4 688.72

Facultatea de Istorie și Geografie

18

683.13

Facultatea de Științe ale Educației

69

2068.05

RECTORAT

26

1 764.54

BIBLIOTECA

57

2 129.2

TOTAL - CUMPĂRARE

509

21 935.49

Menţionăm că în anul 2017 biblioteca nu a beneficiat de fonduri din proiecte
ale cadrelor didactice USV destinate achiziţiei de publicaţii.Cărţile intrate în colecţia
bibliotecii pe parcursul anului 2017, prin donaţie, schimb interbibliotecar şi Tipografia
USV, se află în tabelul următor:
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Modalitatea de achiziţie

Exemplare

Valoare (lei)

Donaţie persoane fizice - cărţi

593

17 188.65

Schimb interbibliotecar – publicaţii
monografice primite de la instituţii din ţară
şi străinătate

170

3 275

Tipografie USV - cărţi

55

1 374.41

818

21 838.06

TOTAL - DONAŢII

În total, în colecţia bibliotecii au intrat 1 327 exemplare cărţi în valoare
de 43 773.55 lei.
Fondul de publicaţii periodice şi seriale intrate în colecţia bibliotecii, prin
cumpărare, se află în tabelul de mai jos:
Facultatea / Rectorat / Departament
Facultate de Istorie și Geografie
Facultatea de Drept și Științe Administrative
Faculatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Infinerie Alimentară
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării
Facultatea de Științe ale Eduacției
Facultatea de Științe Economice și
Administrație Publică
RECTORAT
BIBLIOTECA
TOTAL - CUMPARARE

Titluri
9
10
2
1
8
4
67

Valoare lei
1 116
3 056
420
490
1 100
569
6 615.26

7
6
114

3040
426
16 832.26

Fondul de publicaţii periodice şi seriale intrate în colecţia bibliotecii prin
donaţie, schimb interbibliotecar şi Tipografia USV, se află în tabelul următor:
Modalitatea de achiziţie
Donaţie persoane fizice – pubicaţii seriale şi
periodice
Tipografie USV
Schimb interbibliotecar - publicaţii seriale şi
periodice primite de la instituţii din ţară şi
străinătate
TOTAL - DONAŢII

Titluri
178

Valoare (lei)
5 481.68

23
262

557.86
9 066.58

463

15 106.12

În total în colecţia bibliotecii au intrat 2 748 exemplare de reviste şi ziare în
valoare de 31 938.38 lei.În prezent, numărul total de cărţi, periodice, seriale şi alte
tipuri de publicaţii existente în bibliotecă este de 305 096 de titluri în valoare de 3
664 186 lei.În softul de bibliotecă Aleph, modulul Catalogare, pe parcursul anului
2017 au fost înregistrate peste 9 000 de titluri de carte, periodice şi seriale. Au fost
efectuate peste 12 700 de intervenţii pe descrierile bibliografice, efectuând
completarea şi corectarea informaţiilor bibliografice din conversie.
7.2. Schimbul interbibliotecar naţional şi internaţional
În anul 2017, Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” a colaborat cu 62 de
instituţii din ţară (universităţi din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Galaţi, Sibiu,
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Timişoara) şi cu 110 instituţii din străinătate, printre care universităţi din Italia, Marea
Britanie, Republica Moldova, Spania, S.U.A., Ucraina, Ungaria şi altele.
Tabelul 7.2.2.Dimensiunile schimbului de publicaţii cu bibliotecile româneşti şi
străine
Tipul schimbului
Schimb intern
Schimb extern
Categoria de
expediate
primite
expediate
primite
documente
Cărţi
204
165
24
4
Periodice
308
241 şi 6 CD
345
63
La depozitul legal au fost expediate un număr de 119 cărţi şi 212 periodice.
Au fost emise 94 de confirmări la primirea coletelor de la schimb interbibliotecar şi
105 înştiinţări la trimiterea coletelor.
7.3. Comunicarea colecţiilor
O activitate care se desfăşoară pe tot parcursul anului este cea de prezentare
a spaţiilor şi serviciilor bibliotecii, pentru studenţii din anul I, pentru diferitele delegaţii
oficiale prezente în universitate şi elevilor din învăţământul preuniversitar.
Pentru a beneficia de serviciile bibliotecii, cititorii sunt înscrişi în baza de date
a modulului Circulaţie al softului Aleph. În urma înscrierii se emite permis de
bibliotecă sub formă de card electronic pentru accesul la serviciile bibliotecii: studiu
în sălile de lectură, împrumut la domiciliu, împrumut interbibliotecar şi acces internet,
valabil pe tot parcursul perioadei de studiu. Permisul se vizează la fiecare început de
an universitar pe baza carnetului de student valabil pentru anul în curs. Cardul emis
în bibliotecă are valabilitate atât pentru serviciile cantinei universitare, cât şi pentru
căminele studenţeşti.
Tabelul 7.3.2.Sinteza datelor referitoare la numărul de utilizatori din 2016
Utilizatori
noi
înscrişi

Utilizatori
activi
vizaţi

Total
vizite*

1847

6155

118137

Circulaţia publicaţiilor
(imprumut / reînnoiri /
restituiri)

Vizite (sesiuni)
site Bibliotecă/
vizitatori unici

Vizite
(sesiuni)
Aleph/
vizitatori unici
16241 / 7134

91569
43391 / 24290
(44217 / 4613 / 42739)
* Menţionăm că în această cifră sunt incluşi cititorii care împrumută publicaţii, cei care
accesează bazele de date de pe internet şi vizitele în grupuri organizate pe toată perioada anului.
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Tabelul 7.3.3.Tranzacţii în cadrul serviciului de Împrumut interbibliotecar naţional şi
internaţional
Împrumut interbibliotecar intern
Publicaţii solicitate de cititorii bibliotecii USV
Publicaţii solicitate de cititorii altor biblioteci

Documente solicitate
52
16

Documente livrate
51
14

Tranzacţiile de documente în cadrul împrumutului interbibliotecar au vizat în
special cadrele didactice, doctoranzii şi masteranzii şi au acoperit solicitările
utilizatorilor cu titluri care nu s-au regăsit în fondurile proprii.Livrarea documentelor
solicitate, atât la schimb, cât şi la împrumut, se face fie prin scanare, fie prin
expediţie curierat. Partenerii pentru împrumutul interbibliotecar sunt bibliotecile
centrale universitare din Iaşi, Cluj, Bucureşti, Timişoara, Craiova, Oradea, Bacău,
ASE Bucureşti, Piteşti, Biblioteca Naţională a României şi bibliotecile judeţene din
ţară.
În cadrul activităţii de înscriere a cititorilor la bibliotecă şi în urma verificării
corectitudinii termenului de împrumut a publicaţiilor a fost încasată suma de 2 738.5
lei.
Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, personalul bibliotecii a dat dovadă de
operativitate, încercând să micşoreze cât mai mult perioada de aşteptare a unei
solicitări. În vederea organizării unor spaţii atractive pentru lectură şi studiu, au fost
reorganizate spaţiile bibliotecii, iar programul a fost adaptat nevoilor categoriilor de
utilizatori specifici. Pe lângă deservirea zilnică a cititorilor, personalul serviciului
Comunicarea colecţiilor efectuează periodic inventariere în sălile de lectură,
selectează publicaţiile deteriorate în vederea recondiţionării acestora sau, după caz,
pentru scoatere din gestiune. În acest sens, la Tipografia USV au fost recondiţionate
un număr de 171 de cărţi şi 147 de periodice (copertarea ziarelor şi revistelor). Pe
parcursul anului 2017, s-a propus pentru scoaterea din gestiune a unui număr de 2
273 de exemplare uzate fizic şi moral.
La Librăria Universităţii, în anul 2017, s-au primit un număr de 5 titluri (25 de
exemplare /titlu) pentru vânzare. Din totalul de 680 exemplare (13 titluri) existente în
librărie s-au vândut 29 de exemplare, reprezentând publicaţiile profesorilor de la
USV şi alte universităţi.
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7.4. Informatizare
Pagina web a bibliotecii, care cuprinde date referitoare la spaţiile proprii, la
program, la serviciile oferite, la sursele de informare utile disponibile, la statistici şi
imagini din activitatea departamentului, a fost supusă unui proces de actualizare
continuă. Utilizatorii beneficiază de accesarea on-line a catalogului electronic Aleph
500. Acesta permite regăsirea informaţiilor despre publicaţiile aflate în circulaţie,
despre sălile în care se păstrează publicaţia solicitată, despre modalitatea de
efectuare a împrumutului, de prelungirea împrumutului, de rezervarea documentelor,
de penalizare a utilizatorilor cu data de restituire întârziată etc. Din anul 2012,
catalogul bibliotecii USV, face parte din catalogul Rolinest - căutare simultană în 13
cataloage ale bibliotecilor universitare din ţară.
Prin intermediul poştei electronice au fost solicitate şi întocmite peste 33 de
cereri bibliografice reprezentând peste 1 650 titluri din domeniul umanistic. S-au
efectuat rezervări on-line de publicaţii, au fost formulate sugestii privind
îmbunătăţirea activităţii serviciilor oferite şi potenţiale achiziţii, răspunsuri la diverse
probleme frecvente ce ţin de activitatea departamentului, au fost întocmite şi trimise
on-line statistici necesare acreditărilor diverselor specializări ale USV,
corespondenţă permanentă cu utilizatorii bibliotecii, facultăţile USV, biblioteci, edituri
din ţară şi străinătate, au fost trimise scrisori de mulţumire către instituţii şi persoane
fizice care au donat diverse publicaţii etc.
Sălile de lectură sunt dotate cu 30 de calculatoare conectate la Internet.
Pentru studenţi PC-urile au fost distribuite pentru asigurarea accesului cititorilor la
catalogul OPAC, Rolinest, baze de date internaţionale şi alte pagini de informare
ştiinţifică.
În 2017,Biblioteca a oferit acces la baze de date ştiinţifice, din diferite
domenii ale cunoaşterii, prin Proiectul Anelis Plus, iar, periodic şi la alte baze de
date de pe lista consorţiului.

Platforma/B
aza de date

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Total
accesări

Tabelul 7.4.4.Statistica de utilizare a bazelor de date internaţionale la care
Universitatea a avut abonament în anul 2017

Springerlink

253

323

405

171

487

108

163

93

69

303

2375

Thomson WoK
accesari
(session)

391

248

436

339

672

536

300

172

303

327

3724

Thomson WoK
cautari
(searches)

1361

793

1441

1190

2412

1977

961

589

865

747 12336

ProQuest
Central

117

433

304

384

236

57

67

94

11

Oxford
Journals

21

35

68

136

134

IEEE/IEL

27

24

38

38

TOTAL

2170

1856

2692

2258

139

1842
394
127
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3941

2678

1491

948

1248 1516 20798
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1714

1537 1497 551

859

2293 497

ProQuest
Central

2101

1792 914

439

1049 696

Oxford
Journals

70

46

69

32

48

IEEE/IEL

542

93

39

62

77

Total
accesări

Thomson
WoK

Octombrie

483

Septembrie

Iunie

234

August

Mai

2043 1618 418

Iulie

Februarie

2430

Aprilie

Ianuarie

Springerlink

Martie

Platforma/
Baza de date

Tabelul 7.4.5.Acces mobil (din afara instituției - pagini vizualizate)

71

2

34

660

7993

455

875

1181 11459

552

2257

1025 1977 12802

8

0

0

0

41

314

77

15

8

13

37

961

TOTAL
6855 5511 4137 1502 2267 3557 1135 2722 1947 3896 33529
Menţionăm că acestea sunt datele disponibile la data de 15 ianuarie 2018.

Personalul bibliotecii a participat la programele Erasmus, la întrunirile
profesionale organizate de ABR în diverse biblioteci din ţară (Bucureşti, Craiova,
Braşov, Iaşi), la manifestările ştiinţifice de profil desfăşurate atât în universitatea
suceveană cât şi în alte instituţii.
Pe tot parcursul anului precedent, site-ul bibliotecii a fost actualizat cu
informaţii despre evenimente desfăşurate în bibliotecă, sau de câte ori a fost nevoie.
Informaţii despre Biblioteca USV, afişate pe site-ul departamentului au constituit
suportul unui articol publicat în revista de specialitate Biblioteca, nr. 12/2017, semnat
de Coordonatorul Bibliotecii USV, Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu şi
bibliotecara Despina Doina Rotaru. Bibliotecara dr. Dumitrov-Fînaru Anişoara-Nina a
publicat, un articol în revista ANADISS, nr. 24, 2017. Anişoara Budui şi Adriana
Florentina Gherasim au publicat articolul Mijloacele de informare ale mileniului III, în
volumul Simpozionului Şcoala Mileniului III, Suceava 2017. Articolul Bibliotecile
Universitare, de autorul Anişoara Budui a fost publicat în volumul Simpozionului
Științific Național Rolul cărții în formarea personalității bucovinenilor de-a lungul
generațiilor,Liceul Tehnologic Ion Nistor, Vicovu de Sus, 2017 (Volumul
Simpozionului publicat pe CD). De aceeaşi autoare au mai fost tipărite articolele:
Adaptarea bibliotecilor la provocările informaționale actuale, Simpozionul
Internaţional „România între Occident și Orient”, volumul VII, Editura Cetatea
Doamnei, Piatra Neamț, 2017; Metode și mijloace de acțiune în organizarea exilului
pașoptist, articol publicat în volumul Simpozionului Internaţional „România între
Occident și Orient”, ediția a VII-a, Secțiunea Istorie, Editura George Tofan, 2017.
Premiul Ioachim Crăciun (Diviziunea Biblioteci Universitare, ABR) oferit de firma
ROMDIDAC, a fost acordat vicepreşedintei ABR, filiala Suceava, bibliotecara Budui
Anişoara.
În cadrul parteneriatului cu Biblioteca Universităţii Naţionale „Yurii
Fedkovych” Crenăuţi, bibliotecarele Stela Purici şi Ramona Ţabrea au participat la
Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor la Cernăuţi, iar la Salonul de Carte ediţia a IV-a
au participat colegi din cadrul Bibliotecii Universităţii Naţionale „Yurii Fedkovych” şi
Editura Universităţii Naţionale „Yurii Fedkovych”. La începutul anului universitar
2017-2018 în Biblioteca USV a avut loc un schimb de experienţă privind
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îmbunătăţirea serviciilor de bibliotecă cu aceeaşi parteneri.Biblioteca a continuat
parteneriatele de colaborare cu Liceul Tehnologic Cajvana, Casa Corpului Didactic
„G. Tofan” Suceava, Biblioteca judeţeană „I. G. Sbiera”, Colegiul Naţional de
Informatică Spiru Haret, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, Şcoala
Creştină Filadelfia, Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Republica Moldova,
Universitatea Naţională „Yurii Fedkovych”, Cernăuţi. Pe parcursul anului 2017, s-au
semnat protocoale de colaborarea cu Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni,
Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Muzeul Bucovinei, Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu”, Şcoala Gimnazială nr. 3 Suceava. De asemenea, s-a încheiat un acord
de colaborare cu Liga Studenţilor Români din Străinătate. S-a avut în vedere în
permanenţă protejarea şi conservarea colecţiilor prin igienizarea spaţiilor de
depozitare şi reorganizarea colecţiilor, de câte ori aceasta s-a impus.
7.5. Biblioteca şi comunitatea academică
Pe parcursul anului 2017, Biblioteca a sprijinit realizarea diverselor rapoarte
de autoevaluare şi de clasificare instituţională a programelor de studii,
departamentelor, centrelor de cercetare etc., oferind date statistice privind
publicaţiile existente în cadrul colecţiilor bibliotecii. În cadrul Bibliotecii Universităţii,
studenţii facultăţilor au posibilitate de a efectua practica anuală şi voluntariat. În
acest sens personalul departamentului asigură condiţiile necesare derulării acestor
activităţi. Astfel, colectivul bibliotecii participă activ la formarea, educarea şi instruirea
studenţilor interesaţi de activităţile biblioteconomice, iar pe parcursul anului 2017, au
participat peste 95 studenţi.
În bibliotecă au fost organizate expoziţii tematice, a patra ediţie a Salonului
de carte – Alma Mater Librorum, prezentări ale noutăţilor editoriale semnate de
cadre didactice din universitatea noastră sau de alți specialiști:
 18 ianuarie 2017– Masa rotundă Eminescu în limbile lumii, expoziţie de carte
Mihai Eminescu;
 6 - 7 martie 2017 – Dialogul ştiinţelor şi artelor la USV: lansări de cărţi, expoziţie
despre Univers, masă rotundă, cafenea filosofică, expoziţie de carte, reviste,
pictură şi fotografie, moment muzical;
 17 martie 2017 – Lansare de carte – Titani ai literaturii universale - Dostoievski şi
simboliştii ruşi, Aura Hapenciuc;
 7 aprilie 2017 – România centenară - Contribuţia Bibliotecii la afirmarea
diversităţii culturale în Bucovina – simpozion cu participare internaţională dedicat
Zilei Bibliotecarului - ediţia I, expoziţie de carte;
 29-30 aprilie 2017 – Şcoala de ie –Salvează satul Bucovinean;
 11-12 mai 2017 – Salonul de carte Alma Mater Librorum – ediţia a IV-a: expoziţii
de carte cu vânzare, lansări de carte, expoziţie de fotografii;
 26 mai 2017 – Lansare de carte - Domolenii autor Gheorghe Moldoveanu;
 14 iunie 2017 – Festivalul european al artelor „Ciprian Porumbescu”: lansări de
carte;
 15 iunie 2017 – 167 de ani cu Eminescu – expoziţie de cărţi şi publicaţii semnate
şi închinate Marelui Poet;
 30 mai 2017 – Simpozion Ştiinţific Naţional – Rolul cărţii în formarea
bucovinenilor de-a lungul generaţiilor;
 31 octombrie 2017 – Metafore autumnale – expoziţie de pictură în colaborare cu
Direcţia Judeţeană pentru Cultură;
 16 noiembrie 2017 – Dublă lansare de carte – Anonim în flăcări şi Coridorul
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Siberia de Mihai Sultana Vicol;
22 noiembrie 2017 – Seria Omul şi Cartea – o întâlnire de suflet cu prof. univ. dr.
Costică Brânduş;
 28 noiembrie 2017 – Ziua Bucovinei - expoziţie de fotografii Bucovina de
altădată;
 28 noiembrie 2017 – Lansare de carte Teatrul esenţial,autor Ion Luca;
 18 decembrie 2017 – Concert de colinde şi cîntece de iarnă – Colinde, colinde,
se mai poate, se mai poate…
Pe parcursul anului 2017, comparativ cu anul precedent, se remarcă următoarele
aspecte:
- o creştere a numărului de publicaţii cumpărate şi o utilizare mai judicioasă a
fondurilor primite din partea Rectoratului şi a Facultăţilor;
- creşterea numărului de descrieri bibliografice noi (9 769) din fondul de publicaţii
existent, în vederea finalizării catalogului OPAC;
- intensificarea schimbului interbibliotecar la nivel naţional şi internaţional;
- creşterea numărului de expediţii la depozitul legal, datorate numărului mai mare
de publicaţii periodice editate în cadrul universităţii şi la alte edituri;
- scăderea numărului de tranzacţii prin librăria USV;
- intervenţia permanentă pentru rezolvarea numărului crescut de erori survenite în
softul de bibliotecă, dar şi în funcţionarea internetului;
- creşterea solicititudinii personalului bibliotecii prin asistenţa tehnică acordată
utilizatorilor care solicită referinţe bibliografice, bibliografii tematice, suport tehnic
în accesarea bazelor de date şi ca urmare a achiziţionării unui număr de 15 PCuri. Menţionăm faptul că restricţionarea şi securizarea prin tehnologie VPN a
dispozitivelor de autentificare în reţea a determinat nevoia de consultanţă
permanentă acordată beneficiarilor serviciilor bibliotecii;
- intensificarea preocupărilor de afirmare a bibliotecii ca for academic, ştiinţific şi
cultural în comunitatea locală şi naţională, prin comunicate de presă,
corespondenţă interinstituţională etc.


7.6. Editura şi tipografia Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava
Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava este organizată şi
funcţionează în scopul valorificării prin publicare a rezultatelor activităţii didactice şi
de cercetare pe care o desfăşoară corpul academic al Universităţii. Sub egida
Editurii USV se publică lucrări de autor sau colective, de circulaţie largă sau cursuri
universitare şi, de asemenea, cele mai multe dintre periodicele Universităţii (anale,
buletine ştiinţifice etc.), precum şi alte lucrări cu caracter şi de interes universitar.
În anul 2017, tipografia a multiplicat un număr de 108 de titluri într-un număr
total de 2267 exemplare, aceasta însemnând 309922 de pagini.
S-au efectuat şi alte lucrări precum mape, bibliorafturi, cutii, flyere, legitimaţii,
formulare, invitaţii, afişe etc., care au însemnat 70399 pagini multiplicate, în total
cifra paginilor multiplicate fiind de 368305. Numărul volumelor din Biblioteca USV,
recondiţionate şi legate, a fost de 247, iar numărul total de volume legate a fost de
3197 exemplare. În total, tipografia a executat manoperă evaluată la suma de 61761
lei, dispunând de 3 norme ocupate cu personal.
În anul 2017, Editura USV și-a îndeplinit toate obiectivele:
 S-a continuat actualizarea permanentă a site-ului Editurii USV: editura.usv.ro;
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 S-a pus un accent deosebit pe creșterea numărului de lucrări publicate și,
implicit, a numărului de pagini multiplicate (s-a folosit la maximum
infrastructura de copiere pusă la dispoziție de USV);
 S-au stabilit procedurile de lucru pentru publicarea de e-book-uri;
 Colaborarea cu Biblioteca USV pentru diversificarea ofertei de carte pentru
standul de carte a fost una strânsă și fructuoasă – a crescut semnificativ
numărul de volume recondiționate și legate din Biblioteca USV.
 Cărțile publicate la Editura USV sunt mai vizibile, acest lucru realizându-se
prin introducerea lor în baze de date recunoscute internațional (ex.
worldcat.org).
În anul 2018, Editura USV va continua activitățile demarate în anul 2017,
concentrându-se, în special, pe implementarea noului Regulament al Editurii USV,
dar și pe creșterea vizibilității cărților publicate prin introducerea acestora în noi baze
de date naționale și internaționale. Se vor pregăti, de asemenea, procedurile pentru
evaluarea Editurii USV, a domeniilor științifice eligibile, de catre CNCS. Un alt punct
important va fi încurajarea tuturor cadrelor didactice din USV să-și publice cărțile în
Editura noastră, susținerea publicării de cărți fiind un punct important în Planul de
management al Rectorului USV, pentru perioada 2016-2020.
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VIII.SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE
Serviciul de Comunicații si Tehnologii Informaționale (SCTI) este
administratorul rețelei de date a universității. Structura a fost creată prin hotărâre a
Senatului Universității și este subordonată direct Rectorului. Serviciul se ocupă cu
gestiunea infrastructurii de date și a serviciilor de rețea: prezență web, informatizare
și întreținere aplicații specifice, mesagerie electronică, diverse alte servicii de date.
8.1. Specificul activității
Activitățile Serviciului de Comunicaţii și Tehnologii Informaţionale (SCTI) constau în:
- configurarea, administrarea și întreținerea rețelei Intranet a universității și a
serviciilor de date corespunzătoare;
- stabilirea regulilor și politicilor de utilizare a rețelei universității;
- urmărirea și gestionarea traficului de date Intranet și Internet;
- implementarea și întreținerea de aplicații software specifice activităților
administrative universitare;
- asigurarea condițiilor optime de trafic și securizarea transferurilor de date;
- acordarea de consultanță și suport tehnic pentru conectarea la rețeaua de date
USV;
- elaborarea de studii și recomandări în scopul îmbunătățirii condițiilor de trafic
sau în scopul definirii politicilor și strategiilor în domeniul IT ale universității.
8.2. Situația rețelei de date în 2017:
- Viteza de transfer a datelor în rețeaua locală Intranet (upgrade 2013):
backbone 10 Gbps Ethernet pe fibră optică, porturi locale Gigabit Ethernet
- Sisteme și echipamente puse în funcțiune în 2017: 2 rutere WIFI AC2400
instalate în Corp C şi Corp D.
- Număr de conexiuni de date externe (Internet): 2 *
- Viteza de transfer a datelor pe conexiunile externe: 1.000 Mbps prin
RoEduNet, 100 Mbps prin RCS-RDS *
- IP-uri alocate pentru echipamente, PC-uri, servere: aprox. 4.600
- IP-uri alocate pentru laptop-uri: 795
- Număr de puncte de acces wireless: 160
- Număr de site-uri web: peste 100 site-uri
- Număr total de servere fizice: 17 servere
- Număr total de servere virtualizate: 15 servere
- Număr de utilizatori ai serviciilor de date: peste 10.000 de utilizatori
- Număr de conturi email găzduite local: peste 5.000 de conturi
- Număr de conturi email administrate și găzduite extern: peste 3.500 de conturi
- Alte servicii asigurate: telefonie digitală integrată, supraveghere video,
sonorizări, lumini, DTP, suport tehnic Direcția General Administrativă
* A se vedea Anexa 13
8.3 Activităţi principale desfăşurate în cadrul SCTI, în anul 2017
A. Administrare rețea
- administrare și monitorizare ruter linux și switch pentru conexiunile wan ale USV
- administrare servicii de rutare, nat și dns pe ruter fw și servere dns secundare,
servere de cache proxy;
- administrare alocare ip-uri dhcp IPv4, alocare și rutare IPv6;
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- administrare rutere linux și servicii de rețea pentru conexiunile către căminele
studențești 1, 2 și 3;
- administrare și întreținere servere facultăți și servicii de rețea: web, email, ftp,
baze de date SQL;
- creare şi management conturi pentru studenți din anul I licență și masterat pe
Google Apps for Education în domeniul student.usv.ro;
- creare şi administrare conturi cadre didactice în domeniile: usv.ro, usm.ro şi
subdomeniile eed.usv.ro, litere.usv.ro, atlas.usv.ro, fdsa.usv.ro, fim.usv.ro,
seap.usv.ro, fia.usv.ro;
- configurări DNS, host-uri sau maşini virtuale, conturi şi/sau baze de date pentru
noi domenii găzduite pe serverele USV: mips32-220ped.usv.ro, riscv219ped.usv.ro,
lectoratroman.usv.ro,
coregrafiisociale.usv.ro,
iyouths.eu,
sciencegirls.eu, academica.usv.ro, mav-eu.info.
- întreținere, administrare și monitorizare rețea wireless;
- înlocuire în service și reconfigurare controller defect pentru IBM Storwize V7000;
- upgrade firmware controllere IBM Storwize V7000;
- upgrade Vmware ESXi 5.1 -> 5.5 pe IBM Blade Center HS22;
- instalare și configurare server virtual DC2.usv.ro ca backup pentru serverul
principal de Active Directory DC1;
- configurare servicii VPN și autentificare RADIUS pentru clienții wireless pe DC2;
- administrarea unui număr de 146 de liste de discuții email, reconfigurarea listelor
de studenți prin migrarea membrilor din anii inferiori în ani superiori;
- întreținere
aplicație
e-learning
(Moodle:
cursuri
on-line,
evaluare):
http://moodle.usv.ro şi reconfigurare login folosind conturile AD;
- întreținere și monitorizare climatizare sală servere;
- întreținere și administrare servicii de broadcast online pentru postul de radio USV.
B. Administrare prezență web și DTP
- realizare de noi site-uri:
 lectoratroman.usv.ro
 iyouths.eu
 coregrafiisociale.usv.ro
- reproiectare, redesign, reconfigurare, actualizare, mentenanță și securizare siteuri existente:
 1zi.usv.ro
 observator.usv.ro
 admitere.usv.ro
 radio.usv.ro
 anadiss.usv.ro
 relint.usv.ro
 biblioteca.usv.ro
 social.usv.ro
 calitate.usv.ro
 traducereculturala.usv.ro
 ccoc.usv.ro
 usv.ro/atelierdetraduction/
 ctf.usv.ro
 dcvl.litere.usv.ro
 dsdu.usv.ro
 fabulinus.usv.ro
 fefs.usv.ro
 foto.usv.ro
 info.usv.ro
 mansid.usv.ro
 murphys.usv.ro
 natatie.usv.ro
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- administrarea, actualizarea, mentenanța și optimizarea bazei de date (xataface)
folosită la crearea paginilor și secțiunilor site-ului www.usv.ro și a altor site-uri
conexe;
- conceperea și dezvoltarea de noi șabloane/template-uri grafice pentru paginile
site-urilor usv, analiza structurii și reorganizarea site-urilor existente;
- elaborarea, realizarea și actualizarea unui număr de peste 215* de pagini noi
pentru site-ul USV, în limba română și engleză;
- actualizarea, verificarea și corectarea conținutului paginilor din site-ul usv.ro;
- actualizarea informațiilor din cadrul a peste 50 de site-uri din domeniul usv.ro,
după cerințele responsabililor de conținut ale acestora;
- administrare platformă educațională http://portal.usv.ro;
- implementarea, actualizarea, mentenanța și securizarea interfețelor de
administrare date site-uri web (platforme CMS Wordpress, Joomla, CMS Made
Simple);
- dezvoltare de filme scurte tip animații pentru prezentări prorectori;
- concepere, editare, tipărire și decupare materiale promoționale USV:
 afișe (Student Pentru O Zi, manifestări Biblioteca USV, plasamente Relint,
Admitere, Hard&Soft, CADISS, proiect Relint Erasmus, CTF)
 flyere (Admitere, Relint)
 pliante (Admitere română, engleză, rusă, Relint engleză)
 personalizare materiale (sacoșa USV, agendă, stick de memorie și port-vizit
Relint, cască bicicletă, tricouri și rucsac Hard&Soft, medalii EUROINVENT)
 broșuri (Hard&Soft, Admitere, prezentare USV bilingvă)
 coperți (notes Hard&Soft, notes CTF, buletine informative USV)
 afișe, diplome și laudatio DHC
 diplome/certificate de excelență, premii și de participare (Student Pentru O Zi,
Hard&Soft, manifestări Biblioteca USV, simpozion și stagii de formare FIG,
Arcanul, EUROINVENT 2017, certificate competență lingvistică CLCSSL,
certificate voluntariat Relint, Școala de vară Interculturality and Tolerance
2017, Assist, CTF, Seminare regionale)
 ecusoane (Hard&Soft, CTF)
 bonuri de masă (Hard&Soft, Student Pentru O Zi, CTF)
 alte materiale (brevete senatori, mesaje pensionare, mesaje felicitare
aniversări universități, felicitare sărbători Rectorat, felicitare sărbători Senat).
* A se vedea Anexa 14
C. Infrastructura
- administrare centrală telefonică;
- întreținerea stației meteo profesionale Oregon Scientific;
- întreținere surse de alimentare UPS sală servere D206, corp F, H (înlocuire
acumulatori uzați și echipamente);
- întreținere și administrare server SIP;
- întreținerea sistemului de sonorizare ambiental din corpul E;
- întreținerea infrastructurii de rețea din C2, C3 și a celei din C1;
- întreținere și administrare sistem de supraveghere cu camere video IP în
campusul USV;
- administrare sistem de supraveghere video cu DVR în campusul USV;
- asigurare suport tehnic, logistic și sonorizări pentru manifestările desfășurate în
USV;
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- asigurare suport tehnic și sonorizări pentru spectacole în Auditorium „Joseph
Schmidt” și în alte spații din USV.
- suport tehnic săptămânal sală şedinţe Corp A, administrare, configurare sistem de
proiecţie remote, încarcare şi administrare 50 tablete Android, configurare 2 rutere
WIFI, instalaţie de sunet
-

-

D. Informatizare
Suport tehnic Aplicație de gestiune a patrimoniului și gestiune financiar – contabilă
prin EBS (proiect Mușatin al USV);
Suport tehnic People Soft -platforma gestiune școlaritate licență, masterat și
doctorat (proiect Mușatin al USV);
instalare și configurare aplicații: PeopleSoft, EBS;
suport tehnic comisii admitere 2017 - sesiunea iulie 2017, septembrie 2017;
suport tehnic profesori, studenți, angajați USV pentru folosirea aplicațiilor
PeopleSoft și EBS;
instalare/configurare sisteme de operare (Windows 7/8.1/10);
instalare aplicații : Microsoft Office 2003/2007/2010, programe antivirus, Skype,
Google Chrome, Netscape Navigator, arhivator (WinRar), AdobeReader,
FoxitReader pe stațiile de lucru ale utilizatorilor din cadrul Direcției General
Administrative;
instalare imprimante, scanere, UPS-uri în birourile din cadrul Direcției General
Administrative;
design afișe publicitare simpozioane naționale și internaționale;
design revista InfoArt USV http://www.tag.usv.ro/visitor/publications2017.php;
creare utilizatori, întreținere Active Directory;
întocmire de proceduri de lucru pentru utilizatorii EBS/PeopleSoft;
sprijin tehnic (devirusări, drivere) pentru asigurarea funcționării optime a
unuinumăr de peste 50 de calculatoare cu dispozitivele periferice aferente situate
în corpul F;
activități de suport tehnic pentru casieria centrală în vederea asigurării unei
continuități în fluxul de încasări;
activități de suport tehnic pentru cămine C1-C5;
activități de suport tehnic pentru evidența EBS Cămine – cantine;
sprijin în implementarea proiectului Mușatin, atât la nivelul secretariatelor, Direcției
administrativ-financiare cât și a echipei manageriale;
monitorizarea și asigurarea funcționării optime a trei servere pentru aplicații
administrative (resurse umane, financiar, contabilitate etc.);
gestionare și întreținere aplicație Gestiunea în casierii;
gestionare și întreținere aplicație Gestiunea cazării în camerele oficiale din
Căminele C1 și C4;
gestionare și întreținere aplicație Evidența operativă pe facultăți;
gestionare și întreținere Aplicație de salarizare și evidența resurselor umane;
administrare server dedicat și creare conturi pentru studenții de la învățământ la
distanță pe platforma e-Learning (www.platforma.id.usv.ro);
întreținere website centralizator pentru informații referitoare la învățământul la
distanță la nivelul universității (www.id.usv.ro);
registrul riscurilor;
proceduri SCTI – informatizare;
elaborare procedură operațională privind securitatea informațiilor și a sistemelor IT
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- actualizarea zilnică a cursului valutar la euro în programul EBS;
- elaborare procedură operațională privind configurarea taxelor de școlarizare în
People Soft.
-

-

E. Asistență departament bibliotecă
Acordarea de asistență privind accesarea și utilizarea resurselor electronice
(reviste și baze de date internaționale) pe baza abonamentelor existente;
Acordare de asistență tehnică de specialitate angajaților bibliotecii;
Training / asistență / parametrizare/ mentenanță în sistemul integrat de bibliotecă
ALEPH 500;
Asigurarea funcționării optime a unui număr de peste 56 de calculatoare și
dispozitive periferice aferente;
Mentenanță, optimizare și asigurarea asistenței tehnice legate de aplicații
informatice:
 sisteme informatice de gestiune pentru compartimentele bibliotecii;
 sistem informatic pentru gestiunea financiar-contabilă a bibliotecii;
 mentenanță site-ului bibliotecii și menținerea informației prezentate vizitatorilor
permanent actualizată.
Extragere rapoarte trimestriale/anuale în vederea realizării de statistici pentru:
 numărul cărților noi introduse în sistem
 numărul de vizitatori și căutări pe site-ul bibliotecii și în interfața web a bazei
de date a acesteia.
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IX.

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava a fost înființată prin
Hotărârea de Guvern nr. 365 din 30 aprilie 2014 și este în subordinea Ministerului
Educației Naționale și în coordonarea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
Această instituție constituie o rezolvare firească a nevoii de cultură pentru studenții
suceveni, dar și pentru populația municipiului și chiar a județului.
Obiectul principal de activitate al Casei de Cultură a Studenților din Municipiul
Suceava este susținerea participării comunității academice, dar și locale la acțiunile
de afirmare a culturii naționale și recunoașterea acesteia în cultura europeană și
universală. În același timp, ea este mediul în care se dezvoltă calităţile artistice ale
tinerilor studenţi și propune o alternativă elevată de petrecere a timpului liber și de
dezvoltare a creativității.
În acest context, Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava trebuie
să acopere nevoia de informare, educație și divertisment pentru studenți, dar și
pentru publicul sucevean, din toate categoriile de vârstă, oferindu-le tuturor
posibilitatea participării la diverse programe care sunt concepute pentru a satisface
dreptul și accesul cetățenilor la cultură.
Principalele obiective urmărite de către Casa de Cultură a Studenților din
Municipiul Suceava în realizarea misiunii asumate vizează consolidarea poziției
acestei instituții în spațiul național și european al activităților artistice și culturale, dar
și promovarea tinerelor talente prin:
 desfășurarea unei competiții de proiecte studențești;
 continuarea proiectelor Ansamblului Studențesc „Arcanul USV”;
 continuarea activității Teatrului Studențesc Fabulinus;
 înfiinţarea şi dezvoltarea de activităţi, cum ar fi: trupe de muzică uşoară, de
muzică folk, de divertisment, grupuri vocale, dansuri moderne şi sportive, dar şi
ateliere de lucru care să contribuie la dezvoltarea extracurriculară a studenţilor:
atelier de artă fotografică, atelier de pictură, un club de turism şi altele;
 acordarea de sprijin pentru desfășurarea unor acțiuni de către studenții
Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, precum: Zile și Nopți Studențești,
Marșul absolvenților USV, Balul bobocilor, Simpozioane, diferite proiecte
studențești;
 colaborarea în parteneriat cu licee şi case de cultură studenţeşti din ţară şi
chiar din străinătate;
 înfiinţarea unei reviste studenţești şi coordonarea postului de radio online
”Radio USV”;
 organizarea de activităţi sportive, recreative şi turistice etc.
În vederea realizării obiectivului principal de activitate, resursa umană din
cadrul Casei de Cultură a Studenţilor din Municipiul Suceava reprezintă principala
resursă strategică a instituţiei. Numeroasele evenimente organizate de instituţie în
anul 2017 au fost de un real succes datorită efortul uman depus. Eficienţa şi
eficacitatea personalului angajat au stat la baza tuturor acţiunilor întreprinse de către
Casa de Cultură a Studenţilor din Municipiul Suceava. Accentul pus pe resursa
umană este cu atât mai important cu cât aceasta este limitată şi insuficientă.
Pe parcursul anului 2017, numărul de norme al Casei de Cultură a Studenţilor
din Municipiul Suceava a rămas neschimbat. Casa de Cultură a Studenților
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înregistrează actualmente un număr de 16 salariaţi, în marea majoritate cadre
didactice și didactice auxiliare. Aceștia sunt împărțiți în două compartimente, fiecare
cu atribuții bine stabilite: compartimentul cultural-artistic și sportiv și compartimentul
financiar - contabil și resurse umane.
Evoluţia personalului Casei de Cultură a Studenţilor din Suceava pe parcursul
anului 2017 reiese din tabelul următor:
Tabel 9.1.Evoluţia personalului încadrat de la înfiinţare până în prezent (2014-2017).
Personal
Director – consultant artistic
Administrator financiar
Administrator patrimoniu
Redactor radio
Pictor-scenograf
Inginer sistem
Consultant artistic
Coregraf dans popular
Coregraf dans modern
Operator sunet
Operator imagine – sunet
Dirijor
Secretar
Referent

2014
1 pers.-1 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-1 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
-

2015
1 pers.-1 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-1 normă
1 pers.-1 normă
1 pers -0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
-

2016
1 pers.-1 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-1 normă
1 pers.-1 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
-

2017
1 pers.-1 normă
1 pers.-1 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-1 normă
1 pers.-1 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă
1 pers.-0,5 normă

Aşa cum se poate observa şi din tabelul de mai sus, la nivelul Casei de
Cultură a Studenţilor din Suceava au existat câteva modificări de personal, în
vederea eficientizării activităților desfășurate. Modificările s-au realizat în limita celor
10 norme prevăzute în statul de funcţii.
Execuția bugetară la nivel de instituție, pe titluri de cheltuieli, pentru anul fiscal
2017, se prezintă conform tabelului de mai jos:
TITLUL

1.
2.
3.
4.

Cheltuieli de personal (10)
Cheltuieli materiale (20)
Alte cheltuieli (59)
Cheltuieli de capital (71)
TOTAL

CREDITE
DESCHISE
DE MEN
476.600
451.400
610.000
101.000
1.639.000

PLĂȚI NETE

467.677
377.150
573.174
49.272
1.467.273

CREDITE
NEUTILIZATE
8.923
74.250
36.826
51.728
58.584

% DE
EXECUȚIE
98%
83%
93%
48%
81%

Subvențiile de la Ministerul Educației Naționale sunt de 1.375.888 lei.
Veniturile Casei de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava sunt de – 91.385 lei.
Total – 1.420.999 lei, iar suma 45.111 lei s-a virat în contul Ministerului Educației
Naționale.
Titlul I: Cheltuieli de personal – creditele repartizate au fost folosite la achitarea
salariilor personalului angajat din cadrul Casei de Cultură a Studenților din Municipiul
Suceava, achitarea contribuțiilor către bugete în cotele stabilite de legile în vigoare.
La achitarea salariilor s-au respectat reglementările în vigoare privind instituțiile
publice și statul de funcții aprobate de M.E.N.
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Titlul II: Bunuri și servicii – creditele bugetare repartizate au fost folosite pentru
asigurarea bunei funcționări a Casei de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava,
prin achitarea prestărilor de servicii aferente (telefon etc.), achiziționarea de
materiale, obiecte de inventar, consumabile, deplasările în țară, alte cheltuieli
necesare pentru buna desfășurare a activităților curente.
Titlul X: Alte cheltuieli– creditele repartizate au fost achitate pentru spectacole și alte
manifestări studențești, derularea de proiecte.
Evidența contabilă analitică și sintetică este ținută la zi în conformitate cu prevederile
legale în vigoare și cu politicile stabilite pentru domeniul contabilității.
În decursul anului 2017, obiectivul principal vizat a fost de a integraCasa de
Cultură a Studenților din Municipiul Suceava în comunitatea academică, dar și în cea
suceveană, prin promovarea valorilor sucevene şi a tradiţiilor din zonă. În acest sens,
Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava a fost implicată în următoarele
activități:
1. Organizarea ”Competiției de proiecte studențești” în perioada 08.03.201728.12.2017.
2. Colaborarea cu organizațiile studențești din universitate în realizarea proiectului
studențesc ZNSt (Zilele și Nopțile Studențești), aflat la a VII-a ediție, alături de:
ASUS (Asociația Studenților din Universitatea Suceava), AIESEC Suceava,
Clubul Eco-Bucovina, ATID (Asociația Tinerilor Istorici și Diplomați), Asociația
Studențească FIRESC, ASCOR (Asociația Studenților Creștini Ortodoxi din
România) în perioada 05-28 mai 2017;
3. Colaborarea cu organizațiile studențești din universitate în realizarea Marșului
Absolvenților USV în data de 08.05.2017;
4. Realizarea Balului Bobocilor USV 2017 alături de ASUS (Asociația Studenților
din Universitatea Suceava) în data de 29 noiembrie 2017;
5. Realizarea de competiții studențești sportive și muzicale;
6. Parteneriate cu unitățile de învățământ preuniversitar: Liceul de Artă „Ciprian
Porumbescu” Suceava; Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava; Colegiul
Tehnic „Petru Muşat” Suceava; Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret”
Suceava; Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava; Seminarul Teolologic
”Mitropolitul Dosoftei”; Liceul de Artă ”Ștefan Luchian” Botoșani;
7. Parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava;
8. Parteneriat cu Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare –
ASSED;
9. Parteneriat cu Fundația FARA - Casă de tip familial Sf. Nicolae;
10. Parteneriat cu Asociația de ajutorare a copiilor și tinerilor „EUROACTIV”;
11. Parteneriat cu Asociația Județeană a Profesorilor de Limbă și Literatură
Română;
12. Parteneriat cu Asociația Societatea Cultural Artistică „ARLECHIN” Botoșani;
13. Parteneriat cu Centrul Cultural ”Mihai Teliman” Siret;
14. Parteneriat cu Casa Municipală de Cultură Rădăuți;
15. Parteneriate cu asociațiile studențești din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare”
Suceava: Asociația ”Grupul de Inițiativă al Românilor din Basarabia (GIRB);
Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS); Asociația
Studențească A Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
(FIRESC); Asociația AIESEC Suceava;
16. Parteneriat cu Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava.
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Pe parcursul anului 2017 au fost oferite studenților și publicului spectator
spectacole de o mare diversitate, cu artiști atât din țară cât și din străinătate, astfel:
spectacole folclorice (și obiceiuri populare), muzică folk, muzică pop, pop-rock, disco,
hip-hop, spectacole de poezie, spectacole de divertisment, recitaluri (soliști, duete,
trio-uri, cvartete), concerte de muzică clasică (și balet), operă și operetă (musicaluri),
muzică corală, Stand-up comedy, teatru, filme, expoziții de pictură, diverse momente
muzicale susținute de studenții USV, și alți colaboratori, atât în campusul universitar,
cât și în afara lui.
La cele peste 110 de spectacole organizate de Casa de Cultură a Studenților
în anul 2017, au participat peste 28.000 de spectatori, din care peste 80% studenți.
În cadrul competiței de proiecte studențești organizată în perioada
08.03.2017-28.12.2017 au fost depuse un număr de 8 proiecte, din care au fost
aprobate și derulate 3 dintre acestea:
- ID178/17.03.2017 –”TOUCHBALL”- un nou joc sportiv, proiect al cărui obiectiv
este atragerea studenților USV spre valorile: sport-mișcare-sănătate; formarea
deprinderilor specifice jocului de touchball precum și competențele de instruire,
arbitraj și organizarea de competiții.
- ID 193/24.03.2017 – “ ZMEU ÎN ZBOR”. Zmeul – simbol al zborului ascendent,
al libertății, al respectului față de diversitatea culturală, al rezistenței față de
opresiune – devine, în acest proiect, un obiect reprezentativ pentru Facultatea de
Litere și Științe ale Comunicării, fiind folosit ca stimul pentru dinamizarea
participării studenților din această facultate la evenimentele culturale și artistice.
Proiectul și-a propune să îi determine pe studenții FLSC să-și pună în valoare
potențialul creator, să capete încredere în sine și în capacitatea lor de a coopera
cu ceilalți, devenind mai conștienți de specificul profilului lor și de rolul pe care îl
pot juca în transmiterea valorilor în comunitate.
- ID 195/24.03.2017 – “ SEMNALIZAREA, IDENTIFICAREA ȘI ETICHETAREA
EXEMPLARELOR DE ARBORI, ARBUȘTI ȘI LIANE “ din campusul I al
Universității “ Ștefan cel Mare” Suceava – proiectce s-a concretizat prin
realizarea de plăcuțe explicative cu nomenclatura științifică și populară, precum și
un minim de informații privind specia respectivă. Acest fapt a generat un plus
valoare amenajărilor peisagistice existente prin evidențierea elementelor
dendrologice deosebite și punerea la dispoziția publicului larg a unui volum de
informații despre acestea.
În anul 2017, trupa de teatrustudențesc„Fabulinus” a Casei de Cultură a
Studenților din Municipiul Suceava și-a continuat activitatea, sub îndrumarea
regizorului Ioan Crețescu susținând 2 spectacole cu piesa ”EU.TU.APROAPE”
(după "Almost. Maine." de John Cariani).
In cadrul Festivalul Naţional „Serile Teatrului Studenţesc” Ediția a XIX-a,
desfășurat în perioada 3-7 aprilie 2017, la București, trupa de teatru studențesc
”Fabulinus” a câștigat premiul special al juriului, la categoria amatori, pentru piesa
”EU.TU.APROAPE”.
Începând cu octombrie 2017, Trupa de teatru studențesc “Fabulinus” se
află sub îndrumarea noului regizor, Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal
“Matei Vișniec” Suceava.
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Ansamblul Studenţesc ARCANUL USV reacţionează la actuala criză a
modelelor culturale prin promovarea identităţii culturale româneşti şi a patrimoniului
cultural naţional, printr-un repertoriu bogat şi variat, care cuprinde principalele zone
etno-folclorice ale României. Considerăm că folclorul autentic nu trebuie să se
oprească la poarta oraşului, ci trebuie privit ca identitate naţională. Prin urmare,
participarea Ansamblului Studențesc ARCANUL USV la evenimentele culturalartistice, la nivel local, regional, național și internațional, a urmărit promovarea reală
a imaginii Universității „Ștefan cel Mare", a Casei de Cultură a Studenților din
Municipiul Suceava, a municipiului Suceava, a județului Suceava și a României, prin
punerea în valoare a patrimoniului cultural românesc şi cultivarea sentimentelor de
respect pentru valorile naţionale. În decursul anului 2017 Ansamblul Studențesc
”Arcanul USV” a participat la peste 50 de spectacole.
În anul 2017, Radio USV a realizat următoarele activități:
- monitorizarea presei locale;
- prezentarea tuturor evenimentelor organizate de Casa de Cultură a Studenților;
- realizare de emisiuni marca Radio USV (Music Master, Vocea USV, Cinema
Club, În culisele Europei, USV la Radio, Viață de student, IthinkSmart, Impact
Economic, Jurnal USV, Info USV, Evenimente USV; Dreptul la sănătate; Cartea
săptămânii; Dincolo de microfon; Historia Plus);
- organizarea de cursuri de dicție pentru studenții redactori;
- prelucrarea comunicatelor de presă pentru diverse evenimente din cadrul
universității;
- publicarea pe pagina web a Radio USV a informațiilor privitoare la evenimentele
organizate de Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava și de USV;
- implicare în programul național: „Ascultă 5 minute de muzică clasică”. Acest
proiect facilitează apropierea studenților de muzica clasică în cel mai simplu mod,
prin audiția concretă a materialelor puse la dispoziție de Radio România Muzical care
includ atât o lucrare muzicală, cât și o poveste despre acea piesă muzicală;
- mediatizarea subiectelor din interiorul USV și despre Casa de Cultură a
Studenților pe www.radio.usv.ro;
- interviuri cu personalități sucevene și din mediul academic;
- colaborare cu învățătoarea Adriana Nichitean, preluarea rubricii ”Doza de
educație” și difuzarea acesteia zilnic în Matinalul Info USV;
- programele proprii ale Radio USV dezvoltă știri din educație și în mod special
subiecte din interiorul Universității „Ștefan cel Mare". Sunt transmise în direct sau
înregistrate cele mai importante evenimente marca USV.
Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava organizează cursuri
pentru studenții Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. În urma unei campanii
de promovare a cursurilor pentru studenți s-au înscris aproximativ 345 de studenți,
după cum urmează:
1. Chitară 84 studenți;
2. Pian 74 studenți;
3. Dans modern 64 studenți;
4. Dans popular 96 studenți;
5. Percuție 11 studenți;
6. Media 26 studenți;
7. Canto clasic și popular 66 studenți;
8. Pictură 26 studenți;
9. Radio 20 studenți;
66

Raport privind starea universităţii 2017

10. Teatru 20 studenți.
În decursul anului 2017, la nivelul Casei de Cultură a Studenților din Municipiul
Suceava, s-a continuat vânzarea biletelor online, prin intermediul site-ului instituției.
Modalitatea de plată online a biletelor a fost primită cu entuziasm de către publicul
sucevean, fapt confirmat prin numărul mare de bilete vândute online.
Au fost publicate în presă peste 350 de articole despre evenimentele
desfășurate de către Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava în
Auditoriumul ”Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, dar și
alte locații. Site-ul Casei de Cultură din Suceava www.ccs-sv.ro a fost vizitat de
aproximativ 14.800 de persoane. Pagina de facebook www.facebook.com/ccs.usv
are aproximativ 4020 de aprecieri. Acestă pagină este actualizată în timp real cu şi
despre evenimentele desfășurate de către Casa de Cultură a Sudenților din
Municipiul Suceava.
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X.

EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) a urmărit respectarea
atribuţiilor şi responsabilităţilor revenite din Regulamentul de funcţionare CEAC (R
15), din solicitările Consiliului de Administraţie din USV, precum şi din Planul
operaţional pentru anul 2017.
Principalele direcţii de acţiune au avut în vedere:
 îmbunătăţirea strategiei universităţii în domeniul asigurării calităţii;
 întocmirea planului operaţional în domeniul calităţii;
 coordonarea activităţilor de întocmire a dosarului privind autoevaluarea nivelului
calităţii academice din universitate;
 verificarea modului în care sunt aplicate procedurile, activităţile de evaluare şi
asigurare a calităţii aprobate de senatul universităţii;
 asigurarea transparenţei informaţiilor privind calitatea academică din universitate;
 acordarea de consultanţă privind întocmirea rapoartelor de autoevaluare ale
programelor de studii de licenţă/ masterat;
 acordarea de consultanţă privind întocmirea regulamentelor şi procedurilor;
 colaborarea cu toate compartimentele din universitate în vederea asigurării calităţii
academice;
 verificarea şi avizarea documentelor calităţii;
 coordonarea procesului de evaluare a cadrelor didactice (colegială, de către
studenţi şi de către şefii direcţi);
 informarea conducerii universităţii asupra problemelor de calitate sesizate;
 verificarea statelor de funcţii ale departamentelor din universitate.
CEAC a finalizat următoarele activităţi:
1)Auditarea internă şi numirea comisiilor de evaluatori pentru programele de
studii care au urmat procedurile de evaluare externă în vederea autorizării provizorii,
acreditării sau evaluării periodice a calităţii academice. În acest sens au fost evaluate
intern un număr de 10 programe de studii, din care 6 programe de licenţă, 3
programe de masterat şi programul de studii de specialitate cu profil psihopedagogic,
după cum urmează:
a) Programe de studii universitare de licenţă învăţământ cu frecvenţă:
 Poliţie locală - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative;
 Balneofiziokinetoterapie şi recuperare - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport;
 Nutriţie şi dietetică - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport;
 Echipamente şi procese industriale/Inginerie mecanică - Facultateade
Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management;
 Asistenţă socială - Facultatea de Istorie şi Geografie;
 Contabilitate şi informatică de gestiune - Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Administraţie Publică;
o b) Programe de studii universitare de masterat:
 Kinetoprofilaxie, recuperare şi remodelare corporală - Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport;
 Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare - Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport;
 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative – Politici publice în sănătate.
2)Elaborarea raportului de autoevaluare pornind de la recomandările ARACIS
pentru evaluarea activităţilor asumate pentru îmbunătăţirea calităţii în universitate.
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3) Avizarea de către membrii CEAC a 10 rapoarte de evaluare internă pentru
programele de studii supuse evaluării, pe baza concluziilor formulate de membrii
comisiei de evaluare internă.
4)Verificarea şi întocmirea referatelor de avizare pentru planurile de învăţământ
care au urmat procedurile de elaborare, revizuire, avizare şi aprobare pentru a
răspunde cerinţelor specificate în standardele de performanţă elaborate de ARACIS
în vederea obţinerii aprobării pentru funcţionarea programelor de studii. În acest sens
au fost analizate şi avizate un număr de 72 de planuri de învăţământ, după cum
urmează:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Facultatea

Facultatea de Educaţie Fizică
şi Sport

Ciclul de
studii
Licenţă
Licenţă
Licenţă
Licenţă

5.

Masterat

6.

Licenţă

7.
8.

Licenţă
Licenţă

9.
10.

Masterat
Facultatea de Inginerie
Alimentară

Masterat

11.

Masterat

12.

Masterat

13.
14.
15.

Licenţă
Licenţă
Licenţă

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Facultatea de Inginerie
Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor

Facultatea de Inginerie
Mecanică, Mecatronică şi
Management

Facultatea de Istorie şi
Geografie

33.

Licenţă
Licenţă
Licenţă
Licenţă
Licenţă
Licenţă
Licenţă
Licenţă
Licenţă
Licenţă
Licenţă
Licenţă
Licenţă, ID
Licenţă, ID
Licenţă
Licenţă

31.
32.

Programul de studii

Facultatea de Litere şi Ştiinţe
ale Comunicării

Licenţă
Licenţă
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Educaţie fizică şi sport
Kinetoterapie şi motricitate specială
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Nutriţie şi dietetică
Educaţie fizică şcolară şi activităţi
extracurriculare
Controlul şi expertiza produselor
alimentare
Ingineria produselor alimentare
Protecţia consumatorului şi a mediului
Controlul şi expertiza produselor
alimentare
Management în industria alimentară,
alimentaţie publică şi nutriţie specială
Managementul igienei, controlul calităţii
produselor alimentare şi asigurarea
sănătăţii populaţiei
Managementul securităţii mediului şi
siguranţa alimentară
Automatică şi Informatică Aplicată
Calculatoare
Electronică aplicată
Inginerie economică în domeniul electric,
electronic şi energetic
Managementul energiei
Sisteme Electrice
Inginerie economică în domeniul mecanic
Mecatronică
Tehnologia construcţiilor de maşini
Istorie
Relaţii internaţionale şi studii europene
Asistenţă socială
Geografie
Geografia turismului
Geografia mediului
Geografie
Geografia turismului
Comunicare şi relaţii publice
Limba şi literatura engleză - Limba şi
literatura germană
Limba şi literatura engleză - Limba şi
literatura română
Limba şi literatura franceză - Limba şi
literatura engleză
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Nr.
crt.

Facultatea

Ciclul de
studii

Programul de studii

34.

Licenţă

35.

Licenţă

36.

Licenţă

37.

Licenţă

38.

Licenţă

39.

Licenţă

40.

Licenţă

41.

Licenţă, ID

42.

Licenţă, ID

43.

Licenţă

44.

Licenţă

45.

Licenţă

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Facultatea de Silvicultură
Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Administraţie
Publică

Licenţă,
extensie
Licenţă,
extensie
Licenţă,
extensie
An pregătitor
Licenţă
Licenţă
Licenţă, ID
Licenţă
Licenţă
Licenţă
Licenţă

57.

Licenţă

58.

Licenţă

59.
60.
61.
62.
63.
64.

Licenţă
Licenţă
Licenţă
Licenţă, ID
Licenţă, ID
Licenţă, ID

65.

Licenţă, ID

66.

Masterat

67.

Masterat

68.

Masterat

69.

Masterat

70

Limba şi literatura franceză - Limba şi
literatura germană
Limba şi literatura franceză - Limba şi
literatura spaniolă
Limba şi literatura franceză - Limba şi
literatura italiană
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura franceză
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura germană
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura spaniolă
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura italiană
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura germană
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura franceză
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi
literatura română
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi
literatura franceză
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi
literatura engleză
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi
literatura română
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi
literatura franceză
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi
literatura engleză
Limba română pentru cetăţeni străini
Silvicultură
Ecologie şi protecţia mediului
Silvicultură
Administrarea afacerilor
Afaceri internaţionale
Asistenţă managerială şi administrativă
Contabilitate şi informatică de gestiune
Economia comerţului, turismului şi
serviciilor
Economie generală şi comunicare
economică
Finanţe şi bănci
Informatică economică
Management
Administrarea afacerilor
Asistenţă managerială şi administrativă
Contabilitate şi informatică de gestiune
Economia comerţului, turismului şi
serviciilor
Economie şi afaceri internaţionale
Managementul Firmelor de Comerţ,
Turism şi Servicii
Management şi administrarea afacerilor
Management şi audit în administraţie şi
afaceri
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Nr.
crt.

Facultatea

70.
71.
72.

Ciclul de
studii

Programul de studii

Masterat
Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei

Licenţă
Conversie
profesională

Planning of New Tourism Products and
Destination Management
Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar
Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar

5)Actualizarea bazei de date privind situaţia legală a acreditării şi autorizării
tuturor programelor de studii din universitate şi a numărului de studenţi ce pot fi
şcolarizaţi la fiecare program de studii.
6)Acordarea de consultanţă privind întocmirea rapoartelor de autoevaluare
ale programelor de studii de licenţă/ masterat.
7)Elaborarea şi actualizarea, verificarea şi avizarea de documente,
asociate dezvoltării sistemului intern de reglementare şi asigurarea calităţii actului
decizional, sub forma unor regulamente şi proceduri. Elaborarea de regulamente şi
proceduri noi, modificarea regulamentelor şi procedurilor pentru a fi actualizate în
concordanţă cu noile realităţi din USV, rezultate din modificarea legislaţiei în
domeniu, precum şi verificarea şi avizarea acestora:
a) Regulamente:
 ROF Regulament de organizare şi funcţionare
 R 02 Regulament intern USV;
 R 05 Regulament cadru privind activitatea profesională a studenţilor;
 Metodologia de alegere a studenţilor reprezentanţi din USV;
 Statut Consiliul Cercetării;
 R 10 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de
admitere;
 R 11 Regulament de organizare şi desfăşurare a programelor de studii
universitare de doctorat;
 R 21 Regulament privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa;
 R 26 Regulament privind funcţionarea reţelei de comunicaţii a universităţii;
 R 31 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Editurii USV;
 R 32 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Relaţii
Publice, Comunicare şi Imagine (SRPCI);
 R 37 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere
a certificatului de abilitare;
 R 40 Regulament cadru privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi
evaluarea programelor de studii;
 R42 Regulament privind evaluarea performanţei personalului didactic;
 R49 Regulament întocmirea Statelor de funcţii;
 R 51 Regulament privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare
vacante sau temporar vacante pe perioadă determinată;
 R 53 Regulament cadru de acordare a burselor și a altor forme de sprijin
material;
 R 54 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă
- diplomă şi disertaţie;
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R 59 Regulament de organizare şi funcţionare a Standului de carte din
cadrul Bibliotecii USV;
R 61 Regulament de organizare şi funcţionare a tipografiei;
R 65A Regulament de organizare şi funcţionare a Şcolii Doctorale de Ştiinţe
Aplicate şi Inginereşti;
R 65B Regulament de organizare şi funcţionare a Şcolii Doctorale de Ştiinţe
Socio-Umane;
R 66 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Universităţii;
R 67 Regulament cadru de organizare şi funcţionare a Societăţii
antreprenoriale pentru studenţi;
R 68 Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de Reuşită
Universitară - Centre de Reussite Universitaire (CRU);

b) Avizarea procedurilor propuse de Consiliul de administraţie sau de alte structuri
din cadrul USV:
 PO-02 Procedura de evaluare internă a rapoartelor de autoevaluare a
programelor de studii;
 PG-02
Procedură privind managementul riscurilor şi elaborarea
Registrului de riscuri;
 PO-01
Procedură pentru Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor
de învăţământ;
 PO-SCTI-03Procedură operaţională privind securitatea informaţiilor şi a
sistemului IT;
 PO-SRPCI-01 Procedură operaţională privind asigurarea liberului acces la
informaţiile de interes public;
 PO-SG-20 Procedură operaţională privind recunoaşterea diplomei şi titlului de
doctor în ştiinţe, a calităţii de conducător de doctorat şi a funcţiilor didactice
obţinute în străinătate;
 PO-ID-01
Procedură privind Monitorizarea şi evaluarea sistemului tutorial
şi de comunicare bidirecţională;
 PO-ID-02
Procedură privind Perfecţionarea personalului implicat în
programele de studii ID;
 PO-ID-03
Procedură privind Actualizarea periodică a materialelor de studiu
dedicate programului de studiu ID;
 PO-ID-04
Procedură privind monitorizarea şi evaluarea planului de
învăţământ ID;
 PO-ID-05
Procedură privind evaluarea periodică a performanţelor
întregului personal implicat în programul de studii ID;
 PO-SD-11 Procedură privind asigurarea accesului membrilor Şcolilor
doctorale la resursele de cercetare;
 PO-SD-12 Procedura privind informarea studenţilor doctoranzi asupra
normelor de etică ştiinţifică, prevenirea fraudei academice şi plagiat;
 PO-SD-13 Procedură privind acceptarea şi selectarea de noi
membri/conducători de doctorat în cadrul Şcolilor doctorale;
 PO-SRIAE-05 Procedura privind organizarea şi derularea mobilităţilor de
studenţi „incoming”, în cadrul programului Erasmus +, mobilităţi cu ţările
participante la program;
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PO-SRIAE-11Procedură privind selecţia personalului care efectuează
mobilităţi în cadrul programului Erasmus+;
PO-SRIAE-13 Procedura operaţională privind organizarea şi derularea
mobilităţilor studenţilor „incoming”, în cadrul programului Erasmus+, mobilităţi
cu ţări partenere;
PO-SRIAE-14 Procedura operaţională privind organizarea şi derularea
mobilităţilor de personal „incoming”, în cadrul programului Erasmus+, mobilităţi
cu ţări partenere;
PO-SRIAE-15 Procedură privind selecţia personalului care efectuează
mobilităţi în cadrul programului Erasmus+ *mobilităţi cu ţări partenere*;
PO-SRIAE-16 Procedură privind selecţia studenţilor care efectuează
mobilităţi în cadrul programului Erasmus+ *mobilităţi cu ţări partenere*;
PO-SFC-21
Procedura privind acordarea vizei de control financiar
preventiv;

8)Asigurarea transparenţei informaţiilor privind asigurarea calităţii prin
publicarea pe pagina web a tuturor procedurilor şi planurilor de învăţământ ale
programelor de studii nou înfiinţate sau modificate, mai întâi pentru dezbaterea în
cadrul comunităţii academice şi mai apoi pentru asigurarea accesului.
9)Modificarea conţinutului paginii web www.calitate.usv.ro a comisiei prin
actualizarea elementelor de identificare a documentelor.
10)Coordonarea procesului de evaluare a cadrelor didactice şi publicarea
raportului privind calificativele primite din partea studenţilor cu prezentarea lor
globală pe grade didactice, raport anual şi prezentarea cu rezultatele individuale
obţinute în ultimii 5 ani universitari.
11)Actualizarea anuală a materialului de prezentare generală a USV, a
anexelor utilizate la întocmirea dosarelor de autoevaluare în vederea autorizării
provizorii, acreditării sau evaluării periodice, a bazei de date privind legislaţia calităţii
educaţiei, a raportului privind evaluarea cadrelor didactice (de către studenţi,
colegială, de către conducerea departamentelor, autoevaluarea, evaluarea globală).
12)Verificarea statelor de funcţii de la toate departamentele din USV pentru
anul universitar 2017-2018.
13)Elaborarea raportului pe anul 2016 privind calitatea academică din USV.
14)S-a acordat, în continuare, atenţie stabilirii reperelor calitative şi
cantitative având ca termene de comparaţie activităţile universităţilor de referinţă din
ţară şi cele europene şi includerea lor în cadrul rapoartelor proprii destinate pentru
acreditarea programelor de studii.
15) Participarea la verificarea Fişelor de informaţii pentru organizarea
concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din USV în semestrul al II –
lea din anul universitar 2016-2017 şi semestrul I din anul universitar 2017-2018.
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XI.

RESPECTAREA ETICII UNIVERSITARE ŞI A ETICII ACTIVITĂŢILOR DE
CERCETARE

Comisia de etică universitară este constituită, în conformitate cu prevederile
Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi ale Cartei Universităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava, prin Hotărârea nr. 68 din 19.05.2016 a Senatului Universităţii “Ştefan cel
Mare” din Suceava cu privire la modificarea componenţei Comisiei de Etică, ca
urmare a Deciziei D 88/20.05.2016 privind modificarea Comisiei de etică universitară
la nivelul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
Codul de etică are ca obiective:
 crearea unui climat bazat pe încredere, respect şi demnitate între membrii
comunităţii academice care să ducă la creşterea prestigiului universităţii.
 reglementarea normelor de conduita profesională şi socială necesare unor
raporturi sociale si profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel
înalt al prestigiului universitar.
 reglementarea şi promovarea valori morale, cum sunt: libertatea academică,
autonomia personală, dreptatea şi echitatea, meritul, profesionalismul,
onestitatea şi corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul şi toleranţa,
responsabilitatea, bunăvoinţa şi grija.
În anul 2017, comisia a rezolvat un număr de 2 sesizări, după cum urmează:
1) sesizarea nr. 6778/22.05.2017 cu privire la unele aspecte legate de posibila
nerespectare a regulamentului privind acordarea burselor în cadrul FDSA şi lipsa
de transparenţă, care s-a finalizat cu raportul nr. 8325/20.06.2017;
2) sesizarea nr. 7405/31.05.2017 cu privire la unele aspecte legate de un posibil
tratament discriminatoriu, care s-a finalizat cu raportul nr. 8920/28.06.2017.
Aceste sesizări au fost dezbătute în cadrul comisiei, după o cercetare a
documentelor referitoare la speţele respective. Soluţiile comisiei au fost luate în
urma dezbaterilor, în unanimitate, şi sunt aduse la cunoştinţa părţilor implicate prin
adrese scrise.În cadrul dezbaterilor din cadrul comisiei au fost abordate o serie de
aspecte procedurale, legate de activitatea comisiei.
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XII.

SITUAŢIA FINANCIARĂ,
DECHELTUIELI

PE

SURSE

DE

FINANŢARE

ŞI

TIPURI

Activitatea desfășurată în anul bugetar 2017 a avut drept cadru legislativ
actele normative care reglementează activitatea instituțiilor publice și, în mod special,
prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
Situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii
contabilităţii nr.82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum
si cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 – pentru
aprobarea Normelor metodologice, privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice şi Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de
aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. Strategia abordată de
universitatea noastră a avut ca scop principal dezvoltarea și consolidarea
patrimoniului, precum și gestionarea eficientă a acestuia.
Universitatea dispune de surse de finanţare şi de resurse financiare, pe
termen scurt (anual) pe care le alocă în mod adecvat în scopul realizării misiunii şi a
obiectivelor stabilite. În acest an s-a elaborat bugetul de venituri şi cheltuieli, care a
fost aprobat de Senatul universității şi avizat de ministerul de resort și care este
respectat în mod riguros; de asemenea s-au elaborat politici financiare pe termen
scurt şi mediu, cu referire la sustenabilitatea financiară.
12.1. Execuția bugetară
Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat pe anul 2017, a cuprins totalitatea
resurselor financiare necesare finanțării cheltuielilor care asigură buna desfășurare a
activității universității.
Veniturile și cheltuielile au fost fundamentate pe baza principalilor indicatori
specifici și anume:
1) numărul de studenți de la programele de licență cu frecvență, masterat și
doctorat cu finanțare bugetară;
2) numărul de studenți de la programele de licență cu frecvență, masterat și
doctorat cu taxă de școlarizare;
3) numărul de studenți de la învățământul de licență ID;
4) numărul de studenți de la studiile postuniversitare;
5) nivelul costului mediu pe student;
6) nivelul finanțării pe student echivalent;
7) numărul de posturi ocupate;
8) fondul de salarii total;
9) baza materială existentă, compusă din spațiile de învățământ, cămine,
cantină, echipamente și aparatură necesară procesului de învățământ;
10) disponibilităților din anul precedent;
11) finanțarea din anul precedent.
În timpul anului s-a analizat în permanență execuția bugetului și s-au luat
măsuri pentru îmbunătățirea încasării veniturilor și efectuarea cheltuielilor. Bugetul de
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venituri și cheltuieli aprobat inițial a fost rectificat în cursul execuției bugetare a anului
2017, ca urmare a unor influențe apărute în desfășurarea activității. Acestea au fost :
 modificarea nivelului finanțării de bază;
 modificarea nivelului finanțării complementare;
 modificarea planului la venituri proprii ca urmare a accesării de proiecte noi cu
valoare semnificativă;
Execuția bugetului de venituri și cheltuieli, calculată pe baza datelor contabile, se
prezintă astfel:
-în leiNr.
crt.

Denumire indicatori

0

1

Prevederi
bugetare
definitive 2017
2

Realizat 2017

Diferența

Procent
realizare

3

4=2-3

5=3/2*100

1

VENITURI (încasări)
TOTALE
(sursele 10-F și 08-D)

110.172.705

83.992.388

26180317

76,24%

2

CHELTUIELI (plăți)
TOTALE
(sursele 10-F și 08-D)

118.794.390

78.051.113

40743277

65,70

În conformitate cu structura Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat, sunt
detaliate în tabelele de mai jos veniturile încasate pe surse de finanțare și ponderea
valorii lor în total venituri, iar cheltuielile plătite, pe tipuri de cheltuieli și din ce surse
de finanțare s-au efectuat, precum și ponderea elementului de cheltuială în total
cheltuieli:
VENITURI (încasări):
Valoare
(în lei)

Surse de finanțare
1. Total finanţare de bază, din care:

55.314.529

-Sume primite de la M.E.N. conform Contractului instituţional
-Venituri proprii din taxe de şcolarizare şi alte surse

41.891.820
13.422.709

2. Venituri încasate de la M.E.N pentru activitatea de cercetare
3. Total sume primite le la M.E.N. pentru finanţarea complementară
4. Venituri proprii cămine – cantină
5. Total sume încasate pentru proiecte finanţate din fonduri
nerambursabile, din care:
Pentru sursa F Pentru sursa D 6. Sume imprumutate din excedentul anului precedent
TOTAL VENITURI ÎNCASATE

76

Pondere
în total
venituri
(%)
65,86%

5.220.910

6,22 %

16.424.059
3.628.582

19,55 %
4,32 %

3.404.308
3.295.125
109.183

4,05 %

83.992.388
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CHELTUIELI (plăți):
Valoare
(în lei)

Pondere element
de cheltuială în
total cheltuieli (%)

La titlul I reprezentând cheltuieli de personal s-a achitat suma de astfel:

49.720.571

63,70%

- din alocaţiile primite de la M.E.N.

40.222.616

Elemente de cheltuieli / sursa de plată

- din veniturile proprii

4.215.321

- din finanţarea complementară (subvenții cămine - cantină)

1.567.609

- din veniturile proprii cămine-cantină

728.560

- din cercetare (conform bugetelor din Contracte, Grant – uri)
La titlul II reprezentând bunuri şi servicii s-a plătit suma de astfel :

2.986.465
10.451.963

- din alocaţiile primite de la M.E.N.

1.191.880

- din veniturile proprii s-au plătit facturi către furnizori

5.126.699

- din finanţarea complementară (subvenții cămine-cantină)

13,39%

67.625

- din venituri proprii cămine-cantină

2.418.636

- din fondurile de cercetare

1.647.123

La titlul IX reprezentând asistenta socială ca şi cheltuieli sociale s-a achitat
suma de, astfel :

129.236

- din finanţarea complementară, sume primite ca şi subvenţii pentru transport
studenti

77.619

- din finanţarea complementară, sume primite pentru achiziţii de calculatoare
- din fondurile de cercetare

0,17%

912
0

- din finanţarea complementară, sume primite pentru cazări individuale studenți cf.
OUG 73/2004

0

- din veniturile proprii (transport studenți la olimpiade si concursuri studențești,
practică)

50.705

La titlul X reprezentând, alte cheltuieli, s-au achitat burse în sumă de, astfel:
- din venituri proprii

11.628.273

14,90%

291.143

- din alocaţii de la buget

11.245.824

- din fondurile de cercetare

91.306

La titlul XII reprezentând active nefinanciare s-a plătit suma de astfel:
din finanţarea complementară, pentru obiective de investiţii C+M
din finantarea complementara dotări şi alte investiţii

2.132.741

2,73%

0
276.795

din venituri proprii, pentru obiective investiţii şi dotări

1.225.041

din fondurile aferente contractelor de cercetare, ca şi dotări

451.889

din venituri proprii de la cămine cantină, ca şi dotări

179.016

din finanțare complementara la cămine cantină

0
360.722

La titlul XVI reprezentând rambursări de credite, astfel:
- din veniturile proprii s-au plătit rate scadente la creditul angajat de la BCR
Suceava, conform cu termenii Contractului nr.CC 13/5201 din 31.05.2011 ;
La titlul reprezentând Proiecte cu finanțete din fonduri externe
nerambursabile, astfel:

3.662.984

Proiecte cu finanțete din fonduri externe nerambursabile - Sursa F

3.486.552
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360.722

4,69%
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Valoare
(în lei)

Elemente de cheltuieli / sursa de plată
Proiecte cu finanțete din fonduri externe nerambursabile - Sursa D

176.432

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-35377

TOTAL CHELTUIELI PLĂTITE EFECTIV

Pondere element
de cheltuială în
total cheltuieli (%)

78.051.113

12.2. Execuția bugetară comparativă pe 5 ani detaliată pe surse de finanțare
Detalierea veniturilor si cheltuielilor pe surse de finanțare pe anul 2017 este
prezentată în tabelul de mai jos, iar pentru comparație se regăsește și evoluția
acestora pe 5 ani:
-în leiDenumirea indicatorilor

AN 2013

AN 2014

AN 2015

AN 2016

AN 2017

1. VENITURI (încasări) -TOTAL din care:

66,167,836

68,800,474

115,666,739

78.984.986

83.992.388

A) Venituri proprii + FB, din care:
- sume primite de la M.E.C. drept finantare de baza
- venituri proprii din taxe si alte venituri proprii potrivit legii

38,935,456
22,474,231
16,461,225

44,956,547
28,370,078
16,521,102

55,813,641
31,479,982
24,333,659

46.778.786
33.828.749
12.950.037

55.314.529
41.891.820
13.422.709

B) Venituri din activ.de cercet.stiint., proiec., consult., expert

3,591,533

2,668,657

4,008,173

5.129.465

5.220.910

C) Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala
a) reparatii capitale
b) subventii pentru camine si cantine studentesti
c) dotari si alte investitii
d) burse
e) alte forme de protectie sociala a studentilor
f) sume alocate pt. realizarea unor obiective de investitii
h) subventii individ.de sprijin pt.cazare cf.OUG nr.73/2004
i) sprijin financiar achizitii calculat. cf.HG nr.1294/2004
D) Venituri proprii ale caminelor si cantinelor
E) Sume provenite din finantari nerambursabile - sursa F
F) Sume împrumutate din excedentul anului precedent
G) Sume provenite din finantari nerambursabile - sursa D
2. CHELTUIELI TOTAL din care:
A) Cheltuieli de personal, din care:
Cheltuieli salarii + contributii aferente + diurna
Tichete de masă
Transport la si de la locul de munca
B) Deplasări din care:
- Deplasări în ţară

5,276,997
0
1,241,147
300,000
3,473,065
185,973
70,000
4,177
2,635
2,855,950
15,507,900
0

10,129,138
0
1,904,358
4,000,000
4,031,765
190,343
0
0
2,672
2,926,116
41,897,318
0
892,353
114,730,604
40,867,115
40,755,195
107,564
4,356
414,034
195,442

8.363.337
0
1.603.939
1.500.000
5.057.698
201.700
0
0
0
3.182.257
14.659.997
0
871.144
76.365.665
44.783.724
44.645.012
138.712
0

16.424.059
0
1.810.872
2.800.000
11.599.275
213.000

68,655,141
34,211,440
34,135,032
63,954
12,454
826,129
197,391

7,907,795
0
2,143,409
1,450,000
4,102,053
210,214
0
1,480
2,639
2,965,302
9,144,058
0
1,221,482
69,584,615
40,590,219
40,503,554
81,261
5,404
880,969
258,691

589.677

753.599

224.118

223.647

628,738

622,278

218,592

529.952
733.651
7.618.782
702.716
39.107
604.109
129.236
0

- Deplasari in strainatate
C) Hrană pentru cantină
D) Cheltuieli materiale si servicii
E) Obiecte de inventar
F) Cărţi şi publicaţii
G) Alte cheltuieli
H) Ajutoare sociale
I) Tichete cadou
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731,267

706,017

739.500

365.559
1.030.989

4,583,246
495,546
78,055
2,299,294
130,692
0

8,020,194
899,929
40,258
549,535
203,405
0

7,684,917
747,788
30,976
900,211
174,006
0

7.723.413
1.139.926
51.289
908.304
217.238
0

0
912
3.628.582
3.295.125
0
109183
78.051.113
49.720.570
49.409.746
310.824
0
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Denumirea indicatorilor

AN 2013

AN 2014

AN 2015

AN 2016

AN 2017

J) Burse
K) Cheltuieli de capital
L) Rambursări credite interne
M) Dobanzi aferente creditelor externe
N) Cheltuieli privind programele externe nerambursabile sursa F
O) Cheltuieli privind programele externe nerambursabile sursa D
P) Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul

5,220,079
3,518,770
1,135,965
0

5,093,754
2,249,315
727,824
0

4,600,068
3,242,433
728,223
0

5.598.120
3.725.868
686.078
0

11.628.273
2.132.741
360.722
0

15,424,658

9,169,615

52,951,439

9.096.785

3.486.553

453,582

1,649,894

814.254

176.432
-35.377

curent

12.3

Indicatorii sintetici

Indicatorii sintetici pentru anul 2017 sunt prezentați în tabelul de mai jos, iar
pentru comparație se regăsește și evoluția acestora pe 4 ani anteriori:
INDICATOR

-in leiANUL 2013 ANUL 2014 ANUL 2015 ANUL 2016 ANUL 2017

1.Venituri totale

66.167.836

68.800.474 115.666.739 78.984.986

83.992.388

Din care pe baza de contract MEN
2.Cheltuieli totale, din care:
Chelt de personal
Chelt de capital

27.751.228
68.655.141
34.211.440
3.518.770

36.279.873 41.609.120 42.192.086
69.584.615 114.730.604 76.365.665
40.590.219 40.867.115 44.783.724
2.249.315 3.242.433 3.725.868

58.315.879
78.051.113
49.720.571
2.132.741

3.Pondere sume incasate din contracte cu MEN în
venituri totale
4.Grad de acoperire a chelt. din alte surse decât
cele provenite pe baza de contract cu MEN
5.Cost mediu pe student echivalent
6.Gradul de acoperire a salariilor de bază pe
învățământ din finanțarea de bază

41,94%

52,73%

35,97%

53,42%

69,43%

58,69%

48,26%

65,28%

45,79%

29,07%

3.420,00
72,37%

3.826,00
77,05%

3.323,00
65,28

3.723,00
75,56

3914,00
84,25%

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava poate face dovada organizării și
funcţionării contabilităţii proprii conform legislației în vigoare prin bilanţul contabil, contul de
execuţie bugetară, registrul inventar și raportul de gestiune, din care rezultă caracterul nonprofit al instituţiei, precum și faptul că veniturile încasate sunt evidențiate pe surse de
finanțare, iar cheltuielile efectuate sunt în concordanţă cu prevederile legale. Activitatea
financiar-contabilă este permanent transparentă.
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XIII.

SITUAŢIA RESURSELOR UMANE

Obiectivul major al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava fiind excelenţa
în educaţie, formare şi cercetare, principalul factor ce poate asigura atingerea lui este
resursa umană. Ca urmare, dezvoltarea resurselor umane reprezintă un proces
necesar, complex, continuu şi de mare responsabilitate, reunind acţiuni şi activităţi de
selecţie de personal nou şi de formare şi perfecţionare a celui existent. Desigur, el
trebuie corelat cu un ansamblu de factori naţionali şi internaţionali, socio-economici şi
instituţionali, materiali şi umani. Orientarea şi reorientarea profesională, selecţia,
evaluarea şi instruirea angajaţilor, motivaţia şi satisfacţia profesională a acestora ţin
de psihologia personalului, fiind considerată parte a managementului resurselor
umane. Managementul de personal este axat astfel atât pe eficienţă, cât şi pe
calitate.
Cadre didactice
Pentru atingerea obiectivului major au fost stabilite câteva obiective strategice:
a) Eficientizarea activităţii resursei umane prin:
- ridicarea standardelor de performanţă astfel încât prin competiţie şi
competitivitate USV să-şi atingă dezideratele propuse;
- constituirea de grupuri de cercetare în jurul unor personalităţi ştiinţifice;
- orientarea cadrelor către cercetare ştiinţifică;
- integrarea doctoranzilor cu frecvenţă în structura didactică şi de cercetare a
facultăţilor.
b) Infuzia de personal nou competitiv:
- armonizarea numărului şi categoriei de personal cu numărul de studenţi și cu
cererile de pe piaţa muncii;
- angajarea de specialişti pentru activităţi didactice şi de cercetare;
c) Formarea continuă a personalului:
- activităţi de training;
- stagii de pregătire şi formare;
- schimburi de experienţă.
În privinţa gestiunii resursei umane, Universitatea „Ştefan cel Mare” din
Suceava a respectat în integralitate prevederile legale referitoare la scoaterea la
concurs a posturilor vacante, publicarea, organizarea şi desfăşurarea concursurilor.
Situaţia încadrării cu personal a Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava şi
structura de personal în anul 2014 rezultă din tabelele următoare:
Tabel 13.1. Evoluţia personalului încadrat în perioada 2014-2017
2014* 2015* 2016* 2017*
Personal
56
52
profesori
54
53
92
97
conferenţiari
97
100
163
159
şefi lucrări/lectori
168
173
asistenţi
37
40
24
21
6
3
preparatori
1
0
Total
354
351
344
347
(*) Tabelul cuprinde şi cadrele didactice cu contracte individuale de muncă (CIM) pe
perioadă determinată (18 CIM/2013, 6 CIM/2014, 12 CIM/2015, 8 CIM/2016 si 6 CIM/2017).
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Fluctuația de personal didactic în anul 2017 a fost determinată de:
încetarea contractului individual de muncă a persoanelor care au îndeplinit
condițiile de pensionare sau de alte cauze de încetare de drept;
titularizarea unor cadre didactice prin scoaterea la concurs a posturilor
vacante.

Tabel 13.2. Situaţia privind personalul didactic auxiliar şi nedidactic în perioada 2014-2017
Personal
2014 2015 2016 2017
personal didactic auxiliar
162
168
180
173
personal TESA, administraţie, social
145
133
136
140
personal cămine-cantină
70
71
69
80
Total
377
372
385
401

Fluctuația de personal didactic auxiliar și nedidactic în anul 2017 a fost
determinată de:
 încetarea contractului individual de muncă a persoanelor care au îndeplinit
condițiile de pensionare sau de alte cauze de încetare de drept;
 încadrarea de personal didactic auxiliar și nedidactic prin scoaterea la concurs
a posturilor vacante pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcție de
necesități;
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XIV.

DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI

În privința patrimoniului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în anul
2017 s-au realizat următoarele acţiuni:
A. Lucrări de investiţii cu finanţare de la bugetul de stat
1. S-au finalizat lucrările la obiectivul „Reabilitare amenajări exterioare şi
sistematizare verticală campus universitar” început în luna noiembrie 2012. Prin
tema de proiectare s-a propus reconsiderarea circulaţiilor carosabile, pietonale şi a
spaţiilor verzi, suplimentarea locurilor de parcare precum şi reabilitarea reţelelor
exterioare. În anul 2013 s-au realizat în totalitate accesele carosabile şi pietonale la
corpurile principale ale universităţii respectiv, A, E, D precum şi spaţiile de circulaţie,
parcările şi spaţiile verzi aferente. În anul 2014 s-au început lucrările la accesele
carosabile, pietonale şi spaţiile verzi aferente în zona cuprinsă între Corpul istoric A,
Căminul studenţesc nr. 1, Căminul studenţesc nr. 2 şi Sala de Sport. În anul 2015 sau finalizat lucrările la accesele carosabile, pietonale şi spaţiile verzi aferente, în zona
Corpului H, zona cuprinsă între Restaurant-Cantină, Cămin studențesc nr. 1, Corp E
și parțial zona cuprinsă între Corpul istoric A, Căminul studenţesc nr. 1, Căminul
studenţesc nr. 2 şi Sala de Sport. S-au început lucrările în zona cuprinsă între Corpul
C și Corpul F. În anul 2016 s-au finalizat lucrările la accesele carosabile, pietonale şi
spaţiile verzi aferente, în: zona cuprinsă între Corp A – Sala de Sport – Curtea
Englezească, zona cuprinsă între Cămin studențesc nr.1 - Cămin studențesc nr. 2 –
Casa Albă – Beci Alimente, zona cuprinsă între Corpul F – Corpul C – Cămin
studențesc nr. 1 – Dispensar medical, zona cuprinsă între Cantină – Spălătorie,
Cămin studențesc nr. 1 – Beci Alimente, zona cuprinsă între Corpul C – CantinăSpălătorie – Corp B – Amfiteatru–Corp J–Corp G și zona cuprinsă între Corp B –
Teren de Sport – Str. Teilor. În anul 2017 s-au finalizat lucrările de amenajare a
spațiului din zona cuprinsă între Cămin studențesc nr. 1, Cămin studențesc nr. 2,
Corp A și Cantină-Restaurant prin demolare clădire Casa Albă, lucrări de instalații –
rețea curenți slabi în zona dintre Terenul de sport și Căminul studențesc nr. 4 și s-au
executat lucrări diverse în vederea pregătirii pentru finalizarea obiectivului. Valoarea
totală a investiţiei este de 8.546 mii lei, din care în anul 2017 s-au executat lucrări de
110 mii lei (94 mii lei de la bugetul de stat și 16 mii lei din veniturile proprii ale
universității);
2. Obiectivul „Reabilitare Corp A” a început în luna noiembrie 2009 dar, din lipsă
de fonduri s-a executat doar 8 % din volumul de lucrări. Clădirea, formată din 3
corpuri, se desfăşoară pe o structură cu subsol, parter, 1 etaj şi parțial 3 etaje, având
6.240 metri pătraţi suprafaţă desfăşurată cu destinaţia spaţii de învăţământ.
Reabilitarea constă în: consolidări ale structurii de rezistenţă, modernizarea,
schimbarea şi transformarea spaţiilor pentru o mai bună funcţionalitate, înlocuirea
tâmplăriei, înlocuirea acoperișului și a învelitorii, reconsiderarea faţadelor şi a
finisajelor interioare, refacerea instalaţiilor: electrice, curenţi slabi, sanitare, siguranţă
la incendii, termice şi ventilaţie. Valoarea totală a investiţiei a fost de 12.982 mii lei
conform documentației inițiale. Având în vedere că proiectul tehnic pentru execuția
lucrărilor este depășit moral, fiind întocmit în anul 2007, și executantul nu s-a mai
putut încadra în prețurile ofertate, contractul de execuție la acest obiectiv a fost
terminat. Se va trece la refacerea documentației tehnice (DALI+DTAC+PT), iar
execuția lucrărilor se va face separat pe obiecte, și nu ca un tot, în funcție de alocațiile
bugetare;
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3. Obiectivul „Reabilitare clădire și refuncționalizare pod Cămin studențesc
nr. 1”. Prin tema de proiectare se propune reabilitarea întregii clădiri și mansardarea
acesteia, obținându-se un aport suplimentar de locuri de cazare. În anul 2017 s-a
realizat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru acest
obiectiv în valoare de 42 mii lei. Se va trece la întocmirea documentației tehnice
(DTAC+PT), apoi la execuția lucrărilor;
4. Obiectivul „Reabilitare Ateneu Mihai Eminescu Gălăneşti” a început în luna
iunie 2008 dar, din lipsă de fonduri și ca urmare a intrării în insolvență a
constructorului, s-a executat doar 47 % din volumul de lucrări. Clădirea se compune
dintr-o structură cu subsol, parter, etaj, şi mansardă având în final 3500 metri pătraţi
suprafaţă desfăşurată şi are destinaţia de centru de învăţământ la distanţă.
Funcţionalul clădirii este compus din sală de conferinţe, spaţii de învăţământ, camere
de cazare, restaurant, laboratoare, depozite, spălătorie. Valoarea totală a investiţiei,
în preţuri februarie 2007, este de 4.487 mii lei. Și în anul 2017, datorită lipsei
finanţării, lucrările la acest obiectiv au fost sistate;
Alte lucrări de natura investițiilor executate
5. „Lucrări diverse pentru asigurare protecție la incendiu și extindere rețea
de hidranți interiori Corp D” necesare pentru îndeplinirea condițiilor solicitate de
ISU, conform legislației în vigoare, respectiv Legea nr. 307/2006 cu completările și
modificările ulterioare date de OUG nr. 52/2015 privind apărarea împotriva incendiilor.
Valoarea lucrărilor a fost de 23 mii lei.
6. „Evacuare fum și gaze fierbinți corp E” necesară pentru îndeplinirea
condițiilor solicitate de ISU, conform legislației în vigoare, respectiv Legea nr.
307/2006 cu completările și modificările ulterioare date de OUG nr. 52/2015 privind
apărarea împotriva incendiilor. Valoarea lucrării a fost de 118 mii lei.
B. Lucrări de modernizare cu finanţare din venituri proprii
1. „Reabilitare trepte acces principal Corp E”. Această lucrare a fost necesară
pentru aducerea accesului principal al Corpului E la standarde europene. Valoarea
lucrărilor de 25 mii lei a fost suportată din veniturile proprii ale universităţii;
2. „Reabilitare grup sanitar Corp A”. Lucrarea a apărut ca urmare a faptului că
acest grup sanitar se prezenta într-o stare de degradare avansată, fiind
necorespunzător din punct de vedere igienico-sanitar. Valoarea lucrărilor de 16 mii lei
a fost suportată din veniturile proprii ale universităţii;
Alte lucrări de natura investițiilor executate
3. „Amenajare Decanat facultatea de Drept și Științe administrative”, în
Corpul E al universității. Ca urmare a înființării facultății de Drept și Științe
Administrative au fost
executate lucrări pentru amenajarea spațiilor necesare
desfăşurării în bune condiţii a activității cadrelor didactice și a studenților facultății
menționate anterior. Valoarea lucrării de 34 mii lei a fost suportată din veniturile proprii
ale universităţii;
4. „Amenajare cameră de arme”. Această lucrare a fost necesară pentru
desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ a studenților din cadrul
Facultății de Silvicultură a universității. Valoarea lucrărilor de 19 mii lei a fost suportată
din veniturile proprii ale universităţii;
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5. Lucrări diverse de modernizare (înlocuire tâmplărie, parchet, rețea internet) a
Decanatului și Secretariatului Facultății de Inginerie Electrică și Știința
Calculatoarelor, în Corpul D al universității. Aceste lucrări au fost necesare pentru
desfăşurarea în bune condiţii a activității cadrelor didactice și a studenților facultății
menționate anterior. Valoarea lucrărilor de 89mii lei a fost suportată din veniturile
proprii ale universităţii;
6. Documentația studiu de fezabilitate pentru „Instalații de ventilare și
climatizare Corp E”. Acest serviciu a fost necesar pentru creșterea gradului de
confort termic și pentru împrospătarea aerului în clădire ca urmare a cerințelor noi în
domeniu ce impun asigurarea unui microclimat propice în spațiile interioare ale
clădirilor. Valoarea serviciului de 22 mii lei a fost suportat din veniturile proprii ale
universităţii;
Ca urmare a preocupării continue pentru creșterea securității la incendiu a
clădirilor din campus, la universitate sunt în curs de desfășurare acțiuni pentru
îndeplinirea condițiilor solicitate de ISU, conform legislației în vigoare, respectiv Legea
nr. 307/2006 cu completările și modificările ulterioare date de OUG nr. 52/2015 privind
apărarea împotriva incendiilor. Pentru aceste lucrări s-au alocat 660 mii lei, din
veniturile proprii ale universității, în vederea obținerii avizelor PSI. S-au realizat astfel
următoarele lucrări:
1. S-au continuat lucrările la „Asigurare protecție la incendiu și instalații de
securitate la incendiu Corp D”. S-au realizat lucrările pentru instalație de iluminat
antipanică, evacuare, marcare hidranți interiori, înlocuire ușă din lemn cu ușă antifoc
și documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. Valoarea
acestor lucrări a fost de 63 mii lei;
2. S-au continuat lucrările la „Asigurare protecție la incendiu și instalații de
securitate la incendiu Corp E”. S-au realizat lucrările pentru instalație de iluminat
antipanică, evacuare, marcare hidranți interiori, înlocuire ușă din lemn cu ușă antifoc
și documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. Valoarea
acestor lucrări a fost de 158 mii lei;
3. S-au continuat lucrările la „Instalații de securitate la incendiu Corp F”. S-au
realizat lucrările pentru instalație de iluminat antipanică, evacuare, marcare hidranți
interiori. Valoarea acestor lucrări a fost de 29 mii lei;
4. S-au continuat lucrările la „Asigurare protecție la incendiu și instalații de
securitate la incendiu Cămin studențesc nr. 4”. S-au realizat lucrările pentru
instalație de iluminat antipanică, evacuare, marcare hidranți interiori, înlocuire
tâmplărie veche cu ușă antifoc și documentația pentru obținerea autorizației de
securitate la incendiu. Valoarea acestor lucrări a fost de 67 mii lei;
Având în vedere că furnizorul agentului termic pentru încălzire și apă caldă
menajeră (SC THERMONET SRL Suceava) nu asigură parametri tehnici pentru
agentul termic, s-a hotărât construirea a două centrale termice care să asigure
independența universității din punct de vedere termic. Astfel în anul 2017 s-au obținut:
acordul de acces la sistemul de distribuție gaze naturale pentru cele două centrale
termice și cotele de gaz necesare, în valoare de 11 mii lei și au fost suportate din
veniturile proprii ale universităţii. În continuare se va trece la întocmirea documentației
tehnice (SF+DTAC+PT).
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Evoluţia comparativă a cheltuielilor de capital efectuate pentru perioada 20092017 din buget
mii lei
Cheltuieli de capital

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Obiective de investitii noi

11,416

1,315

1,728

1,888

49

0

0

0

0

Achizitii dotari laboratoare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidari imobile

0

0

0

23

0

224

0

0

0

Reabilitari camine cantina

3,593

75

0

0

0

0

0

0

42

Reabilitari spatii invatamant

4,938

1,535

1,010

207

1,070

2,420

1,000

94

Alte cheltuieli de natura investițiilor

-

-

-

-

-

-

-

-

141

Reparatii capitale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reparatii capitale camine cantina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,947

2,925

2,738

2,118

349

1,294

2,420

1,000

277

TOTAL

300

După cum se poate observa din datele prezentate anterior, an de an cheltuielile de
capitalau scăzut datorită reducerii sumelor alocate de la bugetul de stat. Pentru a asigura un
standard înalt de calitate procesului de învățământ, Universitatea Ștefan cel Mare a fost
obligată să aloce anual fonduri din venituri proprii și din alte surse de finanțare pentru dotarea
laboratoarelor și pentru reabilitări și reparații.

Evoluţia comparativă buget – venituri proprii şi cercetare – fonduri speciale, a
cheltuielilor de capital efectuate în 2017
mii lei

Obiective de investitii noi

0

Venituri proprii şi
cercetare
0

Achizitii dotari laboratoare

0

1,083

70

Consolidari imobile

0

0

0

Reabilitari camine cantina

42

0

0

Reabilitari spatii invatamant

94

57

0

Alte cheltuieli de natura investiţiilor

141

716

0

0

0

0

0
277

0
1,856

0
70

Cheltuieli de capital

Reparatii capitale
Reparatii capitale camine cantina
TOTAL

Buget

Fonduri speciale
0

Pentru asigurarea unor condiții cât mai bune de cazare și masă, precum și
pentru întreținerea clădirilor aflate în patrimoniu, s-au executat în decursul anului
2017, din veniturile proprii ale universității, o serie de lucrări astfel:
1. „Reparaţii curente Cămin Studenţesc nr. 1” în valoare de 22mii lei;
2. „Reparaţii curente Cămin Studenţesc nr. 2” în valoare de 19mii lei;
3. „Reparaţii curente Cămin Studenţesc nr. 4” în valoare de 28mii lei.
De asemenea pentru asigurarea unor condiții cât mai bune de studiu, precum
și pentru întreținerea clădirilor aflate în patrimoniu, s-au executat în decursul anului
2017, din veniturile proprii ale universității, următoarele lucrări de reparații astfel:
4. „Reparații grup sanitar Aula Corp A” în valoare de 23 mii lei.Prin această lucrare
s-a realizat majorarea numărului de grupuri sanitare din Corpul A, întrucât înainte de
începerea lucrărilor acesta era dezafectat.
85

Raport privind starea universităţii 2017

Și în anul 2017 Universitatea s-a confruntat cu următoarele probleme:
- lipsa finanţării pentru unele obiective începute;
- lipsa locurilor de cazare pentru studenți;
- lipsa finanţării pentru obiectivul Campus Universitar II.
Universitatea încearcă să asigure condiţii tot mai bune de studiu, convieţuire şi
petrecere a timpului liber, inclusiv accesul studenţilor la informare şi documentare,
precum şi stimularea participării la activităţi sportive şi culturale.
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XV.

ACTIVITATEA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) din USV a luat fiinţă în
anul 1998 prin Ordinul nr. 3277/16.02.1998 al Ministerului Educaţiei Naţionale sub
titulatura de Centrul de Informare Profesională, Consiliere şi Orientare în Carieră
(CIPCOC). Reglementări ulterioare au determinat schimbări semnificative nu numai
în titulatura Centrului, dar şi în ceea ce priveşte misiunea, obiectivele, structura,
modul de organizare şi tipul de activităţi (Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării
nr. 3235/10.02.2005, 3617/16.03.2005, Ordinul nr. 650/ 2014 şi Ordinul MECS nr.
3070 din 14.01.2015).
Echipa permanentă a CCOC a fost constituită, până în octombrie 2015, din
doi psihologi și un coordonator. Din octombrie 2015, în conformitate cu Ordinul
MECS nr. 3070 din 14.01.2015, au fost angajate patru cadre didactice, cu fracțiuni de
normă, care acoperă consilierea și orientarea în carieră a studenților din domeniile:
socio-uman, științe inginerești, științe economice și antreprenoriat.
În prezent, echipa CCOC are următoarea componență: un sociolog, un post
cadru didactic (patru fracțiuni de normă ocupate de patru cadre didactice) și un
coordonator. Un post de psiholog a fost ocupat până în martie 2017 când ocupantul
a intrat în concediu de creștere copil iar celălalt post de psiholog a rămas neocupat
după o serie de propuneri de scoatere la concurs.
În conformitate cu obiectivul fundamental al Centrului, şi anume oferirea de
noi oportunităţi de angajare tinerilor din sistemul educațional, în anul 2017, CCOC a
desfăşurat o serie de activităţi de consiliere și evaluare psihologică, educațională și
vocațională; sesiuni de training-uri pentru dezvoltarea competențelor transversale;
evenimente de carieră; studii și analize periodice utile pentru optimizarea
permanentă a procesului de educație și formare în mediul academic sucevean.
a) Consiliere educaţională, vocaţională şi evaluare psihologică
În ședințele de consiliere au fost abordate dificultăţi emoţionale, de concentrare a
atenţiei şi de învăţare, de rezolvare a conflictelor interpersonale, de gestionare a
stresului.
b) Sesiuni de formare pentru dezvoltarea competenţelor transversale
CCOC a propus o serie de training-uri de dezvoltarea personală. Înscrierea
studenţilor este liberă şi se realizează on-line. În cazul elevilor, training-urile în USV
s-au desfășurat în cadrul unui parteneriat derulat cu CJRAE.
Tabel 15.1. Training-uri oferite studenților
Tema

1. Orientare
academică și
profesională

2. Managementul
resurselor personale

Titlul
 Cum mă pregătesc pentru piața muncii din
domeniul tehnic?
 Importanța utilizării tehnologiei moderne în
pregătirea pentru un loc de muncă
 Competențe antreprenoriale
 Oportunitatea planului de afaceri
 Cheia succesului în afaceri
 Managementul stresului
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Studenți

Training
2

95

1

8

1
1
1

15
26
20

1
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3. Dezvoltarea
atitudinilor și valorilor

4. Informarea
studenților de anul I
Total

 Dizabilitatea între barieră și oportunitate
 Concurs de eseuri “O scrisoare de
recunoștință pentru profesorul meu”
 Team- building cu studenții voluntari
 Workshop “Dincolo de amfiteatru” (ed. X)
 Adevăr și mit despre droguri
 Valențe terapeutice ale jocului (în Spitalul
Județean)

1

8

1

30

4
1
3

15
70
51

8

20

 ABC-ul studentului USV (licență și master)

10

556
35

Tabel 15.2. Training-uri oferite elevilor
Tema
Titlul
 Repere practice în OSP în cadrul
proiectului „De la excluziune la incluziune,
1. Orientare
via academica LINACAD”
FDI-2017-0848 / CNFIS - FDI - 2017 - 0562
academică
și promovare USV
 Seminar regional Consiliere și orientare în

Training

Elevi

7

716

1

30
10 cadre
didactice

 Ce înseamnă să fii cetățean european?

1

30

 Cercetare, dezvoltare și inovare în afaceri

2
11

21
797

carieră pentru elevii de liceu
2. Dezvoltarea
atitudinilor și valorilor
3. Antreprenoriat
Total

920

c) Evenimente de carieră:
Studenții USV au beneficiat de o serie de evenimente de carieră cu invitați și
tematică adaptată domeniului de studiu, evenimente realizate în parteneriat cu
Unitatea de Analiză și Gestiune Previzională a Solicitărilor Pieței Muncii și în cadrul
proiectelor „De la excluziune la incluziune, via academica LINACAD” FDI-2017-0848
/ CNFIS - FDI - 2017 – 0562 și „Corelarea ofertei educaționale a USV în vederea
integrării studenților și absolvenților pe piața muncii” CNFIS- FDI-2017-0554.
Tabel 15.3. Evenimente de carieră
Tema
Titlul
1. Managementul  MCT- traseu semnalizat pentru
carierei tale
viitorii profesioniști în domeniul
(MCT)
didactic
(martie 2016)
 MCT- traseu semnalizat pentru
studenții economiști
 MCT- traseu semnalizat pentru
studenții din domeniul tehnic
 Universitate antreprenoriala Studenți antreprenori Syntra
Belgia
 Parteneri în organizarea
evenimentului "5 steps to

88

Invitați
Director C.N. Petru Rareș
Profesor C.N. Petru Rareș
Profesor Șc. Gen. 3

Studenți
60

Capgemeni, Cristis,
Toastmasters
Assist Software, Ambro
SA, Grup Rossmann

180
180
69

Todd Geist, Scott Liston
(Procter & Gamble

140
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2. Promovare
firmă

entrepreneurial success leading
team with excellence" (3 întâlniri)
 "OSF Open Day"
 OSF- promovare oferte locuri de
muncă și internship
 Computer Voice Systems
 Promovarea programelor de
finanțare Start Up IMM și Start
Up Nation Romania
 Capgemeni (porți deschise)

Total

USA)
40
Reprezentanții firmelor

40
35
17

14
775

d) Studii şi analize periodice:
Ce se întâmplă cu absolvenţii USV?
Studiu cu caracter permanent realizat din anul 2006. Lotul investigat
(absolvenţii care au ridicat diploma de la Departamentul Acte de Studii în perioada
iulie 2006 – decembrie 2017). Aplicarea chestionarelor este realizată de personalul
Departamentului Acte de Studii, coordonator Maria Muscă, secretar şef USV, în
sarcina CCOC fiind actualizarea bazei de date privind absolvenţii USV. Datele pentru
ultimele trei promoții (2014, 2015, 2016) au fost prelucrate la nivelul întregului lot
(Anexa 15).
 Motivația și așteptările studenților de anul I
Studiul și-a propus cunoaşterea aspectelor motivaţionale ale orientării academice,
a orizontului de așteptări şi a modalităților de rezolvare a dificultăților de ordin
personal sau de învățare ale studenţilor de anul I. Investigaţia s-a efectuat în
perioada 1 noiembrie - 15 decembrie 2017 pe un eșantionreprezentativ, structurat
proporțional pe facultăţi, care reprezintă 21,3% din totalul studenţilor anului I zi. În
urma validării chestionarelor, au rezultat 403 studenți investigați. În ultimii trei ani,
CCOC a realizat această cercetare în cadrul activității de promovare a serviciilor
centrului de consiliere studenților de anul I.
 Statutul și satisfacția profesională a absolvenților USV
Studiul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Corelarea ofertei educaționale a USV
în vederea integrării studenților și absolvenților pe piața muncii” (CNFIS- FDI-20170554) și și-a propus să răspundă la întrebarea „care sunt determinanţii satisfacției
profesionale ai absolvenților USV?” Au fost evaluate rolurile predictive a patru
constructe: capitalul uman, diferențe individuale stabile, climatul educațional și
factorii demografici în predicţia dimensiunii calitative a statutului socioprofesional.
Lotul investigat a fost constituit din 853 de absolvenți ai Universităţii „Ştefan cel
Mare” din Suceava, studii de licenţă şi master.
 Studentul USV de la risc de excluziune la succes academic
Cercetarea, desfășurată în cadrul proiectului „De la excluziune la incluziune, via
academica LINACAD” (FDI-2017-0848 / CNFIS - FDI - 2017 – 0562), a avut drept
scop identificarea factorilor de vulnerabilitate care conduc la excluziune socială.
Factorii de vulnerabilitate au fost structurați pe patru dimensiuni: factori care țin de
particularități individuale, de aspecte familiale, de mediul academic și de piața


89

Raport privind starea universităţii 2017

muncii. Chestionarul a fost aplicat unui număr de 1011 studenți de la toate facultățile
din USV în perioada noiembrie-decembrie 2017.


e) Alte activităţi ale CCOC cu interes în sfera orientării academice şi
profesionale:
 Furnizarea datelor statistice privind absolvenții către facultățile din USV:
FSEAP (CIG), FIG (Istorie, Geografie), FSE, FDSA
 Întâlnirea angajaților CCOC cu John Liptak (Center of Career and Talent
Development, Radford University)
 Participarea la Seminarul Centrelor de Consiliere şi Orientare în Carieră din
universităţi (noiembrie 2017).
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