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International Masterclasses 

Fizician pentru o zi!  

 

Cercetătorii de la CERN (Cen-

trul European de Cercetări 

Nucleare, Geneva), Institutul 

de Fizică și Inginerie Nucleară 

„Horia Hulubei” din București 

și Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava au orga-

nizat cea de a treia ediție a 

manifestării LHCb@ Inter-

national Masterclass la Obser-

vatorul Astronomic din Su-

ceava. 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 

Collaboration și International 

Particle Physics Outreach 

Group. Acțiunea s-a adresat 

elevilor de liceu din clasele 

IX-XII și le-a permis, de-a 

lungul unei zile, să ia contact 

cu mediul de cercetare de la 

CERN, de pe platforma Măgu-

rele și de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va. Pe durata acestei zile, ele-

vii au avut ocazia să audieze 

cursuri despre particule ele-

mentare și energiile înalte, să 

participe la analiza datelor 

reale achiziționate în experi-

mentul de energii înalte 

LHCb, să discute rezultatele 

obținute prin videoconferință 

cu cercetătorii de la CERN, 

precum și cu alți colegi din 

centrele științifice  de la 

Florența, Barcelona, Paris, 

Cincinnati, ce sunt parte în 

programul “LHCb@ 

International Masterclass”. 

 

Zilele USV 2017 

 

Cu prilejul împlinirii a 54 de 

ani de la înființarea Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, facultățile, departa-

mentele, Biblioteca Uni-

versității, Centrul de Reușită 

Universitară și Casa de 

Cultură a Studenților au 

organizat o serie de eveni-

mente sub genericul Zilele 

USV 2017. Pe parcursul 

primelor două zile, Biblioteca 

a găzduit „Dialogul Științelor 

și Artelor la USV”, cu nu-

meroase lansări de carte ști-

ințifică, manuale, cursuri, 

studii, traduceri, informând 

publicul interesat despre 

ultimele noutăți din diferite 

domenii de studiu, înregistrate 

în colecțiile bibliotecilor din 

țară și din străinătate. Cu 

această ocazie, standul de 

carte al USV a pus, spre 

vânzare, numeroase titluri 

semnate de universitari 

suceveni. Seria lansărilor de 

carte a fost deschisă de prof. 

univ. dr. Mircea A. Diaconu, 

cu volumul „Biblioteca româ-

nă de poezie postbelică. Stu-

dii, eseuri, cronici”. Au urmat, 

în aceeași zi, lansările de carte 

Cent ans de Saussure (1916-

2016) - prof. univ. dr. Sanda - 

Maria Ardeleanu, lector univ. 

dr. Crina Coroi; Cartea româ-

nească veche în Imperiul 

Habsburgic (1691-1830) -  

prof. univ. dr. Niculina Iacob; 

Geometrodinamica deformă-

rilor spațio-temporale cu apli-

cații în astrofizică și cosmolo-

gie - asist. univ. dr. fiz. Ana-

Camelia Pîrghie; Istoria lite-

raturii române de la croni-

carii moldoveni la scriitorii 

postpașoptiști - conf. univ. dr. 

Claudia Costin; Despărțirea 

de efemer: conceptualizări 

timpurii și asumări mitice ale 

dualismului deșertăciune – 

veșnicie - lector univ. dr. 

Marius Cucu; On Writers as 

Translators/ Sur les ecrivains-

traducteurs - lector univ. dr. 

Daniela Haisan. Ziua de 7 

martie a debutat cu Şedinţa 

festivă în Auditorium-ul 

„Joseph Schmidt”. Rectorul 

USV, prof. univ. dr. ing. Va-

lentin Popa, a prezentat prin-

cipalele realizări obținute în 

cursul anului 2016 și priorită-

țile strategiei de dezvoltare a 

universității pentru perioada 

următoare. Printre realizările 

anului 2016 menționate de 

Rectorul universității s-au 

numărat înființarea Facultății 

de Drept și Științe Admi-

nistrative, dezvoltarea a două 

noi programe internaționale de 

studii cu dublă diplomă, în 

parteneriat cu Universitatea 

Bucovineană din Cernăuți, 

păstrarea locului I în 

clasamentul OSIM privind 

Evenimente  

3 martie 2017 

6-9 martie 2017 
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numărul de brevete de invenții 

acordate universităților, deru-

larea primului proiect major 

de cercetare științifică în 

cadrul marelui program 

european „Orizont 2020” – în 

care USV este coordonator, 

alături de alte universități din 

șase țări, dar și faptul că USV 

a devenit acționar într-o primă 

întreprindere Spin-off, 

înființată în 2016, în cadrul 

căreia se implementează un 

proiect care a fost câștigat într-

o competiție națională, iar un 

brevet de invenție este 

transferat în producție. De 

asemenea, anul trecut au fost 

onorate patru personalități 

europene prin conferirea 

titlului de Doctor Honoris 

Causa al USV, numărul 

locurilor bugetate pentru 

cetățenii români a înregistrat o 

creștere, fapt reflectat în 

finanțarea universității, fondul 

de burse a crescut de la trei 

milioane de lei în 2015 la 

aproape cinci milioane de lei 

în 2016, iar în acest an fondul 

de burse este de aproximativ 

9,5 milioane de lei, a mai 

precizat Rectorul USV.  În 

cadrul ședinței festive, prof. 

univ. dr. Mihai Dimian, 

Prorector cu activitatea 

științifică, a prezentat starea 

activității științifice și 

perspectivele acesteia la USV,  

declarând că din fondurile 

structurale pentru proiecte de 

cercetare și dezvoltare au fost 

atrase fonduri de aproximativ 

5 milioane de lei. El a mai 

precizat că în perioada 2015 -

2016  USV a avut 119 autori 

de articole cotate ISI și bre-

vete, din care 80 de cadre 

didactice titulare la USV, 33 

de doctoranzi și 8 cercetători 

asociați, iar în cadrul acestor 

articole au existat colaborări 

cu 132 de instituții din 27 de 

țări. În privința brevetelor de 

invenții, acestea au avut ca 

autori 21 de cadre didactice 

din USV și 11 studenți. Pro-

rectorul Mihai Dimian a pre-

cizat că în ultimii zece ani 

USV a realizat tranziția de la o 

universitate „de început” către 

o universitate care se apropie 

de Modelul Humboldtian, însă 

alte mari universități ale lumii 

au promovat deja un nou mo-

del, care adaugă latura antre-

prenorială la activitatea didac-

tică și cercetarea științifică. El 

a subliniat necesitatea convin-

gerii agenților economici din 

regiune să participe la proiec-

tele de cercetare științifică  ale 

universității, menționând că 

pentru realizarea acestui dezi-

derat este nevoie să li se expli-

ce mai bine acestora care sunt 

beneficiile participării în pro-

iectele de cercetare, mai ales 

ținând cont de faptul că  USV 

dispune de laboratoare de cer-

cetare, dintre care unele sunt 

de nivel internațional.  Bursa 

de excelenţă „Ştefan cel Ma-

re”, instituită începând cu 

acest an, a fost acordată 

echipei celor şase studenţi de 

la Facultatea de Inginerie 

Alimentară (FIA) care a câşti-

gat, anul trecut, trofeul 

competiţiei naţionale „Ecotro-

phelia” şi a participat la faza 

internaţională a acesteia. Prof. 

univ. dr. Gabriela Prelipcean, 

Prorector  cu baza materială şi 

probleme studenţeşti, a înmâ-

nat cecul în valoare de 8000 lei 

și diplomele celor şase stu-

denți, coordonaţi de conf. 

univ. dr. ing. Adriana Dabija:  

Mariana - Violeta Bejinariu, 

Ecaterina - Flavia Iloaei, Ovi-

diu-Marian Apetrei, Alexan-

dru-Iulian Buchi, Alexandru 

Buţerchi. Aceștia au prezentat 

la Ecotrophelia România 2016 

reţeta proprie „ForestROut – 

conserve de păstrăv tip pastă”, 

la faza internaţională de la Pa-

ris, clasându-se pe locul cinci. 

Conf. univ. dr. Adriana Dabija 

a precizat că la cele cinci ediţii 

ale „Ecotrophelia” România 

USV a obţinut zece premii, 

câştigând de trei ori compe-

tiţia naţională.  Bursa de exce-

lenţă „Ştefan cel Mare” se 

acordă pentru rezultate remar-

cabile în domeniile ştiinţific, 

cultural-artistic, sportiv, de 

promovare a imaginii USV, de 

voluntariat, pe lângă bursele 

de performanţă sau cele de 

merit, a precizat Prorectorul 

Gabriela Prelipcean. Ea a 

menţionat că în competiţia 

pentru atribuirea bursei au 

participat 11 studenţi ai USV, 

grupaţi în echipe de cercetare 

sau individual. Domnia Sa şi-
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a exprimat speranţa unei 

participări mai numeroase la 

concursul pentru câştigarea 

bursei de anul viitor, iar 

rezultatele studenţilor par-

ticipanţi să fie cât mai vizibile 

pe plan internaţional, mai ales 

că unul din criteriile pentru 

care se acordă bursa este 

promovarea imaginii USV pe 

acest plan. Cei mai merituoşi 

doctoranzi ai Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

(USV) au fost evidenţiaţi cu 

prilejul Zilelor USV, aceştia 

fiind premiaţi pentru acti-

vitatea de cercetare pe care o 

desfăşoară. La Şcoala Docto-

rală de Ştiinţe Aplicate şi 

Ştiinţe Inginereşti a USV, 

titlul de „Doctorandul anului” 

a fost oferit Mihaelei Poienar, 

a cărei lucrare a fost coor-

donată de prof. univ. dr. ing. 

Dan Milici şi de regretatul 

prof. univ. dr. ing. Dorel 

Cernomazu. În cursa pentru 

acest premiu, tânăra a obţinut 

un scor cumulativ de 338 de 

puncte, fiind recompensată şi 

pentru diversitatea rezultatelor 

de cercetare. Este prim autor 

sau coautor la opt articole in-

dexate ISI, a depus patru cereri 

de brevetare la OSIM, aceasta 

susţinând public teza de doc-

torat în noiembrie 2016. La 

Şcoala Doctorală de Ştiinţe 

Socio-Umane titlul de „Docto-

rand al anului” a fost adju-

decat de Oana Elena Grozavu 

Lenţa, a cărei lucrare a fost 

coordonată de prof. univ. dr. 

Sorin Maxim, aceasta având 

un scor cumulativ de 415 

puncte. Este prim autor sau 

coautor la 5 articole indexate 

ISI, are şapte studii publicate 

în volume de specialitate, 

figurează cu nouă prezentări la 

conferinţe şi a fost moderator 

în cadrul unei secţiuni la una 

dintre conferinţe. Potrivit prof. 

univ. dr. Rodica Mărioara 

Nagy, director al Consiliului 

Studiilor Universitare de Doc-

torat din cadrul USV, la ediţia 

din acest an juriul a acordat şi 

un premiu special Florinei 

Dranca, îndrumată de prof. 

univ. dr. ing. Mircea Oroian, 

pentru publicarea unui articol 

în calitate de prim autor într-o 

revistă care se clasează pe 

primul loc pe plan mondial în 

domeniul său de cercetare.  În 

ceea ce priveşte finaliştii 

competiţiei, aceştia au fost în 

număr de cinci pentru fiecare 

şcoală doctorală. Seria eveni-

mentelor dedicate Zilelor 

USV a continuat cu  manifes-

tarea „Carte si Arte la USV”, 

organizată de Biblioteca Uni-

versitară, care a inclus alte 

lansări de carte, deschiderea 

unei expoziții de carte, studii, 

traduceri, fotografii și lucrări 

de pictură realizate de 

universitari suceveni: șef lucr. 

dr. Cătălina Barbu  - 

Facultatea de Silvicultură, Ing. 

Liliana Cobzaru - personal 

didactic auxiliar la Biblioteca 

USV, conf. univ. dr. Marga-

reta Grudnicki - Facultatea de 

Silvicultură, lector univ. dr. 

Oana Hrișcă - Facultatea de 

Științe ale Educației, lector. 

univ. dr. Rodica Iacobescu - 

Facultatea de Istorie și 

Geografie, dr. artist vizual ing. 

Ana Maria Ovadiuc –Serviciul 

de Comunicații și Tehologii 

Informaționale, ec. Gabriela 

Popoveniuc -Biroul Financiar, 

lector. univ. dr. Codruț Șerban 

- Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării. Pe parcursul 

întregului eveniment atmos-

fera de sărbătoare a fost 

amplificată și de momentele 

muzicale susținute de studenți 

ai USV.  

Departamentul de Ştiinţe 

Umane şi Social-Politice din 

cadrul Facultăţii de Istorie şi 

Geografie a organizat în ziua 
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de 7 martie sesiunea de comu-

nicări ştiinţifice Alma Mater 

Sucevensis, ediţia XXI, iar 

Departamentul de Contabili-

tate, Audit şi Finanţe din 

cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Economice şi Administraţie 

Publică a propus o masă ro-

tundă pe tema inserţiei pe 

piaţa muncii a absolvenţilor 

din domeniul financiar-

contabil. În după-amiaza 

aceleiași zile, Facultatea de 

Drept şi Ştiinţe Administra-

tive, a organizat o dezbatere pe 

marginea problemelor actuale 

în domeniul juridic.  

Facultatea de Inginerie Meca-

nică, Mecatronică şi Manage-

ment  organizat o  lansare de 

carte ştiinţifică: Delia Cer-

lincă, Sergiu Gabriel Spînu – 

Influenţa defectelor de supra-

faţă asupra durabilităţii la 

oboseala de contact, Editura 

MatrixRom, București; Steli-

an Alaci, Florina-Carmen 

Ciornei, Constantin Filote – 

Teorie, model și experiment în 

dinamica sistemelor cu percu-

ție, Editura MatrixRom, Bucu-

rești.  

Facultatea de Inginerie Ali-

mentară a prezentat noutățile 

editoriale în domeniul Ingi-

neriei Alimentare: Metodolo-

gia analizei senzoriale - conf. 

univ. dr. Georgiana Codină; 

Semințe de struguri: studii și 

cercetări;  Auditul calității  - 

conf. univ. dr. Silvia Miro-

neasa; Valoarea nutritivă a 

produselor de panificație: 

aplicații didactice - conf. 

univ. dr. Adriana Dabija.  

Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării, Facultatea de 

Istorie și Geografie și Facul-

tatea de Științe ale Educației 

au continuat seria lansărilor de 

carte cu ocazia Zilelor USV: 

Comoara de la Voroneț 

(însemnări, evocări, reflec-

ții...) - prof. univ. dr. Mihai 

Iacobescu, Filosofia singula-

rității. O etică a gândirii fără 

om - conf. univ. dr. Bogdan 

Popoveniuc,  Cultura diversi-

tății și diversitatea culturală 

în politicile educaționale con-

temporane    - conf. univ. dr. 

Nadia Laura Serdenciuc, 

Marketing; Marketing: studii, 

proiecte și teste grilă - conf. 

univ. dr. Alexandru Mircea 

Nedelea; Drept: studii de caz 

lector univ. dr. Oana Marilena 

Nedelea.    

Teatrul studențesc Fabulinus a 

prezentat în premieră piesa 

„Eu. Tu. Aproape”, o adaptare 

după „Almost Maine” de John 

Cariani, pe scena Auditorium-

ului „Joseph Schmidt”.   

Joi, 9 martie, cu începere de la 

ora 12, la Facultatea de 

Silvicultură a avut loc decer-

narea titlului de Doctor Ho-

noris Causa domnului prof. 

univ. dr. ing. Nicoale Boş. 

Seria evenimentelor dedicate 

USV s-a încheiat cu un spec-

tacol de varietăţi susţinut de 

trupa Icarus, Mihai Boicu şi 

Ansamblul Artistic Studenţesc 

Arcanul USV, alături de solişti 

şi invitaţi. 

Expoziţia Descoperirea 

Universului la Observatorul 

Astronomic   

 

DelegaţiaValonia-Bruxelles la 

Bucureşti, Observatorul As-

tronomic şi Planetariul Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava au organizat, în 

colaborare cu Biblioteca USV, 

expoziţia cu titlul Des-

coperirea Universului. Im-

portantul eveniment ştiinţific 

s-a înscris în seria activităţilor 

dedicate Zilei Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava. Vernisajul expoziţiei a 

avut loc luni, 6 martie 2017, 

începând cu ora 14:00, în 

spaţiul expoziţional al Ob-

servatorului Astronomic din 

cadrul USV. Expoziţia, re-

dactată în limba română, este 

compusă din 29 de roll-up-uri 

despre Univers şi este struc-

turată pe două planuri, fața A 

prezintă viziunea modernă a 

Universului, teoria Big Bang-

ului fierbinte și modelul con-

cordanței. Succesul acestor 

modele este explicat din punct 

de vedere observațional, expe-

rimental și teoretic. Fața B 

conduce spre o serie de între-

bări care decurg din aceste 

modele - întrebări despre na-

tura elementelor din Univers, 

cum ar fi materia și energia 

întunecată; întrebări care se 

află la limita fizicii sau a altor 

discipline despre natura exactă 

a Big Bang-ului, natura 

6 martie – 6 aprilie 2017 
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timpului, legătura dintre fizică 

și matematică și întrebări filo-

sofice care sunt legate de stu-

diul cosmologiei. Expoziția, 

pusă la dispoziţie de către De-

legația Valonia-Bruxelles la 

București, a fost realizată de 

Departamentul de Matematică 

de la Universitatea din Namur 

(UNamur), în colaborare cu 

Atout Sciences, Cercul Astro-

nomic Mosan, Scienceinfuse, 

Arhivele Georges Lemaître, 

Facultatea de Ştiințe a 

Universității Catolice din 

Louvain (UCL), Centrul de 

Cosmologie, Fizica particule-

lor și Fenomenologie (CP3) și 

UCL Cultură. În aceeaşi 

perioadă, la Observatorul As-

tronomic s-au desfășurat 

ateliere de lucru, la care au 

fost invitaţi elevi, studenţi şi 

publicul sucevean. Temele 

atelierelor au fost cosmologie, 

astrofizică, astronomie popu-

lară, radioastronomie, astro-

nomie pe înţelesul celor mici.  

 

Erasmus+30 Open Doors 

Serviciul de Relații Interna-

ționale și Afaceri Europene 

din USV (SRIAE) a organizat 

evenimentul Erasmus+30 

Open Doors - „Cum să ajung 

student Erasmus în universi-

tatea mea”, care face parte din 

ciclul de manifestări organi-

zate pentru aniversarea a 30 de 

ani de Erasmus în România. 

SRIAE a prezentat istoricul 

programului Erasmus la nivel 

internațional, național și în 

USV, precum și oportunitățile 

oferite studenților în cadrul 

acestui program, pentru anul 

universitar 2017-2018. La 

eveniment au fost invitați foști 

studenți Erasmus, care, prin 

intermediul unor prezentari au 

expus momente din timpul 

mobilității Erasmus și au îm-

părtășit experiența lor inter-

națională celor peste 80 de 

studenți prezenți. Până pe data 

de 15 aprilie, în USV, la 

nivelul facultăților, va avea 

loc selecția viitorilor studenți 

Erasmus+, pentru cele 100 de 

mobilități de studiu și practică, 

disponibile în anul academic 

2017-2018.  

 

Cursanți ai Lectoratului de 

limbă română al USV din 

cadrul Universității Națio-

nale „Yurii Fedkovici” din 

Cernăuți în aplicație prac-

tică în România 

La invitația Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, 14 

dintre cei mai competenți și 

asidui cursanți ai Lectoratului 

de limbă română din cadrul 

Universității Naționale „Yurii 

Fedkovici” din Cernăuți (stu-

denți și cadre didactice) au 

participat la o aplicație prac-

tică de limbă și cultură 

românească în România. La 

Suceava, grupul însoțit de 

Gina Puică, lector de română 

în cadrul Lectoratului USV de 

la Cernăuți, a avut vineri, 17 

martie, o întâlnire cu Prorec-

torul responsabil de relațiile 

internaționale al USV, Prof. 

univ. dr. Ștefan Purici, în care 

au fost discutate chestiuni 

diverse, legate în special de 

colaborarea dintre cele două 

universități și de dezvoltarea 

academică. Ulterior, grupul a 

vizitat campusul USV, invi-

tații exprimându-și admirația 

față de modernitatea dotărilor 

sucevene. Tot la Suceava, 

9 martie 2017 

 

17-19 martie 2017 
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cursanții cernăuțeni ai Lec-

toratului de limbă română au 

efectuat o vizită la Muzeul de 

Istorie și la Centrul de formare 

continuă al USV de la Vatra 

Dornei. În zilele următoare, 

grupul a avut în program vizite 

în diverse puncte ale județelor 

Suceava și Neamț. Reamintim 

că Lectoratul de limbă română 

al USV din cadrul Uni-

versității Naționale „Yurii 

Fedkovici” din Cernăuți a fost 

deschis în noiembrie 2014, în 

octombrie 2016 fiind inau-

gurată și o sală a Lectoratului, 

echipată cu cele mai noi 

dotări. În al treilea an de func-

ționare, peste 50 de cursanți 

frecventează orele de limbă 

română.  

 

Pique-nique poétique 

#Haikunoi 2017 

Evenimentul Pique-nique 

poétique #Haikunoi, ediția a 

III-a, face parte din seria de 

manifestări organizate de Am-

basada Franței și de operatorul 

său cultural, Institutul Francez 

din România, cu sprijinul Mi-

nisterului Educației Naţionale. 

Picnicul Poetic Francofon a 

avut loc simultan în numeroa-

se oraşe şi sate din România, 

atrăgând participanţi de toate 

vârstele, cu ocupaţii dintre 

cele mai diverse. Evenimentul 

propus de Institutul Francez a 

fost adresat pasionaților de 

poezie, în principal studenți, 

dar și grupuri de elevi de la 

liceele din oraș, profesori de 

limbă franceză, angajați fran-

cofoni de la întreprinderile din 

județul Suceava etc., care au 

fost invitați să scrie un haiku 

în limba franceză, să-l posteze 

pe o reţea de socializare folo-

sind hashtag-ul #Haiku-

noi2017 şi să-l prezinte celor-

lalţi participanţi în timpul pic-

nicului convivial din 20 mar-

tie. Contribuțiile internauților 

din întreaga ţară – haikuuri, di-

verse imagini (desene, pic-

turi), fotografii şi înregistrări 

de la eveniment – s-au con-

cretizat într-un evantai inter-

textual în spațiul virtual 

#Haikunoi2017, purtând (în)-

semnele personale ale creati-

vității și sensibilității poetice 

ale fiecărui vorbitor de limba 

franceză. Această manifestare 

culturală reprezintă un mod 

creativ de a sărbători Fran-

cofonia. Scopul principal a 

fost acela de a facilita schim-

burile de idei între francofonii 

și francofilii suceveni refe-

ritoare la limba franceză și la 

valorile a căror transmitere e 

încurajată de învăţarea ei, dar 

și de a promova pluriling-

vismul și interacțiunile cultu-

rale.     
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Erasmus+ Welcome Day la 

USV 

 

Întâlnirea organizată de Servi-

ciul de Relații Internaționale și 

Afaceri Europene (SRIAE) a 

debutat cu mesajul de bun ve-

nit adresat de prof. univ. dr. 

Ștefan Purici, Prorector cu 

imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare 

europeană al USV. Prin inter-

venția sa, acesta și-a exprimat 

încrederea că experiența stu-

denților Erasmus+ în Suceava 

și în Bucovina va fi una va-

loroasă nu doar din perspec-

tivă academică, ci și din cea 

umană, servindu-le în viitor 

pentru dezvoltarea lor profe-

sională și personală. Totodată, 

acesta a oferit asigurări stu-

denților incoming că USV le 

va oferi posibilități de studiu și 

cunoaștere a ceea ce înseamnă 

Bucovina în context european, 

a tradițiilor noastre, inclusiv a 

limbii române, printr-un pro-

gram complex de activități 

desfășurate în campusul USV 

și în afara acestuia. Într-un 

program interactiv, studenții 

străini au avut ocazia să se fa-

miliarizeze cu reprezentanţii 

colegilor români - Erasmus 

Buddy, au fost informați cu 

privire la oportunitățile de stu-

diu și de petrecere a timpului 

liber la USV și au prezentat 

tările din care provin: Afga-

nistan, Armenia, Republica 

Populară Chineză, Grecia, 

Italia, Maroc, Slovenia, Turcia 

și Ucraina. Din proiectele 

viitoare propuse studenților 

străini și primite cu entuziasm 

de aceștia, menționăm vizite 

de studiu în diverse zone din 

județul Suceava, vizită la 

Observatorul Astronomic, 

seară gastronomică şi altele. 

Un sprijin direct în calitatea 

experienței academice a stu-

denților va fi oferit de coor-

donatorii Erasmus+ ai fiecărei 

facultăți, care îi vor sprijini 

împreună cu personalul 

SRIAE în alegerea discipline-

lor și orientarea în viața 

studențească la USV. Pentru a 

arăta, o dată în plus, faptul că 

Bucovina este un adevărat 

spațiu multicultural, Adam 

Yin, student din Republica Po-

pulară Chineză, a pregătit un 

moment artistic care să-i in-

troducă pe studenții străini în 

activitățile Clubului România 

– China, adresându-le totodată 

invitația de a participa la 

cursurile de limba chineză 

organizate de USV.  

 

Factori psihosociali deter-

minanţi pentru orientarea 

academică, aşteptările şi ne-

voile studenţilor de anul I 

 

În vederea eficientizării relați-

ilor dintre oferta academică și 

așteptările studenților, Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a realizat un studiu cu 

privire la factorii psihologici 

şi sociali care au condus la ale-

gerea programelor pe care ea 

le oferă. Cunoaşterea prin-

cipalelor motive care stau la 

baza orientării academice, a 

orizontului de așteptări şi a 

modalităților de rezolvare a 

potenţialelor dificultăţi de or-

din personal sau de învățare 

ale studenţilor de anul I cons-

tituie baza unei analize obiec-

tive a mediului academic, iar 

rezultatele pot fi utilizate pen-

tru a lua cele mai bune decizii 

în ceea ce privește market-

ingul universitar. Astfel, prin-

tre motivele pentru care absol-

venţii de liceu aleg să studieze 

la universitatea noastră regă-

sim: apropierea de casă, resur-

sele de care dispune USV, in-

cluzând aici şi resursa umană, 

dotarea universității, prestigiul 

ei și implicarea în viața comu-

nității locale. În alegerea fa-

cultății, studenții au în vedere 

mai multe aspecte: relevanța 

domeniului de studiu, compe-

tenţe pe care le poate obține la 

sfârșitul ciclului universitar, 

dar și viitoarea profesie și an-

corarea acesteia pe piaţa mun-

cii. Găsirea unui loc de muncă 

este un element decisiv în ale-

gerile și opțiunilor studenților. 

Potrivit aceluiaşi studiu, în ca-

zul unor dificultăţi în procesul 

de învăţare, studenții apelează 

la resursele pe care le pune la 

dispoziție USV: profesori, co-

legi, Centrul de Consiliere şi 

Orientare în Carieră, în vreme 

ce pentru problemele de ordin 

personal, ei preferă să valori-

fice reţeaua socială personală - 

familia,  prietenii, colegii), dar 

și asistența de specialitate a 

Centrului de Consiliere şi O-

rientare în Carieră (CCOC). 
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Universitatea pune la dispozi-

ția studenților cadrul institu-

țional necesar pentru depăși-

rea diferitelor probleme pe ca-

re le pot întâmpina în viața de 

student. Analiza răspunsurilor 

la întrebarea deschisă care a 

vizat așteptările studenților de 

anul I a evidenţiat faptul că 

prim-planul așteptărilor aces-

tora se referă la acumularea de 

cunoștințe, dezvoltarea com-

petenţelor specifice profesiei 

şi dezvoltarea personală. La 

acest studiu, aplicat de către 

Centrul de Consiliere şi 

Orientare în Carieră din cadrul 

Universităţii „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, a participat 

un eşantion reprezentativ de 

409 studenţi înmatriculaţi în 

anul I 2016-2017.

„Porți Deschise ASSIST 

Software” 

 

ASSIST Software Suceava a 

invitat studenții pasionați de 

cele mai noi tendințe din do-

meniul IT, la cea de-a IX-a 

ediție „Porți Deschise ASSIST 

Software”. Evenimentul a fost 

organizat în parteneriat cu Fa-

cultatea de Inginerie Electrică 

și Știința Calculatoarelor și 

Facultatea de Științe Econo-

mice și Administrație Publică, 

fiind dedicat studenților din 

toți anii de studiu și masterat. 

În intervalul 11:00 – 13:00, 

membrii echipei ASSIST Su-

ceava i-au așteptat cu entuzi-

asm pe toți cei interesați să 

descopere cele mai importante 

și atractive proiecte derulate 

de ASSIST Software, fiind 

deschiși să le dezvăluie din 

experiența lor de lucru, dar și 

din frumusețea culturii orga-

nizaționale în care își desfă-

șoară activitatea zeci de tineri. 

Timp de mai bine de 4 ore, 

reprezentanții companiei le-au 

împărtășit studenților sfaturi 

utile pentru debutul în carieră, 

dar și alte informații de care au 

nevoie pentru dezvoltarea lor 

personală și profesională. La 

această nouă ediție s-a pus ac-

cent pe comunicarea informa-

lă, pe manifestarea liberă a 

curiozității, și a interacțiunii 

deschise dintre profesioniști și 

studenți, acestea fiind aspecte 

care facilitează calea spre o 

carieră de succes.  

  

Prof. univ. dr. Ion Pohoaţă, 

Doctor Honoris Causa al 

Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava 

 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” Suceava a conferit titlul 

Doctor Honoris Causa prof. 

univ. dr. Ion Pohoaţă de la 

Universitatea „A. I. Cuza” din 

Iaşi pentru anvergura perso-

nalității sale științifice, pentru 

calitățile de mentor și creator 

de școală economică, pentru 

dăruirea manifestată în slu-

jirea studiilor economice din 

universitatea suceveană. Năs-

cut la data de 13 ianuarie 

1951, în localitatea Cornu 

Luncii, din județul Suceava, 

domnul profesor universitar 

doctor Ion Pohoață a absolvit 

în anul 1974 cursurile Facul-

tății de Științe Economice, din 

cadrul Universității „Al. I. 

Cuza” din Iași. De la 1 fe-

bruarie 1979 începe cariera 

universitară, ca asistent uni-

versitar titular la Universitatea 

ieșeană, Facultatea de Eco-

nomie și Administrarea Afa-

cerilor, instituție căreia i-a de-

dicat, până în prezent, 38 de 

ani de activitate didactică și 

științifică. Încă de la începutul 

carierei sale academice, dis-

tinsul profesor s-a dovedit a fi 

un deschizător de drumuri, în 

mod special prin prisma dez-

voltării susținute în timp și 

spațiu a unor teze și sisteme de 

gândire noi, îndeosebi în pa-

lierul disciplinelor pe care le-a 

predat. Domnul profesor Ion 

Pohoață îmbină admirabil „a 

cunoaște” cu „a împărtăși”. 

Succesele repurtate în planul 
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cercetării științifice sunt încu-

nunate de formarea de dis-

cipoli, prin coordonarea celor 

45 de lucrări de doctorat, 

precum și a numeroase diser-

tații post-doctorale. Activita-

tea sa deosebit de complexă și 

consistentă evidențiază modul 

excelent în care și-a desfășurat 

activitatea ca profesor, cerce-

tător, economist, încununată 

într-o carieră valoroasă și pil-

duitoare, slujind în pasiune, 

onestitate și încredere știința și 

învățământul superior româ-

nesc din domeniul economiei. 

   

La linguistique pour tous 

(les étudiants) – ateliere de 

lingvistică pentru studenţi 

 

La invitația Facultății de 

Litere și Științe ale Comu-

nicării și cu sprijinul Ins-

titutului Francez din România, 

va sosi în universitatea 

suceveană Romain Filstroff, 

un tânăr cercetător pasionat de 

studiul lingvisticii generale și 

al limbii franceze. Creator al, 

www.linguisticae.com și al 

unui vlog cu sute de mii de 

vizualizări, Ma langue dans ta 

poche, Romain Filstroff este 

deosebit de apreciat de stu-

denții de la Litere pentru serio-

zitatea jucăușă cu care abor-

dează și prezintă, pe baza unei 

documentări riguroase, diver-

se concepte, mai mult sau mai 

puțin controversate, din știin-

țele limbajului. Tânărul fran-

cez a demonstrat cu succes 

cum pot fi folosite mijloacele 

moderne de comunicare pen-

tru a face accesibile unui pu-

blic larg rezultatele cercetării 

științifice. Romain Filstroff 

este admirat de studenții suce-

veni și pentru capacitatea sa de 

a-și alege colaboratori – antro-

pologi, sociologi, psihologi – 

la fel de tineri și de dedicați 

studiului ca și el. Pe parcursul 

a trei ateliere organizate la 

USV, Romain Filstroff a stat 

de vorbă cu studenții Facul-

tății de Litere și Științe ale 

Comunicării, atât despre ce 

înseamnă să creezi și să menții 

viu un site științific, cât și 

despre unele trăsături ale lim-

bii franceze contemporane.    

 

 

 

Ziua Porților Deschise pen-

tru România  

 

În organizarea Ambasadei Ro-

mâniei în Rabat, Regatul Ma-

roc, și a Universității Moha-

mmed V din Rabat, Facultatea 

de Litere, s-a desfășurat Ziua 

Porților Deschise pentru Ro-

mânia – Oportunități de Studii 

Superioare în România. Au 

participat președinți ai univer-

sităților din Maroc, decani, 

profesori universitari, profe-

sori de liceu, reprezentanți ai 

Ministerelor de Externe, 

Educație și Învățământ Supe-

rior marocane, sute de elevi, 

studenți, părinți, foști studenți 

marocani absolvenți în țara 

noastră, membri ai comunității 

române din Maroc, președinții 

Asociațiilor de prietenie și 

parteneriat româno-marocane. 
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Delegația română a fost con-

dusă de Sorin Cîmpeanu, Pre-

ședintele Consiliului Rectori-

lor din România și a integrat 

18 reprezentanți ai Ministeru-

lui român al Educației, precum 

și rectori, prorectori, decani, 

prodecani, profesori de la uni-

versități din București, Cluj-

Napoca, Craiova, Alba Iulia, 

Sibiu, Petroșani, Iași, Sucea-

va. Publicul marocan interesat 

de studiile în România s-a 

bucurat de prezența cadrelor 

academice și a avut prilejul să 

afle direct de la universități 

detalii pentru înscrierea și 

efectuarea studiilor superioare 

în România. Ambasada a făcut 

o prezentare a modalităților de 

obținere a vizei și constituire a 

dosarelor de studii. Au fost 

antamate discuții pentru conti-

nuarea încheierii de partene-

riate între universitățile din 

România și cele din Maroc. În 

cadrul activității derulate în 

Rabat, Universitatea „Stefan 

cel Mare” din Suceava a fost 

prezentă cu o amplă informare 

a ofertei de studiu la USV,  a 

programelor de licență, mas-

terat și doctorat, făcută de lect. 

univ. dr. Cătălina-Iuliana Pîn-

zariu, profesor invitat/ asociat 

la Universitatea Hassan II, 

Casablanca. De asemenea, la 

secțiunea Je partage avec 

vous ma super-expérience, doi 

studenti de la Universitatea 

Hassan II, Ecole Supérieur de 

Technologie, Casablanca, care 

au beneficiat de un stagiu de 

practică de 2 luni la USV în 

aprilie-mai 2016 în cadrul Fa-

cultății de Științe Economice 

și Administrație Publică, au 

prezentat experiența lor ca 

studenți bursieri la univer-

sitatea suceveană. Discuțiile și 

întrebările au continuat la 

standul de prezentare a ofertei 

USV, elevii și studenții ma-

rocani fiind interesați de 

posibilitățile de studiu la Su-

ceava, de dubla coordonare a 

tezelor de doctorat și de 

înmatricularea directă la pro-

gramele de licență, masterat și 

doctorat ca studenți străini la 

USV.
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HeidelbergCement România 

promovează programul de 

internship în rândul studen-

ților de la USV 

 

HeidelbergCement România, 

unul dintre cei mai importanți 

jucători pe piața materialelor 

de construcții, a prezentat 

oportunitățile de angajare 

pentru studenți, masteranzi și 

tineri absolvenți în cadrul 

companiei, promovând pro-

gramul internship, ediția 2017, 

în rândul studenților Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. La întâlnire au 

participat mai mulți repre-

zentanți ai companiei și 

studenți din cadrul Facultății 

de Inginerie Electrică și Ști-

ința Calculatoarelor și Facul-

tății de Inginerie Mecanică, 

Mecatronică și Management 

din USV, care au avut ocazia 

să afle mai multe despre fluxul 

dintr-o fabrică de ciment, 

așteptările unei companii de la 

tineri, criteriile care primează 

în selectarea unui tânăr la 

început de carieră și pers-

pectivele oferite de industrie. 

HeidelbergCement România 

încurajează și susține activ 

dezvoltarea tinerilor, organi-

zând în fiecare an stagii de 

internship pentru studenți, 

proaspăt absolvenți de fa-

cultate și masteranzi, oferin-

du-le șansa să învețe direct de 

la profesioniști în diferite de-

partamente ale organizației. 

„Programul de internship pe 

care îl oferim este centrat pe 

învățare practică. Ne dorim să 

le prezentăm participanților 

procese și activități specifice 

industriei materialelor de 

construcții și să le facilităm, 

astfel,  aprofundarea cunoștin-

țelor teoretice dobândite în 

timpul facultății și acumularea 

de experiență practică. În 

funcție de performanța in-

dividuală, nivelul de înțe-

legere a business-ului și asi-

milarea de noi concepte, ti-

nerii pot avea șansa de a fi 

selectați ulterior într-unul din 

programele noastre de trainee, 

care le va deschide noi 

oportunități de dezvoltare pro-

fesională în cadrul organi-

zației și îi va conecta la in-

dustrie”, au declarat repre-

zentanții companiei. Anul 

acesta, HeidelbergCement Ro-

mânia a lansat programe de 

internship, în cadrul departa-

mentelor de achiziţii (sediul 

central), contabilitate (sediul 

central), sănătate și securitate 

în muncă (fabrica de ciment 

Fieni), mentenanță electrică 

(fabricile de ciment Tașca/ 

Chișcădaga/ Fieni), mentenan-

ță mecanică (fabricile de ci-

ment Tașca/ Chișcădaga/ 

Fieni), exploatare materii pri-

me (fabrica de ciment Tașca/) 

și producție ciment (inginerie 

de proces, fabricile de ciment 

Tașca/ Chișcădaga/ Fieni). 

Programul de internship se 

adresează studenților din anii 

terminali sau masteranzilor, 

printre specializările căutate 

de companie numărându-se: 

Energetică, Electronică, Elec-

trotehnică Automatică, Con-

tabilitate și Informatică de 

Gestiune, Construcții și Ins-

talații Chimie industrială, Sis-

teme de management, Ingine-

rie mecanică, TCM, Utilaj 

tehnologic, Exploatări minie-

re, Inginerie minieră, Inginerie 

geologică, Chimie industrială, 

Știința și ingineria materia-

lelor oxidice, Inginerie de 

proces. Stagiul este plătit, cu 

normă întreagă și se desfă-

șoară în perioada iulie-sep-

tembrie 2017. Studenții inte-

resați pot aplica în program, 

trimițând CV-ul până la data 

de 7 aprilie a.c., la 

resurseumane@heidelbergce

ment.ro, precizând în titlul 

mesajului postul pentru care 

optează. Pentru detalii 

https://www.heidelbergcemen

t.ro/programul-internship-

2017.  

 

Burse mai mari la USV  

 

După suplimentarea cu apro-

ape 50% a fondului pentru 

burse, conducerea Univer-

sităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava a stabilit noile cuan-

tumuri ale burselor studen-

ţeşti, valoarea acestora situân-

du-se între 600 de lei şi 6.900 

de lei/ lună. Noul regulament 

de acordare a burselor 

precizează condiţia prezenţei 

la cursuri în cazul unor 

categorii de venituri pentru 

studenţi. „Condiţionarea pre-

zenţei este asociată burselor 

sociale şi de merit. Bursa va fi 

suspendată dacă studentul 

acumulează mai mult de 36 de 
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ore absentate într-un semestru. 

Absenţele vor putea fi moti-

vate dacă se prezintă o scutire 

pentru perioade de spitalizare 

de cel puţin două zile sau 

pentru perioade de repaos la 

domiciliu, la recomandarea 

medicului, tot pe perioade de 

timp mai mari”, a precizat 

Rectorul USV, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa. Bursa 

minimă a crescut de la 250 de 

lei la 600 de lei iar bursa 

maximă pe care USV o poate 

acorda este în valoare de 

12.000 de lei  - Bursa de ex-

celenţă „Ştefan cel Mare”, 

care se oferă o singură dată pe 

an, nu lunar. Cele mai 

numeroase burse, cele sociale, 

se acordă studenţilor până în 

35 de ani, aflaţi în situaţii 

dificile - orfani de un părinte 

sau de ambii părinţi, cu boli 

deosebit de grave sau cei cu 

venituri mici, care fac dovada 

că venitul lunar net pe 

membru de familie este mai 

mic sau egal cu salariul de 

bază minim pe ţară. Primele 

două categorii ar urma să pri-

mească între 3.600 şi 3.700 de 

lei/ semestru, iar cei cu ve-

nituri mici vor primi de la 

3.000 la 3.200 de lei/ se-

mestru. Universitatea va mai 

oferi burse sociale ocazionale, 

structurate pe trei categorii: 

pentru îmbrăcăminte şi încăl-

ţăminte (între 600 şi 700 de 

lei, o singură dată), pentru 

naşteri şi pentru decese (pen-

tru rudele de gradul I, între 

4.000 – 5.000 de lei). O altă 

categorie de burse sunt cele 

speciale pentru studenţii care 

au performanţe cultural-artis-

tice deosebite (până la 900 de 

lei/ lună), performanţe spor-

tive înalte (6.900 de lei/ lună), 

implicare în activităţi de 

voluntariat (900 de lei/ lună), 

implicare în cadrul unor pro-

grame internaţionale (până la 

4000 de lei, plată unică), 

rezultate profesionale (până la 

4.500 lei/ lună). Burse de 

merit se acordă pentru rezul-

tate bune la învăţătură, având 

un cuantum între 3.700 şi 

4.600 de lei/semestru. Bursele 

de performanţă se acordă pen-

tru rezultate bune dublate de 

activitate ştiinţifică (participa-

re în contracte de cercetare, 

participare la articole ştiinţi-

fice, conferinţe, concursuri 

studenţeşti) şi au o valoare 

între 4.800 şi 8.000 de lei/ 

semestru. Bursa de excelenţă 

„Ştefan cel Mare”, pentru 

obţinerea unor rezultate re-

marcabile la nivel interna-

ţional, va avea o valoare între 

4.000 şi 12.000 de lei, plată 

unică. „Un student care 

primeşte bursă socială se poa-

te califica şi la orice altă bursă.  

Astfel, venitul lui poate depăşi 

salariul unui asistent univer-

sitar”, a mai completat 

Rectorul USV. Fondul de bur-

se pentru 2017 este de 9,5 

milioane de lei. Pentru 2015, 

fondul de burse a fost de patru 

milioane de lei, iar pentru 

2016, de 5 milioane de lei.

Festivalul Cultural „Basa-

rabia” 

 

Grupul de Iniţiativă al Ro-

mânilor din Basarabia (GIRB) 

a organizat la USV cea de-a 

IX-a ediţie a Festivalului 

Cultural „Basarabia”, proiect 

naţional care s-a desfăşurat în 

marile centre universitare din 

România sub coordonarea 

asociaţilor studenţilor basara-

beni, cu scopul de a sărbători 

99 de ani de la Unirea Basa-

rabiei cu România. Festivalul 

a debutat luni, 27 martie, la ora 

12.00, în corpul E al Univer-

sităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, cu expoziţia pro-

duselor tradiţionale din Ba-

sarabia. Alături de bucatele 

tradiţionale, au fost expuse şi 

produse de cofetărie şi 

patiserie oferite de mari pro-

ducători din Republica Mol-

dova, brandurile Franzeluţa şi 

Bucuria. Marţi, 28 martie, a 

avut loc acţiunea Treasure 

hunt, de la ora 17.00, în parcul 

Universităţii, un concurs de 

echipă în care scopul principal 

a fost căutarea de indicii şi 

găsirea „comorii” ascunse. 

Miercuri, 29 martie, a avut loc 

proiecţia filmului basarabean 

„Ce lume minunată”, la ora 

20.00, la Observatorul As-

tronomic. Lungmetrajul mol-

dovenesc „Ce lume minu-

nată”, regizat de Anatol Dur-

bală şi produs de Sergiu Cu-

matrenco Jr., a câştigat în 

acest an Premiul Federaţiei In-

ternaţionale a Criticilor de 

Film  - Fipresci Prize - la 

Festivalul de Film de la Var-

şovia. Trupa de umor Comedy 

Zebra Show a susţinut un 

spectacol joi, 30 martie, de la 

27-31 martie 2017 
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ora 20.00, pe scena Audito-

rium-ului „Joseph Schmidt”. 

Comedy Zebra Show este un 

grup de umorişti din Repu-

blica Moldova, care a devenit 

cunoscut după mai multe 

apariţii în cadrul emisiunii TV 

„iUmor”, unde au prezentat 

numere complexe, alcătuite 

din mai multe secvenţe de co-

medie, muzică şi scenete. Vi-

neri, 30 martie, de la ora 

21.00, în restaurantul Lounge 

Suceava s-a desfășurat con-

cursul Miss şi Mister Basara-

bia 2017, la care s-au înscris 

opt echipe. Câștigătorii con-

cursului, Irina Sîrghi și Dan 

Basamalerca, sunt studenți ai 

USV la Facultatea de Litere și 

Științe ale Comunicării și, 

respectiv, Facultatea de Ingi-

nerie Mecanică, Mecatronică 

și Management. Evenimentul 

a fost urmat de un after-party. 

Reprezentanții GIRB au de-

clarat că în Suceava sunt peste 

600 de studenţi şi liceeni 

basarabeni, iar organizaţia 

GIRB reprezintă şi apără 

interesele basarabenilor din 

judeţ. În semn de prietenie, la 

toate evenimentele din cadrul 

festivalului au fost invitaţi 

membrii tuturor organizaţiilor 

studenţeşti, cât şi cadrele di-

dactice.   

 

 

Legislație 

 

Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme 

de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu 

frecvenţă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 155 din 02.03.2017. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 81/2017 pentru modificarea şi completarea Strategiei naţionale de 

cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014, 

publicata  în Monitorul Oficial, Partea I nr. 155 din 02.03.2017. 

Hotărârea nr. 136/2017 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/ universitar 2017-2018, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 198 din 21.03.2017. 

 

Legea nr. 23/2017 privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor, publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 198 din 21.03.2017. 

 

Ordinul MEN nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a 

calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul 

Superior (RNCIS), publicat în Monitorul Oficial nr. 204 din 24.03.2017. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 147/2017  privind aplicarea unor corecții financiare în cadrul 

Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013 și 

efectuarea unor operațiuni de regularizare financiară, publicată în Monitorul Oficial nr. 206 din 

data de 24 martie 2017. 
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Ordinul nr. 3471/2017 privind modificarea art. 19 din Metodologia-cadru de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 215 din 29.03.2017. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de 

master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 218 din 30.03.2017. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 33/17 martie 2017 cu privire la avizarea modificării Calendarului de alegeri a 

studenților reprezentanți. 

 

Hotărârea nr. 34/23 martie 2017 cu privire la validarea alegerii studenților reprezentanți în 

structurile de conducere ale Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 35/23 martie 2017 cu privire la validarea candidaturii doamnei șef de lucrări dr. 

ing. Amelia BUCULEI pentru mandatul de membru în Consiliul Facultății de Inginerie 

Alimentară, 2017-2020. 

 

Hotărârea nr. 36/23 martie 2017 cu privire la validarea Raportului privind starea universităţii 

2016. 

 

Hotărârea nr. 37/23 martie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru privind 

acordarea burselor pentru studenții de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat 

(R53). 

 

Hotărârea nr. 38/23 martie 2017 cu privire la aprobarea cuantumurilor minime și maxime ale 

burselor acordate studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 39/23 martie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a studiilor universitare de doctorat (R11). 

 

Hotărârea nr. 40/23 martie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de ocupare a 

posturilor didactice și de cercetare vacante sau temporar vacante pe perioadă determinată (R51). 

 

Hotărârea nr. 41/23 martie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

conferirea titlului onorific de Doctor Honoris Causa al Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (R21). 

 

Hotărârea nr. 42/23 martie 2017 cu privire la aprobarea alocării sumei de 12.750 lei pentru 

manifestările „Student pentru o zi”- ediţia 2017 şi promovarea USV pentru concursul de admitere 

2017. 

 

Hotărârea nr. 43/23 martie 2017 cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri bugetate la studii 

universitare de licență, pentru anul universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr. 44/23 martie 2017 cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc bugetat la studii 

universitare de masterat, pentru anul universitar 2016-2017. 
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Hotărârea nr. 45/23 martie 2017 cu privire la depunerea rapoartelor de autoevaluare în vederea 

autorizării de către A.R.A.C.I.S.  a unui program de studii universitare de licență din cadrul 

Facultăţii de Drept și Ştiinţe Administrative. 

 

Hotărârea nr. 46/23 martie 2017 cu privire la depunerea raportului de autoevaluare în vederea 

autorizării de către A.R.A.C.I.S.  a unui program de studii universitare de masterat din cadrul 

Facultăţii de Drept și Ştiinţe Administrative. 

 

Hotărârea nr. 47/23 martie 2017 cu privire la depunerea raportului de autoevaluare în vederea 

evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S. a programului de studii universitare de licență 

Echipamente pentru Procese Industriale cu schimbarea denumirii în Inginerie Mecanică, din 

cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management. 

 

Hotărârea nr. 48/23 martie 2017 cu privire la depunerea raportului de autoevaluare în vederea 

autorizării de către A.R.A.C.I.S.  a unui program de studii universitare de masterat din cadrul 

Facultăţii de Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 49/23 martie 2017 cu privire la depunerea raportului de autoevaluare în vederea 

reacreditării de către A.R.A.C.I.S.  a unui program de studii universitare de masterat din cadrul 

Facultăţii de Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 50/23 martie 2017 cu privire la depunerea raportului de autoevaluare în vederea 

evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S.  a Programului de formare psihopedagogică în vederea 

certificării competențelor pentru profesia didactică. 

 

Hotărârea nr. 51/23 martie 2017 privind aprobarea modificării Anexei 10 – Tarife cazare și 

utilități cămine din Planul de taxe și tarife 2016-2017 și din Planul de taxe și tarife 2017-2018. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 14/13 martie 2017 cu privire repartiția mobilităților de studenți disponibile, în 

cadrul programului Erasmus+, în anul universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr.  15/21 martie 2017 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice 

vacante pe perioadă nedeterminată, semestrul II, anul universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr. 16/21 martie 2017 cu privire la stabilirea componenței comisiei de selecție a 

studenților care vor efectua mobilități de studiu (SMS) în universități din țări partenere, în cadrul 

programului Erasmus+, în anul universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 17/21 martie 2017 cu privire la aprobarea lucrărilor de Reabilitare Teren de Sport. 

 

Hotărârea nr. 18/28 martie 2017 cu privire la acordarea a 10 tichete de masă angajaților 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, aferente lunii aprilie, anul 2017. 

 

Hotărârea nr. 19/28 martie 2017 cu privire la completarea planurilor de învățământ cu discipline 

obligatorii de limbă străină și comunicare în limba română. 
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