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USV urcă 26 de poziții în 

clasamentul universităților 

din Europa Centrală și de 

Est, realizat de Cyber-

metrics 

 

Ediția din ianuarie 2020 a 

clasamentului mondial al uni-

versităților realizat de Cyber-

metrics (Spania) plasează 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava pe locul 110 

între universitățile și insti-

tuțiile de învățământ superior 

din Europa Centrală și de Est, 

o urcare cu 26 de poziții față 

de anul 2019, și pe locul 12 

între cele 101 instituții de 

învățământ superior din Ro-

mânia, poziție ocupată și în 

anul precedent. Cybermetrics 

este un laborator de cercetare 

al Consiliului Superior de 

Investigații Științifice din 

Spania, dedicat analizei 

rezultatelor academice și 

științifice și a impactului 

acestora în mediul online. 

Clasamentul mondial al 

universităților realizat de 

Cybermetrics, sub denumirea 

Ranking Web of Universities, 

a fost inițiat în 2004 și 

reprezintă astăzi cel mai mare 

clasament academic al insti-

tuțiilor de învățământ superi-

or din întreaga lume, ana-

lizând peste 27.000 de 

instituții și publicând o ie-

rarhie a primelor 12.000 din-

tre acestea. Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din 

Suceava se situează între 

primele 10% instituții de în-

vățământ superior din lume, 

conform acestei analize. Cele 

4 categorii de indicatori ana-

lizați pentru realizarea ediției 

2020 a clasamentului au fost: 

► numărul de lucrări 

științifice situate între primele 

10% cele mai citate titluri, în 

cadrul a 26 de domenii știin-

țifice, conform informațiilor 

existente în baza inter-

națională de date științifice 

SCOPUS și analizei anuale 

SCIMAGO. Acest indicator 

are o pondere de 35% în 

scorul final al universității; ► 

numărul cumulat de citări ale 

primilor 100 cei mai citați 

profesori / cercetători dintr-o 

universitate, excluzându-i pe 

primii 10, conform infor-

mațiilor existente în baza 

internațională de date știin-

țifice GOOGLE SCHOLAR / 

ACADEMIC și analizei pe 

care compania GOOGLE o 

realizează anual. Acest in-

dicator are o pondere de 10% 

în scorul final al universității; 

► vizibilitatea în mediul 

online a paginilor web ale 

universității, măsurată de 

companiile de analiză a 

impactului online AHREFS și 

MAJESTIC. Acest indicator 

are o pondere de 50% în 

scorul final al universității. ► 

dimensiunea domeniului web 

al universității, conform 

indexărilor motorului de 

căutare GOOGLE. Acest 

indicator are o pondere de 5% 

din scorul final al uni-

versității. La fel ca în anii 

precedenți, clasamentul este 

construit pe baza indicatorilor 

sintetizați în luna ianuarie 

2020, scopul fiind acela de a-i 

actualiza datele constant, 

menținând acuratețea ana-

lizei. Rezultatele ierarhizării 

celor 101 instituții de învă-

țământ superior considerate 

din România sunt prezentate 

pe pagina web: 

http://webometrics.info/en/Eu

rope/Romania. Această pla-

sare onorantă a Universitatății 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava (www.usv.ro) în topul 

celor mai performante uni-

versități la nivel internațional 

reconfirmă progresul semni-

ficativ înregistrat de universi-

tatea noastră în ultimii ani, 

reflectat și în evaluările rea-

lizate recent de alte organis-

me internaționale specializate 

în clasificarea instituțiilor de 

învățământ superior, precum 

QS University Rankings 

2020, în care USV ocupă 

poziția 144 în topul univer-

sităților din Europa de Est și 

Asia Centrală și poziția 11 în 

Topul universităților din Ro-

mânia. 

 

Interes crescut pentru 

cursurile 

„Mommypreneurs” 

 

Cea de-a doua etapă de 

înscrieri la cursurile gratuite 

organizate de Universitatea 

„Ştefan cel Mare”, prin pro-

iectul „Mommypreurs”, a 

avut succes. 173 de mămici 

au completat formularul 

pentru a participa la sesiunea 

de admitere. Dintre acestea, 

102 au optat pentru cursurile 

de Competenţe Digitale şi 71 

pentru cursurile de Antrepre-

noriat. După analiza formu-

larelor de înscriere, au fost 

selectate 100 de mămici, 

dintre care 50 la Antrepre-

noriat şi 50 la Competenţe 

Digitale, care au început 

cursurile în prima săptămână 

a lunii februarie. „Am cons-

tatat cu bucurie că sunt foarte 

multe mămici care vor să iasă 

din zona de confort, să 

acumuleze informaţii noi sau 

să facă o schimbare în carieră 

şi nu oricând, ci într-o 

perioadă sensibilă a vieţii lor, 

aşa cum este concediul de 

maternitate. Pentru ele am 

Evenimente  

4 februarie 2020 
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decis să facem un efort şi, 

începând cu luna februarie, să 

pregătim câte două grupe de 

cursanţi pentru fiecare disci-

plină în parte şi nu câte una, 

aşa cum am stabilit iniţial”, a 

declarat lector Ana-Maria 

Cozgarea, manager de pro-

iect. Din păcate, câteva 

mămici n-au îndeplinit con-

diţiile esenţiale de eligibilitate 

pentru a fi admise la cursuri, 

în sensul că depăşeau vârsta 

maximă de 29 de ani sau 

aveau deja un serviciu. 

Echipa Mommypreneurs a 

început să facă demersuri 

pentru ca finanţatorul pro-

iectului să modifice criteriile. 

Dacă se obţine acordul, atunci 

mămicile vor fi admise la 

cursurile programate să 

înceapă în luna septembrie a 

acestui an. Mommypreneurs 

organizează cursuri gratuite 

de Antreprenoriat şi Com-

petenţe Digitale pentru mămi-

cile care au vârsta maximă de 

29 de ani, se află în concediu 

de maternitate sau au terminat 

concediul, dar n-au reuşit să-

şi găsească un loc de muncă. 

Prima serie de cursuri s-a 

încheiat la sfârşitul lunii ia-

nuarie. Cea de-a doua începe 

în luna februarie a acestui an 

şi se va încheia la sfârşitul 

lunii aprilie. Următoarele serii 

vor debuta în mai şi în sep-

tembrie. Mămicile se pot îns-

crie prin completarea unui 

formular de pe siteul proiec-

tului: Acest proiect este fi-

nanțat de Islanda, Lichten-

stein şi Norvegia, prin 

Granturile Spațiului Econo-

mic European (SEE) și 

Norvegiene. Proiectul a în-

ceput în ianuarie 2019 şi va fi 

implementat timp de 24 de 

luni de către 8 parteneri din 7 

state europene: Cipru, Italia, 

Lituania, Polonia, Portugalia, 

România și Spania. România 

este reprezentată în consorțiu 

de Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, care va 

instrui şi susține un grup țintă 

format din 150 mame. Mai 

multe informaţii puteţi afla de 

pe pagina de Facebook a 

proiectului „Mommypreneurs 

Romania” sau pe site-ul 

proiectului 

https://mommypreneurs.eu/ 

 

USV oferă consultații 

gratuite pentru examenul 

de bacalaureat 

 

În vederea susținerii exame-

nului de bacalaureat și a 

examenului de admitere la 

facultate, profesori ai Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava oferă și în acest 

an consultații gratuite la 

Limba și literatura română și 

la Matematică. Pentru al 

patrulea an consecutiv, elevii 

din județul Suceava, dar și din 

județele învecinate, care 

doresc să-și îmbunătățească 

performanțele, pot profita de 

această oportunitate. Con-

sultațiile sunt concepute sub 

forma unor module inter-

active și vor putea fi per-

sonalizate în funcție de 

nivelul de pregătire al elevilor 

participanți. Pentru înscriere, 

este necesară completarea 

cererii de înscriere, aflată pe 

site-ul www.usv.ro, la sec-

ţiunea „Consultaţii bacalau-

reat”, și transmiterea ei în 

perioada 25 februarie – 7 

martie. Orarul consultațiilor 

va putea fi, de asemenea, 

accesat pe site-ul USV, îna-

inte de finalizarea perioadei 

de înscrieri. Alte informații la 

nr. de telefon 0230-216147, 

int. 505. În urma cursurilor de 

pregătire desfășurate în pe-

rioada februarie-mai 2019, la 

care au participat aproape 350 

de elevi, peste 90% dintre 

cursanți au obținut diploma 

de bacalaureat. 

 

Francofonia în comunitate 

 

Proiectul francofon inițiat de 

Centrul de Reușită Univer-

sitară al Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, reali-

zat în colaborare cu Biroul 

Francez Suceava, cu sprijinul 

Agenției Universitare a Fran-

cofoniei, își propune să 

încurajeze învățarea limbii 

franceze și să promoveze 

valorile Francofoniei în co-

munitatea suceveană. De la 

demararea sa, în septembrie 

2017, în cadrul proiectului au 

fost organizate peste 60 de 

activități francofone, dintre 

care menționăm: conferințe 

cu invitați francofoni presti-

gioși, mese rotunde, stagii și 

ateliere de formare, cursuri de 

limba franceză pentru copii și 

adulți, o școală de vară pentru 

copii, seri de film, lansări de 

carte, spectacole, concursuri, 

seri muzicale și multe altele. 

La aceste evenimente 

științifice, culturale și de di-

vertisment au participat peste 

120 de profesori din învă-

țământul preuniversitar și 

universitar, 450 de studenți și 

peste 2100 elevi și liceeni, 

precum și un mare număr de 

suceveni care au venit să 

asiste la După-amiezile fran-

cofone, organizate în fiecare 

zi de miercuri la Biroul 

Francez, dar și la numeroase 

alte activități organizate de 

Centrul de Reușită Universi-

25 februarie 2020 
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tară din Suceava. În cadrul 

aceluiași proiect, a fost lan-

sată revista francofonă 

Rythmes, couleurs et paroles 

francophones, o revistă de 

promovare a limbii franceze 

și  a culturilor francofone în 

spațiul bucovinean. La doi ani 

de la inițierea sa, proiectul 

Francofonia în comunitate 

reprezintă deja o marcă de 

identitate a Francofoniei su-

cevene și contribuie în mod 

decisiv la vizibilitatea eve-

nimentelor francofone din 

această regiune, fapt pentru 

care echipa proiectului a 

propus continuarea sa în 

2020, cu noi activități de 

interes pentru comunitatea 

suceveană. Astfel, în primele 

luni ale anului 2020, au fost 

organizate cursuri săptămâ-

nale de limba franceză pentru 

copii (Biroul Francez) și 

pentru adulți (USV), cursuri 

care vor continua și în această 

săptămână, iar în lunile care 

urmează vor fi organizate alte 

evenimente francofone, pre-

cum conferințe, lansări de 

carte, stagii de formare pentru 

profesori și studenți, etc. 

Miercuri, 26 februarie 2020, 

ora 17:00, Biroul Francez, în 

colaborare cu Centrul de 

Reușită Universitară (CRU) 

Suceava, a organizat un nou 

curs de limba franceză, pe 

tema anotimpurile și lunile 

anului. Lector dr. Mariana 

Șovea și lectorița de franceză 

Sophie Bordas au propus 

activități variate, care să ajute 

micii francofoni să-și însu-

șească noile noțiuni și să le 

utilizeze în comunicarea cu-

rentă. Nu au lipsit cântecul, 

jocul, fișele de lucru și un 

manual special creat pentru 

învățarea limbii franceze 

pentru copii – Théo et Léo. În 

partea a doua a programului, 

începând cu ora 18:00, s-a 

desfășurat a treia ediție a 

concursului „Une personna-

lité francophone de nos 

jours”/ ”O personalitate 

francofonă a zilelor noastre”, 

în cadrul căruia participanții 

au prezentat o personalitate 

francofonă remarcabilă într-

un anumit domeniu de acti-

vitate, ce poate constitui un 

exemplu de urmat pentru 

tinerii de azi. Tematica aleasă 

a mobilizat un număr de 16 

concurenți, elevi a trei licee 

(unul din Suceava, două din 

județ) și a unei școli gim-

naziale din Suceava, ce au 

prezentat, individual sau în 

echipă, personalitatea franco-

fonă preferată. Juriul con-

cursului a fi format din lector 

univ. dr. Mariana Șovea, 

responsabila CRU din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, profesor  gr. 

I Irina Daniela Melisch, 

președinta ARPF, filiala Su-

ceava, și Sophie Bordas, 

lectorița de franceză a Fa-

cultății de Litere și Științe ale 

Comunicării/Biroul Francez. 

Toți elevii vor primi diplome 

de participare și dulciuri, iar 

câștigătorii se vor bucura de 

premii oferite de Centrul de 

Reușită Universitară, cu 

sprijinul Agenției universitare 

a Francofoniei.  

 

USV, membră a unui 

parteneriat european 

pentru promovarea 

sănătății mintale în școală 

 

Facultatea de Științe ale 

Educației din cadrul 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, în 

colaborare cu Inspectoratul 

Județean Suceava, participă la 

un parteneriat european de tip 

ERASMUS+ Key Actions 3, 

în vederea dezvoltării și 

implementării de politici 

educaționale care să susțină 

promovarea sănătății mintale 

în școală, în cadrul proiectului 

Promoting Mental Health at 

Schools (PROMEHS), 

cofinanțat de Comisia 

Europeană (2019-2022). 

Proiectul PROMEHS este 

coordonat de o echipă de 

cercetători de la Universitatea 

Bicocca din Milano și este 

conceput pentru a dezvolta, 

implementa și evalua un 

curriculum de promovare a 

sănătății mintale pentru 

grădinițe, școli primare, 

gimnaziale și licee, oferind, în 

același timp, o instruire de 

înaltă calitate personalului 

didactic. Participanții la 

proiect sunt universități și 

autorități publice din șapte 

țări europene: Universitatea 

Milano – Bicocca, Italia, 

Ministerul Eduației, 

Universităților și Cercetării 

Italia, Biroul Regional Școlar 

din Lombardia, Italia, 

Universitatea Malta, 

Universitatea Letonia, Biroul 

Regional Școlar din Sigulda, 

Letonia, Universitatea Rijeka, 

Croația, Municipalitatea 

Rijeka, Croația, Biroul 

regional Școlar Primorsko-

Goranska, Croația, 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, 

Inspectoratul Școlar al 

Județului Suceava,  

Universitatea Patras, Grecia, 

Universitatea Lisabona, 

Portugalia. Partnereiatul se 

extinde și la nivel mai puțin 

formal, beneficiind de 

susțienrea unor organizații 

profesionale internaționale, 

precum: Rețeauna Europeană 

27 februarie 2020 
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pentru Competența Socială și 

Emoțională (ENSEC), 

Rețeaua școlară de promovare 

a sănătății în regiunea 

Lombardia, Italia, Asociația 

Europeană de Psihologia 

Dezvoltării (EADP), 

Departamentul pentru politici 

privind familia, parenting și 

oportunități egale din 

Regiunea Lombardia, Italia, 

Asociația Italiană de 

Psihologie (AIP) – Sectorul 

Developmental și 

Educațional, Rețeaua 

europeană Alianța pentru 

copilărie, Laboratorul 

Universității Rutgers – 

Dezvoltarea Socio – 

Emoțională și a Caracterului 

(USA). Problemele de 

sănătate mintală în rândul 

copiilor au crescut drastic în 

ultimele decenii, iar jumătate 

dintre aceste probleme încep 

înainte de vârsta de 14 ani. 

Necesitatea intervențiilor 

timpurii este presantă, iar 

contextul școlar este un cadru 

ideal pentru promovarea 

sănătății mintale la copii și 

adolescenți. Plecând de la 

contextul actual, 

reprezentanții fiecărei țări 

implicate în proiect participă 

la dezvoltarea unui 

curriculum pentru 

promovarea elementelor de 

sănătate mintală pentru copii 

și adolescenți. Programul va 

fi implementat pentru 6000 de 

elevi, 1000 de elevi din 

fiecare țară implicată. 

Ulterior, programul va fi 

evaluat de o echipă de 

cercetători de la Universitatea 

din Malta, ce va identifica 

impactul pe care acest 

curriculum îl are atât asupra 

elevilor, cât și asupra 

profesorilor. Curriculum–ul 

va fi implementat de către 

profesori formați și va include 

o serie de activități pentru 

elevi pentru a întări abilitățile 

lor personale și 

interpersonale, cum ar fi 

conștientizarea sinelui, 

managementul sinelui, 

conștientizare socială, abilități 

de relaționare și luare a 

deciziilor în mod reponsabil, 

și pentru a redcue problemele 

de comportament. Va fi 

adecvat vârstelor cărora se 

adresează, incluzând activități 

pentru grădiniță, școli 

primare, gimnaziale și liceu. 

Curriculum-ul va urmări 

creșterea stării de bine sociale 

și emoționale a elevilor, 

optimizarea atitudinilor față 

de sine, alții și învățare, 

precum și reducerea 

problemelor de conduită, 

agresivitate, stres emoțional și 

anxietate. PROMEHS va 

oferi training de înaltă calitate 

pentru școli și personalul 

școlar, care reprezintă unul 

dintre factorii cu cel mai mare 

impact și grad de eficiență în 

promovarea sănătății mintale 

în școală. Rezultatele vor 

servi drept fundamentare 

pentru politicile naționale 

educaționale ale statelor 

membre în ceea ce privește 

promovarea sănătățiii mintale 

în școală

 

 

Legislație 

 

Ordinul nr.3063/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și 

înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, aprobată 

prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.750/2019, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 74 din 03 februarie 2020. 

 

Metodologia-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către 

instituțiile de învățământ superior, din 12.08.2019, consolidarea din data de 06 februarie 

2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 689 din 21 august 2019. 

 

Ordinul nr.3115/2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru 

dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 92 din 07 februarie 2020. 

 

Metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de 

învățământ superior de stat, din 27.01.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din 07 

februarie 2020. 

 

https://lege5.ro/App/Document/gm2dcobsgmzq/metodologia-cadru-de-organizare-si-inregistrare-a-programelor-postuniversitare-de-catre-institutiile-de-invatamant-superior-din-12082019?d=21.08.2019


 

 
Februarie 2020 / info USV /  

Ordinul nr.3132/2020 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor 

speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de 

stat, pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 11 februarie 2020. 

 

Ordinul nr.3200/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de 

doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 132 din 19 februarie 2020. 

 

Ordinul nr. 3116/2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru 

finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din 

România, pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 21 februarie 

2020. 

 

Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea 

suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2020, din 

27.01.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 21 februarie 2020. 

 

Ordinul nr.3237/2020 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordinul ministrului 

educației naționale nr. 3.714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare 

și operaționalizare a Registrului Matricol Unic al Universităților din România, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 147 din 25 februarie 2020. 

 

Ordinul nr.3714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și 

operaționalizare a Registrului Matricol Unic al Universităților din România, consolidarea din 

data de 26 februarie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 509 din 21 

iunie 2018. 

 

Ordinul nr.3126/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

cluburilor sportive universitare din subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 149 din 25 februarie 2020. 

 

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a cluburilor sportive universitare din 

subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat, din 29.01.2020, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 149 din 25 februarie 2020. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr.3/6 februarie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și 

desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor (R54). 

 

Hotărârea nr.4/6 februarie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și 

desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat (R11). 

 

Hotărârea nr.5/6 februarie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru privind 

evaluarea studenților (R12). 

 

Hotărârea nr.6/6 februarie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulament cadru privind 

inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii R40. 

 

Hotărârea nr.7/6 februarie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și 

desfășurare a examenelor de admitere (R10) și a modificării Anexei nr. 7 – Taxele pentru 

concursul de admitere din Planul de taxe și tarife USV. 

https://lege5.ro/App/Document/gi4dknbyge3q/ordinul-nr-3714-2018-privind-aprobarea-regulamentului-de-organizare-functionare-si-operationalizare-a-registrului-matricol-unic-al-universitatilor-din-romania?d=21.06.2018
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Hotărârea nr.8/6 februarie 2020 cu privire la aprobarea alocării sumei de 15 000 lei pentru 

sprijinirea organizării Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori, 

ediția I. 

 

Hotărârea nr.9/6 februarie 2020 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a rapoartelor 

de evaluare internă în vederea evaluării periodice a două domenii de masterat existente în 

cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr. 10/6 februarie 2020 cu privire la aprobarea depunerii raportului de evaluare 

internă în vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S. a programului de studii universitare 

de licență Managementul energiei din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr.11/6 februarie 2020 cu privire la aprobarea depunerii raportului de evaluare 

internă în vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S. a programului de studii universitare 

de licență Silvicultură, învățământ la distanță, din cadrul Facultăţii de Silvicultură. 

 

Hotărârea nr.12/6 februarie 2020 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a raportului 

de evaluare internă pentru programul de studii universitare de masterat Nutriție și recuperare 

medicală în vederea acreditării a domeniului de masterat Sănătate din cadrul Facultăţii de 

Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr.13/6 februarie 2020 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională 

pentru Calificări a documentației întocmite în vederea validării și înscrierii în Registrul 

Național al Calificărilor din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.) a calificării aferente 

programului de studii universitare de licență Limba și literatura chineză – O limbă și literatură 

modernă (engleză, franceză)/ Limba și literatura română.  

 

Hotărârea nr.14/6 februarie 2020 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională 

pentru Calificări a documentației întocmite în vederea validării și înscrierii în Registrul 

Național al Calificărilor din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.) a calificării aferente 

programului de studii universitare de licență Inginerie mecanică din cadrul Facultății de 

Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management. 

 

Hotărârea nr.15/6 februarie 2020 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională 

pentru Calificări a documentației întocmite în vederea validării și înscrierii în Registrul 

Național al Calificărilor din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.) a calificării aferente 

programului de studii universitare de licență  Limba și literatura engleză – O limbă și literatura 

modernă (spaniolă, italiană) din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării. 

 

Hotărârea nr.16/6 februarie 2020 cu privire la aprobarea de principiu pentru înființarea a opt noi  

programe de studii universitare de licență și a unui nou program de studii universitare de 

masterat în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr.17/6 februarie 2020 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională 

pentru Calificări a documentațiilor întocmite în vederea validării și înscrierii în Registrul 

Național al Calificărilor din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.) a calificărilor aferente unui 

număr de 9 programe de studii universitare noi, aprobate prin Hotărârea de Senat nr. 16 din 

06.02.2020. 
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Hotărârea nr.18/6 februarie 2020 cu privire la aprobarea completării Metodologiei specifice 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere, pentru anul universitar 2020-2021, 

în cadrul Facultății Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management.   

 

Hotărârea nr.19/6 februarie 2020 cu privire la validarea rezultatelor alegerilor din Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr.20/20 februarie 2020 cu privire la Constituirea Senatului Universității și alegerea 

Președintelui Senatului Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.  

 

Hotărârea nr.21/20 februarie 2020 cu privire la alegerea Vicepreședintelui Senatului 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr.22/20 februarie 2020 cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor 

desfăşurate pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al 

anului universitar 2019-2020 

 

Hotărârea nr. 23/20 februarie 2020 cu privire la aprobarea Planului Operațional al  Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava pentru anul 2020. 

 

Hotărârea nr. 24/20 februarie 2020 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a 

raportului de evaluare internă în vederea evaluării periodice a unui domeniu de masterat 

existent în cadrul Facultăţii de Silvicultură. 

 

Hotărârea nr. 25/20 februarie 2020 cu privire la organizarea unei sesiuni extraordinare de 

examene pentru studenții care urmează programul de studii universitare de masterat Controlul și 

expertiza produselor alimentare, în dublă diplomă, din cadrul Facultății de Inginerie 

Alimentară. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr.8/4 februarie 2020 cu privire la aprobarea unei noi ediții a Procedurii de evaluare 

internă a rapoartelor de evaluare internă a programelor de studii P-02.  

 

Hotărârea nr.9/4 februarie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii de stabilire a 

drepturilor salariale – PO-SRU-01. 

 

Hotărârea nr.10/4 februarie 2020 cu privire la acordarea sporului pentru condiții de muncă unui 

angajat USV. 

 

Hotărârea nr.11/18 februarie 2020 cu privire la acordarea unor categorii de burse conform 

Regulamentului cadru de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material.  

 

Hotărârea nr. 12/18 februarie 2020 cu privire la redistribuirea unui loc bugetat pentru studii de 

licență, anul I, în cadrul FSEAP. 

 

Hotărârea nr. 13/25 februarie 2020 cu privire la repartiția pe facultăți a mobilităților disponibile, 

în cadrul programului Erasmus+, în anul universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 14/25 februarie 2020 cu privire la redistribuirea a două locuri bugetate pentru 

studii de licență, anul II. 
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Hotărârea nr. 15/25 februarie 2020 cu privire la organizarea unei sesiuni de testare a 

cunoștințelor de securitate radiologică în vederea eliberării permiselor de exercitare de activități 

din domeniul nuclear, nivel I. 
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