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USV, măsuri de adaptare a 

activității didactice și a 

examenelor 

 

Una dintre principalele pro-

vocări pe care actuala criză le-

a generat în sistemul de învă-

țământ superior din România 

este cea legată de organizarea 

sesiunii de examene și fina-

lizarea studiilor. În acest mo-

ment, nu există prevederi le-

gale care să stabilească mo-

dalitățile de desfășurare a 

activității în perioada de după 

ridicarea stării de urgență și 

eliminarea restricțiilor impuse 

de criza sanitară, decizia fiind 

lăsată la latitudinea univer-

sităților, în baza autonomiei 

universitare. Potrivit legisla-

ției în vigoare, Rectorul este 

singurul reprezentant al uni-

versității care este obligat să 

își asume răspunderea publică 

cu privire la deciziile luate în 

baza autonomiei universitare. 

Pornind de la aceste premise, 

conducerea Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

elaborat o serie de măsuri cu 

privire la finalizarea anului 

universitar 2019 – 2020, care 

au fost adoptate de Senatul 

USV în ședința de astăzi, 7 

mai. Sintetizând aspectele cele 

mai importante, menționăm, 

în primul rând, faptul că struc-

tura anului universitar nu a 

fost modificată. Singurele 

schimbări intervenite vizează 

doar numărul de zile de conce-

diu pentru cadrele didactice, 

care au fost reduse la mini-

mum legal și stabilirea datei 

de începere a anului univer-

sitar 2020-2021 pe 5 octom-

brie 2020. Activitățile didac-

tice și sesiunile de examene se 

vor desfășura conform progra-

mării în vigoare, hotărârea 

creând cadrul legal ca facultă-

țile să poată face unele 

modificări cu privire la des-

fășurarea activităților, cu con-

diția ca acestea să fie încheiate 

până la data prevăzută pentru 

înscrierea la examenul de fina-

lizare a studiilor, în cazul anu-

lui terminal, și până la 

31.07.2020, pentru ceilalți ani 

de studiu. În săptămânile care 

urmează, la USV, toate acti-

vitățile didactice,  inclusiv la-

boratoarele, se vor desfășura 

doar on-line. În cazul labora-

toarelor, se vor folosi metode 

alternative de predare, pre-

cum: prezentări video ale 

lucrărilor de laborator, simu-

lări, proiecte, teme de cerce-

tare etc. Practica de speciali-

tate se va putea desfășura 

oricând, până pe data de 18 

septembrie, dată la care tre-

buie încheiate situațiile șco-

lare. Pentru a veni în sprijinul 

activităților on-line, dar și 

pentru creșterea calității actu-

lui de predare, conducerea 

USV va lua în continuare une-

le măsuri, după cum urmează: 

- Studenții aflați în dificultate 

vor fi ajutați să identifice 

locații de unde să poată susține 

activitățile on-line, inclusiv 

examenele; 

- La începutul lunii sep-

tembrie, a fost prevăzută o 

perioadă în care studenții vor 

putea avea acces în labora-

toare. La solicitarea acestora, 

transmisă prin email cadrului 

didactic, studenții vor putea 

participa la lucrările de labo-

rator care necesită studiul în 

spațiile din campus, pentru 

îmbunătățirea cunoștințelor 

dobândite, fără a exista obli-

gații didactice și fără a influ-

ența notele primite la disci-

plinele respective. Tot în luna 

septembrie, studenții vor pu-

tea susține măriri de notă la 

examenele aferente semestru-

lui al II-lea; 

- Promovarea în an superior se 

va putea face dacă studentul 

îndeplinește cel puțin 50% din 

numărul minim de credite pre-

văzut în Regulamentul cadru 

privind activitatea profesiona-

lă a studenților; 

- Cele două prezentări la 

examen, care sunt gratuite, 

pentru studenții bugetați, sau 

incluse în taxă, pentru stu-

denții cu taxă, nu mai sunt 

legate de sesiunea de examen 

și sesiunea de restanțe. Astfel, 

studenții se pot prezenta și în 

luna septembrie, gratuit, dacă 

nu au avut posibilitatea teh-

nică să se prezinte în sesiunea 

de vară; 

- A fost demarată o procedură 

de achiziții care să asigure 

tablete (diagonala 10", RAM 

= 16GB, cameră video și posi-

bilitate atașare SIM) cel puțin 

pentru studenții care au bursă 

socială sau care sunt eligibili 

pentru bursă socială, dar nu au 

primit-o din cauza limitării 

numărului de burse. În con-

dițiile în care stocurile în țara 

noastră sunt aproape epuizate, 

Universitatea speră să recep-

ționeze aceste tablete în luna 

iunie; 

- Cadrele didactice vor primi, 

la începutul lunii iunie, hard-

discuri externe cu capacitatea 

de 3TB, pentru susținerea 

activității didactice și pentru 

stocarea informațiilor video 

legate de examene, așa cum 

prevede Legea educației ac-

tualizată; 

- De asemenea, săptămâna 

viitoare va fi semnat un con-

tract pentru livrarea a 340 de 

laptopuri și 260 de unități PC, 

destinate cadrelor didactice și 

unor laboratoare din USV. 

Studenții care doresc să-și ri-

dice lucrurile din campus 

(container) pot să transmită o 

solicitare în acest sens la 

Evenimente  

7 mai 2020 
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adresa rectorat@usv.ro. După 

analizarea situației, studen-

tului îi va fi eliberată o ade-

verință, valabilă 1-2 zile, care 

îi va permite să intre și să iasă 

din orașul Suceava, chiar și în 

perioada de carantină. Reco-

mandarea este ca aceste soli-

citări, dacă nu reprezintă o 

urgență deosebită, să fie 

transmise începând cu data de 

15.05.2020. În toată această 

perioadă, Universitatea s-a 

aprovizionat și continuă să se 

aprovizioneze cu tot ceea ce 

este necesar în vederea reluării 

activității în campus, atunci 

când acest lucru va fi posibil: 

lenjerii în cămine, materiale 

de igienă și de dezinfecție, 

termometre fără contact, doza-

toare la intrări și lichide dez-

infectante pentru acestea, 

măști și mănuși de unică 

folosință. De asemenea, cabi-

netul medical va fi dotat co-

respunzător. Căminele vor 

intra în a doua procedură de 

dezinfecție (prima a fost efec-

tuată imediat după plecarea 

studenților) și se vor efectua 

reparații curente în acest in-

terval în care studenții nu vor 

fi cazați. Comunitatea acade-

mică suceveană va depune 

toate eforturile necesare pen-

tru a depăși cu bine această 

perioadă de criză, în speranța 

revenirii la activitățile univer-

sitare obișnuite într-un timp 

cât mai scurt și în condiții de 

maximă siguranță. 

 

Prima conferință on-line 

organizată la USV 

 

Facultatea de Științe Econo-

mice și Administrație Publică 

(FSEAP) din cadrul Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV) a organizat 

cea de-a XVI-a ediție a con-

ferinței internaționale New 

Challenges and Opportunities 

for the Economy 4.0. FSEAP 

și-a propus să se adapteze 

condițiilor actuale generate de 

Coronavirus și să profite de 

oportunitatea de a trece de la 

dezbateri și metoda de pre-

zentare orală la prezentarea la 

distanță, prin Video Meeting, 

într-o perioada în care ma-

joritatea conferințelor din țară 

și străinătate au fost anulate 

sau amânate. Invitați  speciali 

pentru sesiunea plenară au 

fosti: Florina Pînzaru, decan al 

Facultății de Management, 

Școala Națională de Științe 

Politice, cu tema Management 

in the Digital Era: Challenges 

and Opportunities, Cristian 

Moroșan, absolvent al USV, 

în prezent profesor în dome-

niul Tehnologie informațio-

nală și inovare la Hilton 

College of Hotel & Restaurant 

Management, University of 

Houston (SUA), cu tema Di-

gital Marketing and the New-

normal Business: Opportu-

nities and Challenges, și 

Miika Kajanus, de la Savonia 

University din Finlanda, ală-

turi de o echipă de cercetători, 

cu tema Corona Case. 

Challenges and Opportunities 

for Economy 4.0 in Suceava 

Region (au fost prezentate 

rezultatele unui workshop cu 

același nume, desfășurat în 

mediul on-line, la USV, la 

care au participat cadre 

didactice și cercetători din 

Universitate, ONG-uri și re-

prezentanți ai Camerei de 

Comerț și Industrie Suceava). 

La conferință s-au înscris 

peste 115 participanți din țara 

și străinătate (cadre didactice, 

cercetători, doctoranzi, post-

doctoranzi), cu 85 de lucrări ce 

au fost dezbătute în sesiuni 

paralele. Din momentul iz-

bucnirii crizei COVID-19 la 

nivel mondial, umanitatea 

luptă cu un inamic nevăzut. În 

acest context, îndemnul USV 

de a visa, de a crea și de a 

inova capătă noi valențe, iar 

comunitatea academică suce-

veană consideră că pot fi 

identificate metode pentru 

continuarea cercetării și pen-

tru desfășurarea altor activități 

planificate, venind cu idei ino-

vatoare, benefice pentru viitor. 

 

Etapă intermediară în 

implementarea unui proiect 

cofinanțat din Fondul Social 

European pentru dezvolta-

rea programelor de studii și 

a culturii antreprenoriale  

 

 

La Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava continuă 

activitatea de implementare a 

proiectului „Creșterea calității 

programelor de studii uni-

versitare prin formarea re-

sursei umane și promovarea 

culturii antreprenoriale în rân-

dul studenților” – ProForm, 

Cod 124981,  în valoare de 

6.845.959,60 lei, cofinanțat 

din Fondul Social European 

prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014 – 2020. 

Liderul de proiect este Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava în parteneriat cu 

Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Gr. T. Popa" din 

Iași, Universitatea din Craio-

va, Universitatea „Danubius" 

din Galați, Universitatea „Va-

sile Alecsandri" din Bacău și 

SIVECO ROMÂNIA S.A 

București. Durata proiectului 

este de 24 de luni (28 mai 

2019 – 27 mai 2021). Obiec-

tivul general al proiectului îl 

7-8 mai 2020 

 

 

13 mai 2020 
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reprezintă combaterea aban-

donului universitar și creșterea 

atractivității învățământului 

terțiar în cadrul a 5 universități 

partenere din regiunile de 

dezvoltare Nord-Est, Sud-Est 

și Sud-Vest Oltenia prin 

intermediul unui pachet com-

plex de acțiuni care vizează 

perfecționarea profesională a 

personalului didactic în scopul 

furnizării programelor de 

studii prin metode moderne de 

predare-învățare dar și în 

scopul dezvoltării unor oferte 

educaționale cu grad ridicat de 

inovare și cu o importantă 

componentă aplicativă, urma-

tă de elaborarea a 5 cursuri 

complementare programelor 

de licența axate pe formarea 

de competențe antreprenoriale 

și finalizată cu furnizarea noii 

oferte educaționale împreună 

cu măsuri de atragere și 

fidelizare a tinerilor defavori-

zați în programele de studii 

terțiare universitare. Grupul 

țintă al proiectului este 

constituit din personal didactic 

angajat al celor 5 universități 

partenere, studenți din anii 

terminali ai studiilor de licență 

derulate de cele 5 universități 

partenere aflate în cele 3 

regiuni de dezvoltare Nord-

Est, Sud-Est și Sud-Vest 

Oltenia și elevi care provin din 

grupuri vulnerabile, cu accent 

pe cei din mediul rural, 

populația roma și studenți 

netradiționali. Grupul țintă va 

fi format din 83 de profesori 

care vor dobândi competențe 

profesionale adaptate sisteme-

lor moderne de educație și vor 

fi mai pregătiți să-și înde-

plinească rolul social; 441 de 

studenți care vor absolvi 

învățământul terțiar universi-

tar cu un bagaj de cunoștințe, 

aptitudini și competențe care 

să le permită angajarea într-o 

activitate economică antrepre-

norială și care vor fi sprijiniți 

să finalizeze programul de 

studii la care au fost înscriși 

(din care 331 persoane vor 

aparține categoriilor netradi-

ționali/din mediul rural/de 

etnie roma/CES); 250 de elevi, 

în special cei care provin din 

grupuri vulnerabile, cu accent 

pe cei din mediul rural, 

studenți netradiționali și popu-

lația roma, care vor fi 

informați despre beneficiile 

continuării studiilor în învăță-

mântul terțiar universitar. În 

această etapă de implementare 

s-a urmărit constituirea gru-

pului țintă format din personal 

didactic angajat în cadrul 

universităților partenere, în 

baza unei metodologii de 

recrutare și selecție orientate 

către asigurarea unui acces și a 

unei participări nediscrimi-

natorii la activitățile pro-

iectului, către respectarea 

principiului egalității de șanse 

și fundamentată pe un set de 

criterii de evaluare și selecție 

bazate pe performanță. La 

nivelul beneficiarului Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava și a partenerilor Uni-

versitatea de Medicină și 

Farmacie „Gr. T. Popa" din 

Iași, Universitatea din Craiova 

și Universitatea „Vasile 

Alecsandri" din Bacău s-a 

finalizat procesul de recrutare 

și selecție al personalului 

didactic din învățământul 

terțiar universitar și s-au de-

marat programele de per-

fecționare profesională la care 

vor participa cadrele didactice 

din cele 5 universități. Aceste 

programe reprezentă pârghii 

de dezvoltare a resurselor 

umane din sistemul național 

de educație, favorizând acce-

sul personalului din învă-

țământul terțiar universitar la 

învățare pe tot parcursul vieții 

cu scopul dezvoltării și 

actualizării permanente a 

competențelor didactice speci-

fice. Fiecare universitate ela-

borează și furnizează propriul 

program de perfecționare 

profesională în baza unor 

principii comune axate pe 

competențe didactice cu un 

conținut educațional inovator 

și resurse moderne de predare 

prin care minim 50% din 

durata cursului va fi alocată 

aplicațiilor practice. De ase-

menea, la nivelul celor 5 

universități partenere, s-a 

demarat și activitatea de dez-

voltare și pilotare a unui 

pachet de 5 cursuri antrepre-

noriale cu importantă com-

ponentă aplicativă ce vor fi 

oferite studenților sub forma 

unor oferte educaționale com-

plementare programelor de 

studii. La nivelul benefi-

ciarului și a partenerilor im-

plicați în activitățile desfă-

șurate în cadrul proiectului a 

continuat procesul de selecție 

pentru formarea grupului țintă 

care va include studenți din 

anii terminali ai ciclului de 

studii de licență, cu accent pe 

studenții care provin din gru-

puri vulnerabile (din mediul 

rural, studenți netradiționali și 

populația roma). Studenții din 

anii terminali ai studiilor de 

licență derulate de cele 5 

universități partenere vor par-

ticipa la pilotarea ofertelor 

educaționale pentru formarea 

unor competențe transversale, 

în special antreprenoriale, care 

vor fi dezvoltate în cadrul 

proiectului. Studenții care fac 

parte din categoriile defavo-

rizate vor beneficia de măsuri 

suplimentare de sprijin cons-

tând în sesiuni de consiliere 

profesională personalizată și 

vor fi sprijiniți prin acordarea 
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unui stimulent financiar tip 

bursă ”Student Antreprenor” 

pentru finalizarea programului 

de studii la care au fost 

înscriși. În această perioadă de 

implementare a proiectului, a 

fost inițiată activitatea de 

organizare de campanii de 

conștientizare destinate gru-

pului țintă elevi. În cadrul 

acestor sesiuni (”on-line”, 

”face-to-face”), elevilor li se 

vor comunica informații ge-

nerale despre proiect și le vor 

fi prezentate beneficiile 

continuării studiilor în învă-

țământul terțiar universitar, cu 

exemplificarea unor module 

teoretice/practice din cadrul 

cursului antreprenorial. Par-

ticipanții la evenimentele de 

informare vor primi un pachet 

cu materiale de promovare. 

Activitatea de informare și 

publicitate în cadrul proiec-

tului urmărește respectarea 

cerințelor minime de vizi-

bilitate ale proiectului, 

prevăzute în Manualul de 

Identitate Vizuală, atât în ceea 

ce privește materialele de 

informare și publicitate, cât și 

obiectele de inventar achizi-

ționate în cadrul proiectului 

din fondurile FSE. Pentru mai 

multe informații legate despre 

grupul țintă și despre acti-

vitățile desfășurate în cadrul 

proiectului poate fi consultată 

pagina web a proiectului 

proform.usv.ro 

USV lansează noul website 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava are, începând 

de astăzi, un nou website 

oficial, instrument care va fi 

deosebit de util studenților, 

cadrelor didactice și cerce-

tătorilor, personalului auxiliar 

și administrativ, dar și pu-

blicului larg. www.usv.ro este 

o nouă platformă on-line, care 

conține informații complete și 

avizate, ușor accesibile despre 

activitatea USV, cu un design 

atractiv, ce permite acum 

utilizatorilor navigarea într-o 

atmosferă proaspătă și prie-

tenoasă, afișând aceeași 

deschidere pe care USV o 

manifestă către tineri, către 

noile tehnologii, către 

creativitate și inovare. Ele-

mentul de noutate al acestei 

interfețe nu se regăsește doar 

în design, ci și în noua 

structurare a informațiilor, 

care permite o comunicare 

directă și clară între instituție 

și cei care folosesc în mod 

uzual Internetul pentru 

informare. Totodată, noul site 

este adaptat accesării facile cu 

ajutorul telefoanelor mobile și 

a tabletelor. Unul dintre 

motivele celor care au susținut 

acest proiect se datorează 

faptului că aproximativ trei 

sferturi dintre gospodăriile din 

România (72,4%, în 2018, 

conform Institutul Național de 

Statistică) au acces la rețeaua 

de internet de acasă, iar 

practic, toți absolvenții de 

licee, precum și studenții USV 

dispun de telefoane inte-

ligente. Navigarea în doar 

câteva click-uri poate oferi 

vizitatorului website-ului 

USV informațiile dorite, poate 

conduce către evitarea unor 

deplasări, poate ajuta la 

economisirea de energie, timp 

și resurse financiare, fapt ce 

capătă o importanță deosebită 

în contextul actual. Noul 

website oferă o imagine com-

prehensivă a universității, cu 

informații actualizate în per-

manență, care variază de la 

deciziile conducerii și ale 

Senatului USV, la aspecte 

legate de educație și cercetare, 

organizații studențești, burse 

studențești, programul Eras-

mus +, locuri de muncă pentru 

studenți sau petrecerea tim-

pului liber și, bineînțeles, 

procesul de admitere 2020. 

Menționăm că noul website va 

juca un rol important în pro-

cesul de admitere organizat de 

USV, acesta fiind unul dintre 

motivele care ne conduce că-

tre ideea că va deveni un 

instrument de lucru definitoriu 

al staff-ului universității, pe de 

o parte, și al viitorilor și 

actualilor studenți, pe de altă 

parte. Navigare plăcută! 

 

Dezbaterile academice în 

domeniul comunicării și 

relațiilor publice 

 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării (FLSC), în 

colaborare cu Centrul de 

Reușită Universitară din ca-

drul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, continuă 

dezbaterile academice dedi-

cate studenților de la Specia-

lizarea Comunicare şi Relaţii 

Publice. Dacă prima serie a 

întâlnirilor a avut ca invitați 

specialiști din domeniul pu-

blic, care au evidențiat im-

portanța comunicării în spec-

trul managementului organi-

zațional din sectorul 

administrativ al instituțiilor 

statului, după această perioadă 

de izolare individuală și dis-

tanțare fizică, dezbaterile 

academice care vor urma 

vizează tematici de interes nu 

numai pentru studenții de la 

Comunicare și Relații Publice, 

ci și pentru cei de la Litere sau 

de la programele de masterat 

21 mai 2020 

 

 

21 mai 2020 

 

 

http://www.usv.ro/


 

 
Mai 2020 / info USV /  

Literatura română în context 

european și Limbă și comu-

nicare. La împlinirea a 29 de 

ani de la moartea violentă a 

exegetului Ioan Petru Culianu, 

începând cu ora 18:00, invi-

tatul on-line al Facultății de 

Litere și Științe ale Comu-

nicării și al Centrului de 

Reușită Universitară a fost 

prof. univ. dr. Marcel Tolcea, 

de la Catedra de Filozofie și 

Științe ale Comunicării a 

Universității de Vest din 

Timișoara, specialist în comu-

nicare și jurnalism, traducător 

al lui René Guénon în limba 

română, dar și un analist 

distinct în contextul criticii 

operei lui Mircea Eliade, prin 

metoda abordată. Despre 

lucrarea sa, „Eliade, esote-

ricul”, reputatul cercetător 

israelian al Cabalei, originar 

din România, Moshe Idel, 

afirmă că este cel mai complex 

studiu despre Eliade și esote-

rism, scris în limba română. 

Tema serii de joi, dedicată 

studenților, va urmări decrip-

tarea viziunii lui Mircea 

Eliade referitoare la raportul 

existent între comunicarea 

simbolică și potențele ima-

ginarului colectiv care guver-

nează istoric societatea și 

individul. Dezbaterile acade-

mice organizate de Facultatea 

de Litere şi Ştiinţe ale Comu-

nicării (FLSC) și Centrul de 

Reușită Universitară din ca-

drul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava vor fi 

prezente și în următorul an 

universitar, prin implicarea 

studenților într-un context de-

dicat aprofundării noțiunilor și 

principiilor acumulate pe par-

cursul programului academic 

de studii. Totodată, acest 

demers reprezintă inclusiv o 

modalitate de a relaționa cu 

cercetători din alte medii 

universitare sau cu practicieni 

din domenii conexe de refe-

rință, în vederea formării 

viitorilor absolvenți de la 

Comunicare și Relații Publice 

în specialiști pregătiți pentru 

piața muncii. 

 

Conferința Internațională 

DEVELOPMENT AND 

APPLICATION 

SYSTEMS, ediţia a XV-a 

 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

organizat cea de-a XV-a ediție 

a Conferinței Internaționale 

Development and Application 

Systems, în perioada 21 - 22 

mai 2020. Începînd cu anul 

1992, conferința s-a desfășurat 

bianual, fiecare ediție bucu-

rîndu-se de un real succes, 

dovedit în mod constant de 

interesul manifestat de spe-

cialiștii din domeniu pentru 

tematicile propuse. Publicarea 

celor mai bune lucrări sus-

ținute în cadrul conferinței în 

revista Advances in Electrical 

and Computer Engineering 

(AECE) a contribuit, de ase-

menea, la consacrarea interna-

țională a evenimentului. Eve-

nimentul din acest an trebuit 

să facă față și unui nou 

obstacol, COVID- 19. Din 

aceste rațiuni, conferința s-a 

desfășurat online. Comuni-

tatea academică suceveană va 

avea printre oaspeți nume 

sonore din domeniul științific, 

precum: Concettina Buccella 

și Carlo Cecati (Universitatea 

din Aquila, Italia), Nathan Ida 

(Universitatea din Akron, 

SUA), Stanimir Valtchev 

(Universitatea Nova din Lisa-

bona, Portugalia), Wenjun Wu 

(Universitatea din Beihang, 

China) și Bulent Ertan 

(Universitatea Tehnică din 

Orientul Mijlociu, Turcia). 

Începând cu ediția din 2014, 

conferinţa se desfăşoară sub 

egida IEEE, acest tip de 

indexare oferind posibilitatea 

cercetătorilor de a-şi pune în 

valoare rezultatele cercetărilor 

întreprinse prin apariţia lucră-

rilor în prestigioasa bază de 

date IEEE Xplore, lucrările 

fiind incluse și în baza de date 

ISI.www.dasconference.ro/ 

 

Dezbaterile academice în 

domeniul comunicării și re-

lațiilor publice: Paradigma 

imagologică a discursului de 

tip political correctness 

 

După reușita primei întâlniri 

online cu prof. univ. dr. Mar-

cel Tolcea, de la Universitatea 

de Vest din Timișoara, apre-

ciată de audiența formată din 

numeroși studenți și cadre 

universitare, Facultatea de Li-

tere şi Ştiinţe ale Comunicării, 

în colaborare cu Centrul de 

Reușită Universitară al USV, 

continuă seria Dezbaterilor 

academice în domeniul comu-

nicării și relațiilor publice, 

avându-l ca invitat special pe 

prof. univ. dr. Andrei Țăranu, 

Prodecan al Facultății de 

Științe Politice din cadrul 

Școlii Naționale de Studii 

Politice și Administrative. 

Prezent în spațiul public, atât 

în emisiunile televiziunilor și 

posturilor de radio naționale, 

cât și în presa scrisă și din 

mediul virtual, prof. univ. dr. 

Andrei ȚĂRANU este unul 

dintre cei mai cunoscuți și 

autorizați politologi români, 

21-22 mai 2020 
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confirmat prin activitatea sa 

academică de referință. Tema 

propusă, Paradigma imago-

logică a discursului de tip 

political correctness, urmă-

rește evoluția impactului cult-

ural ce a determinat pro-

blematizarea modului de 

reprezentare socială a gru-

purilor marginale discriminate 

în mod tradițional, precum și 

analiza fundamentelor ideo-

logice ale limbajului și co-

municării în acord cu regulile 

statuate de corectitudinea 

politică. Pentru studenții de la 

specializarea Comunicare și 

Relații Publice și de la pro-

gramele de masterat Lite-

ratura română în context 

european și Limbă și comu-

nicare, o asemenea tematică 

se subscrie unui cadru de cer-

cetare de maximă actualitate, 

căci facilitează o mai bună 

înțelegere a discursului con-

temporan în proiecția diacro-

nică a direcțiilor culturale 

asumate de lumea occidentală 

și reflectate în dinamica ipos-

tazierilor mentalului colectiv.  

 

USV a câștigat competiția 

de Soluții pentru Secven-

țierea genomului SARS-

CoV-2 

În cadrul competiției de 

Soluții pentru Secvențierea 

genomului SARS-CoV-2 și 

analiza filogenetică a tul-

pinilor circulante în România, 

organizată de Ministerul Edu-

cației și Cercetării, proiectul 

coordonat de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV) a fost declarat unic 

câștigător. După o primă etapă 

a competiției, lista scurtă cu 

potențialii contractori a cu-

prins 25 de instituții (uni-

versități, institute de cercetare 

și spitale), grupate în cadrul a 

10 proiecte declarate eligibile. 

După cea de a doua etapă, 

proiectul coordonat de USV a 

rămas în competiție cu alte 

două proiecte, coordonate de 

Universitatea „Alexandru I. 

Cuza” din Iași și de Institutul 

Național de Cercetare-Dez-

voltare Medico-Militară 

„Cantacuzino” din București, 

în parteneriat cu alte 12 

instituții, printre care și 

Institutul Național de Boli 

Infecțioase „Prof.dr. Matei 

Balș” București, Universitatea 

București, Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Carol 

Davila” din București. Pro-

iectul USV declarat câștigător 

a fost inițiat de Prorectorul cu 

activitatea științifică al USV, 

prof.univ.dr Mihai Dimian, și 

este coordonat științific de  

prof. univ. dr. Mihai Covașă, 

Directorul Departamentului 

de Sănătate și Dezvoltare 

Umană al USV, fiind im-

plementat în parteneriat cu 

Spitalul Județean de Urgență 

„Sfântul Ioan cel Nou” Su-

ceava, Universitatea de Me-

dicină și Farmacie „Victor 

Babeș” Timișoara, Spitalul 

Clinic de Boli Infecțioase și 

Pneumoftiziologie „Dr. Victor 

Babeș” Timișoara, Institutul 

Oncologic „Prof. dr. Ion Chi-

ricuță” Cluj-Napoca și Uni-

versitatea de Medicină și 

Farmacie Craiova. Menționăm 

faptul că acestui demers 

științific al USV i s-au alăturat 

cercetători români și străini 

din cadrul Universității 

Howard din Washington DC 

(SUA), Institutului Superior 

de Sănătate din Roma (Italia) 

și Universității din Pittsburgh 

(SUA). Proiectul are ca scop 

analiza genetică a virusului 

SARS-COV02, identificarea 

și monitorizarea tulpinilor 

circulante în diferite regiuni 

geografice din România, pre-

cum și a relației acestora cu 

diversele tipuri de infecții 

prezente în România și a 

potențialui de adaptare la 

organismele umane. Acest 

proiect, unic în România, va 

contribui la o mai bună 

înțelegere a originii epidemiei 

COVID-19 și a evoluției 

acesteia în România, precum 

și la adaptarea măsurilor și 

tratamentelor la tipurile de 

tulpini circulante în România 

ale acestui virus. La nivel 

global, există deja un efort 

masiv de cercetare în această 

direcție, conducând la o car-

tare filogenetică a SARS-

CoV-2, numai în Canada și 

Marea Britanie fiind deja 

alocate 40 de milioane de 

dolari, respectiv 20 de 

milioane de lire sterline pentru 

consorțiile formate cu scopul 

realizării acestor studii geno-

mice. Bugetul total alocat 

proiectului coordonat de USV 

este aproximativ 3 milioane de 

lei, peste 1 milion de lei fiind 

alocati kit-urilor de sec-

vențiere și consumabilelor 

necesare. Perioada de im-

plementare este de 18 luni, 

primele rezultate fiind esti-

mate a fi disponibile pentru 

autoritățile naționale și orga-

nismele internaționale după 

primele 3 luni. Informații 

detaliate privind competiția de 

proiecte pot fi consultate pe 

website-ul UEFISCDI: 

https://uefiscdi.gov.ro/solutii-

2020-secventierea-

genomului-sars-cov-2-si-

analiza-filogenetica-a-

tulpinilor-circulante-in-

romania. Acest demers se 

alătură altor inițiative ale 

USV, implementate cu succes 

în perioada în care co-

munitatea a fost greu încercată 

de pandemia COVID-19, 

precum: punerea în funcțiune 

a unei linii semi-automate de 

testare pentru coronavirus, ce 

funcționează de 2 luni în 

cadrul Spitalului Județean de 

27 mai 2020 
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Urgență Suceava, înființarea 

unui centru de consiliere 

psihologică gratuită pentru 

persoanele afectate, dezvol-

tarea de aplicații IT pentru 

creșterea eficienței în gestio-

narea și transmiterea 

informațiilor asociate, reali-

zarea unei hărți interactive 

online cu informații medicale 

pentru județele Suceava și 

Botoșani, alocarea de spații de 

cazare pentru cadrele me-

dicale, etc. Acest rezultat de 

excepție reconfirmă calea de 

excelență urmată de USV, 

chiar și în domenii aflate încă 

la început de drum în această 

instituție, precum medicina și 

biologia moleculară. 

 

Poziția USV cu privire la 

examenul de Bacalaureat 

2020 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava se pronunță 

ferm împotriva oricăror ten-

tative de subminare a învă-

țământului românesc, de 

creare a confuziei la nivelul 

elevilor din învățământul 

secundar și de promovare a 

unei atitudini dăunătoare 

calității sistemului educațional 

din România. Discuțiile legate 

de amânarea sau anularea 

examenului de bacalaureat, 

inițiate și purtate sub para-

vanul „grijii” față de absol-

venții anului 2020, pot induce 

ideea că societatea româ-

nească nu este interesată de 

calitatea învățământului și a 

tinerilor care termină liceul, ci 

mai degrabă de înlăturarea 

oricăror criterii care ar stimula 

performanța, creativitatea și 

dorința liceenilor de a fi cât 

mai buni și mai competitivi. 

USV apreciază că prin pri-

varea unei generații întregi de 

dreptul de a susține examenul 

național de evaluare va fi 

generată o gravă inechitate 

între promoția anului 2020 și 

celelalte promoții. În condi-

țiile în care nu va fi organizat 

examenul de bacalaureat, pen-

tru actualii absolvenți de liceu 

cel mai probabil vor fi drastic 

reduse posibilitățile de anga-

jare pe piața europeană a 

muncii. Examenul național de 

Bacalaureat este testul matu-

rității, care oferă deținătorului 

diplomei posibilitatea să ur-

meze cursurile facultății în 

domeniul pe care l-a ales. 

Pentru a forma specialiști 

competitivi pe piața muncii, 

universitățile se bazează pe 

susținerea unui examen națio-

nal cât mai corect și pe o 

evaluare echitabilă. Nici so-

cietatea românească, nici eco-

nomia națională nu pot pro-

gresa în lipsa unor stimuli care 

să premieze calitatea și dorința 

de perfecționare. USV nu poa-

te fi de acord cu abordările 

care propun acordarea drep-

tului de a urma studii supe-

rioare unei mase de câteva 

sute de mii de tineri fără nici 

un fel de examen, doar pentru 

că unele universități private 

folosesc contextul epidemio-

logic actual pentru a încerca 

să-și umple amfiteatrele cu 

plătitori de taxe de studiu. 

USV are ca obiectiv fun-

damental pregătirea unei re-

surse umane înalt calificate și 

a pledat întotdeauna pentru 

susținerea tinerilor care sunt 

dornici să se formeze într-un 

context academic modern. Din 

aceste considerente, comuni-

tatea academică suceveană se 

pronunță cu tărie împotriva 

oricăror idei privitoare la 

anularea examenului de baca-

laureat. În această etapă 

marcată de diverse restricții 

generate de pandemie, Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava rămâne un 

partener fidel al comunității 

locale, așa cum a demonstrat-

o în ultimele luni prin acțiunile 

sale în lupta împotriva 

îmbolnăvirilor cu COVID-19. 

USV își manifestă dispo-

nibilitatea de a oferi liceelor 

din municipiul Suceava întreg 

sprijinul său în vederea 

organizării evaluării naționale 

în cele mai bune condiții.  

 

Sprijin cu tablete și lap-

topuri pentru viitorii boboci 

USV  

 

Situația epidemiologică gene-

rată de pandemia SARS-CoV-

2 a obligat comunitățile aca-

demice să adapteze provizoriu 

activitățile didactice și de 

formare la noile condiții de 

instruire și evaluare în sistem 

on-line. Având în vedere că, 

din motive obiective, unii 

studenți au avut dificultăți în 

ceea ce privește accesul la 

internet ori s-au confruntat cu 

lipsa unor echipamente elec-

tronice potrivite, conducerea 

USV a decis că investițiile în 

calitatea educației și în viitorul 

nostru sunt prioritare. În acest 

context, la propunerea 

Rectorului, Consiliul de Ad-

ministrație a susținut dirijarea 

unei părți consistente din ve-

niturile proprii (peste 

3.000.000 de lei) spre achi-

ziționarea unor echipamente 

care să permită studenților 

participarea la procesul didac-

tic, la activitățile de docu-

mentare și cercetare, la acțiu-

nile organizate de facultăți sau 
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de universitate. Drept urmare, 

Senatul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a 

aprobat propunerea rectorului 

ca, începând cu anul uni-

versitar 2020-2021, toți stu-

denții care se vor înmatricula 

în anul I să primească un 

sprijin material sub forma 

unui laptop sau a unei tablete, 

însoţite de o cartelă SIM cu 

abonament de date cu o durată 

de valabilitate de minim 9 luni 

și cu minimum 50 GB pe lună. 

În acest sens, universitatea va 

achiziționa 2200 de laptopuri, 

1300 tablete și 3500 de cartele 

SIM. Grație achiziției acestor 

echipamente, studenții din 

anul I, înmatriculaţi în anul 

universitar 2020-2021 la învă-

ţământ cu frecvenţă (IF) vor 

beneficia de laptopuri însoțite 

de carduri SIM, iar studenţii 

din anul I, înmatriculaţi în anul 

universitar 2020-2021 la 

învăţământ la distanţă (ID), 

vor primi tablete cu cartele 

SIM. Totodată, de tablete vor 

putea beneficia studenţii 

înmatriculaţi în anul uni-

versitar 2019-2020, la învă-

ţământ cu frecvenţă (IF), cu 

excepţia studenților aflaţi în 

an terminal, care îndeplinesc 

condiţiile de eligibilitate pen-

tru obţinerea unei burse 

sociale. Ca urmare a acordării 

acestor forme de sprijin bene-

ficiarilor de drept, la nivelul 

facultăților, în toamna anului 

2020 echipamentele disponi-

bile vor putea fi distribuite și 

studenților înmatriculați în 

anul I la master, studenţilor 

înmatriculaţi la IF în anul II 

sau studenţilor înmatriculaţi la 

IF în anul III în cazul 

programelor de studiu care 

prevăd 4 ani de studiu. Decizia 

de achiziționare a echipa-

mentelor electronice vine în 

completarea unui set complex 

de acțiuni întreprinse de USV 

pentru prevenția infectării cu 

virusul SARS CoV2, în rândul 

studenților și al personalului 

didactic și nedidactic, cât și 

pentru asigurarea unui viitor 

act didactic de calitate, în 

posibila situație ca acesta să se 

desfășoare cu precădere în 

mediul on-line, până la 

eliminarea riscurilor la adresa 

vieții și sănătății studenților și 

cadrelor didactice. 

  

Legislație 

 

Ordinul nr. 4205/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind 

organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, 

aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 08 mai 2020. 

 

Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de 

master și de doctorat din 15.12.2016, consolidarea din data de 11 mai 2020 are la bază publicarea 

din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1071 din 30 decembrie 2016. 

https://lege5.ro/App/Document/geztsnzyha4a/metodologia-cadru-privind-organizarea-admiterii-in-ciclurile-de-studii-universitare-de-licenta-de-master-si-de-doctorat-din-15122016?d=30.12.2016
https://lege5.ro/App/Document/geztsnzyha4a/metodologia-cadru-privind-organizarea-admiterii-in-ciclurile-de-studii-universitare-de-licenta-de-master-si-de-doctorat-din-15122016?d=30.12.2016
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Ordinul nr. 4206/2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din 

România, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 08 mai 2020. Formă aplicabilă la 11 

mai 2020. 

 

Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație din 

20.12.2016, consolidarea din data de 11 mai 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 7 din 04 ianuarie 2017. 

 

Ordonanța militară nr. 11/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 377 din 11 mai 2020. 

 

Ordinul nr. 4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii 

și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 381 din 12 mai 2020. 

 

Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul 

de învățământ superior din 27.04.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 12 mai 

2020. 

 

Ordonanța militară nr. 12/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 13 mai 2020. 

 

Hotărârea nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior 

pentru anul universitar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 11 mai 

2020. 

 

Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului 

domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de 

învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021, din 09.04.2020, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 375bis din 11 mai 2020. 

 

Hotărârea nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master 

acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 08 mai 2020. 

 

Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii 

universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul 

universitar 2020-2021, din 09.04.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 372bis din 08 

mai 2020. 

 

Hotărârea nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor 

de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul 

SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 15 mai 2020. 

 

Ordonanța de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 394 din 14 mai 2020. 

 

dataincarcare:
dataincarcare:
https://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43q/metodologia-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-examenelor-de-licenta-diploma-si-disertatie-din-20122016?d=04.01.2017
https://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43q/metodologia-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-examenelor-de-licenta-diploma-si-disertatie-din-20122016?d=04.01.2017
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Ordinul nr. 4253/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 

3.241/2020 privind aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind 

echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin 

colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii 

universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin 

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019-

2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 399 din 15 mai 2020. 

 

Ordinul nr. 3241/2020 privind aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia 

privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat 

prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii 

universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin 

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019-

2020, consolidarea din data de 18 mai 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 184 din 06 martie 2020. 

 

Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 410 din 18 mai 2020. 

 

Ordinul nr. 4216/2020 pentru 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. 411 din 

18 mai 2020. 

 

Ordinul nr. 4750/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a 

programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, consolidarea din data 

de 19 mai 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 689 din 21 august 2019. 

 

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

instituțiile de învățământ superior, din 12.08.2019, consolidarea din data de 19 mai 2020 are la 

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

 

Ordinul nr. 4241/2020 privind luarea unor măsuri pentru eficientizarea serviciilor furnizate de 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 409 din 18 mai 2020. 

 

Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate 

structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 417 din 19 mai 2020. 

 

Ordonanța de urgență nr. 79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 

1/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 437 din 25 mai 2020. 

 

Legea educației naționale nr. 1/2011, consolidarea din data de 26 mai 2020 are la bază publicarea 

din Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011. 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/gm3dgnrygi2q/ordinul-nr-3241-2020-privind-aprobarea-calendarului-activitatilor-prevazute-in-metodologia-privind-echivalarea-pe-baza-ects-sect-a-invatamantului-universitar-de-scurta-durata-realizat-prin-colegiul-cu?d=06.03.2020
https://lege5.ro/App/Document/gm3dgnrygi2q/ordinul-nr-3241-2020-privind-aprobarea-calendarului-activitatilor-prevazute-in-metodologia-privind-echivalarea-pe-baza-ects-sect-a-invatamantului-universitar-de-scurta-durata-realizat-prin-colegiul-cu?d=06.03.2020
https://lege5.ro/App/Document/gm2dcobsge2a/ordinul-nr-4750-2019-privind-aprobarea-metodologiei-cadru-de-organizare-si-inregistrare-a-programelor-postuniversitare-de-catre-institutiile-de-invatamant-superior?d=21.08.2019
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
https://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=10.01.2011
https://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=10.01.2011
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Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 66/7 mai 2020 cu privire la modificarea structurii anului universitar 2019-2020 în 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava şi a instituirii unor măsuri suplimentare pentru 

finalizarea activităţilor specifice în anul universitar 2019-2020.  

 

Hotărârea nr. 67/28 mai 2020 cu privire la aprobarea Planului strategic al Universităţii pentru 

perioada 2020-2024. 

 

Hotărârea nr. 68/28 mai 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și 

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

 

Hotărârea nr. 69/28 mai 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind organizarea 

şi desfăşurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare (R37). 

 

Hotărârea nr. 70/28 mai 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind ocuparea 

posturilor didactice vacante (R14). 

 

Hotărârea nr. 71/28 mai 2020 cu privire la aprobarea structurii anului universitar 2020 - 2021 și 

a perioadelor de concediu pentru personalul didactic.  

 

Hotărârea nr. 72/28 mai 2020 privind aprobarea desfășurării activității de conducere de doctorat 

în cadrul IOSUD-USV (Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate și Inginerești) a domnului conf. 

univ. dr. ing. Marian DRĂGOI. 

 

Hotărârea nr. 73/28 mai 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și 

desfășurare a examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 74/28 mai 2020 cu privire la aprobarea modificării și completării criteriilor 

specifice privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere în ciclurile de studii 

universitare de licență, masterat, doctorat şi conversie profesională, anexe ale Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere (R10), aprobate prin Hotărârea 

Senatului USV nr. 127/2019. 

 

Hotărârea nr. 75/28 mai 2020 cu privire la aprobarea modificării și completării metodologiilor 

specifice privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul 

universitar 2019-2020, aprobate prin Hotărârea Senatului nr. 128 din 12.12.2019. 

 

Hotărârea nr. 76/28 mai 2020 cu privire la aprobarea participării Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava în Clusterul inovativ EVO HUB. 

Hotărârea nr. 77/28 mai 2020 privind acordarea unui sprijin material studenţilor în vederea 

participării la activitățile didactice desfășurate on-line în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 78/28 mai 2020 privind aprobarea modificărilor planului de taxe și tarife aprobat 

prin Hotărârea de Senat nr. 15/2017, cu modificările ulterioare. 

 

Hotărârea nr. 79/28 mai 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare şi 

funcționare al Senatului universitar  (R06). 
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Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 42 /5 mai 2020 cu privire la numirea secretarilor de admitere la nivelul facultăților 

pentru admiterea în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de conversie 

profesională, în anul universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 43 /05 mai 2020 de modificare a anexei Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 

30/31.03.2020 cu privire la aprobarea Statului de funcții pentru personalul TESA didactic auxiliar 

și nedidactic și Statul de funcții pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la Cămine – 

Cantină. 

 

Hotărârea nr. 44/ 12 mai 2020 cu privire la acordarea unei derogării Facultății de Inginerie 

Alimentară de la prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr.43 din 4.06.2019. 

 

Hotărârea nr. 45 /12 mai 2020 cu privire la acordarea unor salarii diferențiate. 

 

Hotărârea nr. 46 /18 mai 2020 cu privire la aprobarea valorii investiției „Reabilitare, modernizare 

și dotare Corp D-FIESC” din cadrul Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 47 /19 mai 2020 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului cadru 

de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar. 

 

Hotărârea nr. 48 /26 mai 2020 cu privire la aprobarea calendarului privind evaluarea performanței 

personalului didactic. 

 

Hotărârea nr. 49 /26 mai 2020 cu privire la acordarea unor derogări de la prevederile Hotărârii 

Consiliului de Administrație nr. 43 din data de 04.06.2019 FDSA, FIESC, FIM și FSEAP. 

 

Hotărârea nr. 50 /26 mai 2020 cu privire la aprobarea modificării calendarului de admitere în anul 

universitar 2020-2021 pentru studii universitare de licență, master, conversie profesională și 

doctorat. 

 

Hotărârea nr. 51/26 mai 2020  cu privire la repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii 

universitare de licență, pentru studii universitare de master, pentru programele de conversie 

profesională și pentru studii universitare de doctorat aferente concursului de admitere pentru anul 

universitar 2020-2021. 
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