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Admitere 2021 

 

Prima zi de vară aduce vești 

bune: la concursul de admitere 

din acest an, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

(USV) va oferi candidaților 

din regiunea de nord-est care 

doresc să își înceapă sau să își 

continue studiile universitare 

un număr mai mare de locuri 

bugetate, repartizate pe cele 

peste 120 de programe de 

studiu la nivel de licenţă, 

masterat, doctorat, post-doc-

torat și formare continuă. 

Acest curriculum cuprinzător 

atestă politica USV din ultimii 

ani de a diversifica constant 

oferta educațională, introdu-

când programe de studiu noi, 

unele în premieră națională, 

care să răspundă deopotrivă 

cerințelor actuale și orientări-

lor viitoare ale pieței muncii. Îi 

informăm pe viitorii candidați 

că, la fel ca anul trecut, in-

diferent de facultatea sau pro-

gramul de studiu pentru care 

vor opta, toți bobocii vor primi 

un sprijin material sub forma 

unui laptop, însoţit de o cartelă 

SIM cu abonament de date cu 

o durată de valabilitate de mi-

nim 9 luni și cu minimum 50 

GB pe lună. De asemenea, pri-

mii 3 studenți înmatriculați cu 

taxă, la anumite programe de 

studiu, vor primi pentru pri-

mul an de studiu burse de stu-

dii speciale, iar peste 30% din-

tre viitorii studenți vor primi 

burse lunare cu valori cuprinse 

intre 600 și 1100 lei pe lună, 

timp de 12 luni. Alte avantaje 

de a studia la USV includ po-

sibilitatea cazării în cele 6 că-

mine studențești (cu 1050 de 

locuri), accesul la o infrastruc-

tură de studiu care cuprinde 

140 laboratoare echipate la 

standarde europene (cu o ca-

pacitate totală de 2100 locuri), 

oportunitatea de a folosi atât în 

plan didactic, cât și al dezvol-

tării personale complexul de 

nataţie şi kinetoterapie, tere-

nul de sport acoperit, sala de 

sport, Observatorul astrono-

mic, biblioteca universitară, 

Auditorium Joseph Schmidt 

etc. Această infrastructură 

diversă și modernă permite 

studenților să efectueze, în 

condiții de siguranță, activități 

recreative, culturale și spor-

tive. La toate cele deja enu-

merate, adăugăm și un cost 

relativ scăzut al vieții studen-

țești. Menționăm și posibi-

litatea de a desfăşura practica 

de specialitate și alte activități 

academice la Cabana Şipoţel, 

la baza didacticǎ Gălăneşti şi 

la Centrul Teritorial de 

Învăţământ din Vatra Dornei 

(care oferă spaţii de cazare și 

instruire confortabile, utilate 

cu mijloacele tehnice necesare 

derulării cu succes a pro-

iectelor cu caracter aplicativ şi 

recreativ). Prin intermediul 

celor peste 150 de parteneriate 

internaționale ale USV, 

începând cu anul al II-lea de 

studiu, studenții pot efectua 

stagii de studiu și cercetare în 

instituții de învățământ 

superior din peste 50 de țări. 

Informaţii detaliate despre 

procesul de Admitere 2021, cu 

repartizarea locurilor bugetate 

și a celor cu taxă pe programe 

de studiu din ciclul de licență, 

masterat și doctorat, pot fi ob-

ţinute consultând pagina 

https://admitere.usv.ro/. Tot 

aici sunt cuprinse detalii 

referitoare la specificul fiecă-

rei facultăți și explicații privi-

toare la probele de concurs.   

 

Profesorul universitar dr. ing. 

Ralph Kennel, de la Uni-

versitatea Tehnică din Mun-

chen, și profesorul universitar 

dr. ing. Mihai Cernat, de la 

Universitatea „Transilvania” 

Brașov, ambii distinși cu titlul 

onorific de Doctor Honoris 

Causa al Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, au 

făcut o vizită în campusul uni-

versității sucevene, la invitația 

prof. univ. dr. ing. Adrian 

Graur. Programul zilei a 

constat într-o serie de întâlniri 

cu cercetători și doctoranzi de 

la științe inginerești pe tema 

proiectelor de cercetare aflate 

în derulare la Suceava. S-a dis-

cutat, de asemenea, despre 

perspectivele și provocările 

deschise pe plan mondial de 

autovehiculul electric, dar și 

despre efectele pe care acesta 

le va avea în societate în 

următorii ani (preț, utilizare, 

impact asupra mediului și 

asupra comunității, noi pro-

fesii inginerești și noi pro-

vocări tehnologice). Prof. 

Evenimente  

1 iunie 2021 
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univ. dr. Mihai Dimian, 

prorector al USV, a făcut o 

prezentare a dinamicii cerce-

tării în universitate și a su-

bliniat importanța noilor pro-

grame de studiu de licență din 

domeniul ingineriei autovehi-

culelor, incluse în oferta de 

admitere a USV. La finalul 

programului, oaspeții au vi-

zitat câteva laboratoare de cer-

cetare din USV (MintViz, IoT, 

Acționări electrice, Roboți) și 

trei laboratoare didactice de la 

programul Autovehicule rutie-

re.   

 

QS World University 

Rankings 2022. USV, între 

cele 1300 de universități de 

top din lume și pe locul 6 în 

România 

 

Ediția 2022 a QS World Uni-

versity Rankings a marcat un 

moment istoric în parcursul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. USV a fost 

inclusă, în premieră, în rândul 

instituțiilor de învățământ 

superior relevante la nivel 

global și face parte din eșa-

lonul universităților 1201+, 

fiind una dintre cele 1300 de 

universități de excelență pe 

plan mondial. Privind retros-

pectiv, constatăm progresul 

continuu pe care USV l-a 

înregistrat în cadrul QS 

University Rankings: dacă în 

anul 2015 a fost inclusă pentru 

prima dată în analizele acestui 

clasament, iar în ediția pentru 

anul 2021 s-a clasat pe poziția 

164 în secțiunea topului de-

dicată  universităților din Eu-

ropa Emergentă și Asia Cen-

trală, în ediția 2022, USV face 

saltul din clasamentul regional 

în cel mondial. În ultimii ani, 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a înregistrat 

rezultate remarcabile în ceea 

ce privește clasările în topuri 

internaționale. Universitatea 

suceveană a confirmat din 

9 iunie 2021 
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nou, realizând cea mai bună 

clasare din istoria sa: locul 6 

între cele mai bune univer-

sități românești, ierarhizate în 

topul aferent anului 2022. 

Menționăm faptul că, la nivel 

național, în noua ediție a to-

pului se regăsesc 11 univer-

sități, dintre care 4 au fost 

incluse în clasament pentru 

prima dată. Trei universități 

românești, Universitatea „Ba-

beș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 

Universitatea de Vest din 

Timișoara și Universitatea din 

București, au fost ierarhizate 

în eșalonul 1001-1200. Cele-

lalte universități se regăsesc în 

eșalonul 1201-1300, după 

cum urmează: Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu, Universi-

tatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea Tehni-

că din Cluj-Napoca, Universi-

tatea Tehnică „Gheorghe A-

sachi” din Iași, Universitatea 

„Transilvania” din Brașov, 

Universitatea Politehnica din 

București și Universitatea Po-

litehnica din Timișoara. Topul 

QS University Rankings, rea-

lizat pe regiuni, domenii de 

studiu și publicat începând cu 

anul 2004, are la bază urmă-

torii indicatori: prestigiul aca-

demic (40%); reputația în rân-

dul angajatorilor (10%); nu-

mărul de citări raportat la nu-

mărul de cadre didactice 

(20%); raportul dintre nu-

mărul de cadre didactice şi 

numărul de studenți (20%); 

ponderea cadrelor didactice 

din străinătate (5%) și pon-

derea studenților străini (5%). 

Precizăm că majoritatea date-

lor utilizate de acest clasament 

sunt obținute independent, din 

baze de date și evaluări / son-

daje internaționale, iar infor-

mațiile raportate direct de uni-

versități parcurg un proces de 

validare înainte de a fi utilizate 

în cadrul topului. Raportat la 

indicatorii menționați mai sus, 

la nivel mondial, cea mai bună 

clasare a USV este la ponderea 

studenților străini: poziția 369 

în clasament, cu un punctaj de 

16,8 raportat la media globală 

de 9,3. Referitor la ceilalți in-

dicatori, USV se plasează 

după cum urmează: prestigiul 

academic (eșalonul 501+), re-

putația în rândul angajatorilor 

(eșalonul 501+), numărul de 

citări raportat la numărul de 

cadre didactice (601+), ra-

portul dintre numărul de cadre 

didactice şi numărul de stu-

denți (601+), ponderea ca-

drelor didactice din străinătate 

(601+). QS University Rank-

ings este considerat unul din 

primele 3 topuri universitare 

internaționale în ceea ce pri-

vește vizibilitatea, rezultatele 

publicate fiind valorizate pen-

tru dezvoltarea de politici pu-

blice în educație. Clasamentul 

pentru anul 2022 poate fi con-

sultat la următoarea legătură: 

https://www.topuniversities.c

om/university-

rankings/world-university-

rankings/2022.  

 

Omul și Cartea 

 

Invitatul acestei întâlniri de 

suflet a fost Profesorul uni-

versitar dr. Ion-Horia Bîrlea-

nu, fost Decan al Facultății de 

Litere și Științe ale Comu-

nicării din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, cercetător, scriitor și 

publicist, întemeietor de Școa-

lă, Dascăl meritoriu. S-a năs-

cut la data de 2 ianuarie 1945, 

în oraşul Panciu, jud. Vrancea, 

unde părinţii săi erau în eva-

cuare din cauza războiului. În 

toamna aceluiaşi an, familia a 

revenit în satul Tătăruşi, jud. 

Iaşi, tatăl fiind profesor de 

limba şi literatura română şi 

director al aşa-numitului 

„Gimnaziu CFR” din Paşcani. 

După clasele I-VII, urmate la 

Şcoala Tătăruşi, unde, în clasa 

I, a avut-o ca învăţătoare pe 

mama sa, iar în clasele V-VII, 

l-a avut ca profesor de limba 

română pe tatăl său, şi-a con-

tinuat studiile la Liceul „Ro-

man Vodă” din oraşul Roman, 

jud. Neamţ, optând, în clasa a 

X-a, pentru profilul umanist. 

Ca absolvent de liceu pasionat 

de universul limbii şi litera-

turii române, s-a înscris la Fa-

cultatea de Filologie a Uni-

versităţii „Al. I. Cuza” din 

Iaşi, la cursuri de zi cu durata 

de cinci ani. A absolvit fa-

cultatea în anul 1969, obţinând 

Diploma de licenţă pe spe-

cializarea unică „Limba şi 

10 iunie 2021 
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literatura română”. În toamna 

aceluiaşi an, a fost repartizat 

ca profesor de limba şi li-

teratura română la Şcoala Ge-

nerală Roşcani (com. Trifeşti, 

jud. Iaşi), unde a fost numit în 

funcţia de director de şcoală, 

fiind singurul cadru didactic 

calificat. După nici un an de 

activitate în învăţământul gim-

nazial, în urma unui concurs, a 

fost încadrat ca documentarist 

ştiinţific în Colectivul de Dia-

lectologie al fostului Centru 

de Lingvistică, Istorie Lite-

rară şi Folclor, astăzi Insti-

tutul de Filologie Română „A. 

Philippide”, al Filialei Iaşi a 

Academiei Române, unde a 

promovat, în timp, în urma 

altor concursuri profesionale, 

având calitatea de dialectolog, 

cercetător ştiinţific şi apoi, du-

pă obţinerea titlului de doctor 

în filologie, de cercetător ştiin-

ţific principal gradul III, II şi I 

– ultimul fiind şi cel mai înalt 

grad acordat în cercetarea 

ştiinţifică românească. Din 

septembrie 1976, când insti-

tutele de cercetare ale Aca-

demiei Române au fost trecute 

în subordinea Ministerului În-

văţământului, cercetătorul şti-

inţific Ion-Horia Bîrleanu a 

devenit membru al Departa-

mentului de Dialectologie din 

cadrul Centrului de Lingvis-

tică, Istorie Literară şi Folclor 

al Universităţii „Al. I. Cuza” 

din Iaşi, urmând ca după Re-

voluţia din Decembrie 1989 să 

revină la Filiala Iaşi a Aca-

demiei Române. Atât în cadrul 

acesteia, cât şi în cadrul 

Universităţii, Ion-Horia Bîr-

leanu a desfăşurat activităţi de 

cercetare specifice colectivu-

lui de dialectologie, conforme 

cu Programul Naţional de Cer-

cetare Fundamentală Priorita-

ră, tema fiind Noul Atlas Ling-

vistic Român, pe regiuni. Mol-

dova şi Bucovina. Mai mult, 

ca urmare a experienţei sale, a 

fost cooptat şi în sfera activi-

tăţilor didactice ale Facultăţii 

de Filologie. Remarcăm în 

acest context faptul că, timp de 

aproape două decenii, pe lângă 

cursuri şi seminarii de 

dialectologie şi de gramatică 

istorică a limbii române, a 

desfăşurat şi activităţi de 

îndrumare în practica de 

specialitate şi în cercetarea 

ştiinţifică a studenţilor filologi 

ai Universităţii ieşene. După 

Revoluţie a revenit la Aca-

demia Română, având, suc-

cesiv, calitatea de cercetător 

ştiinţific principal gradele III, 

II şi I în cadrul Depar-

tamentului de Dialectologie al 

Institutului de Filologie Ro-

mână „A. Philippide” din Iaşi, 

continuând activităţile de 

cercetare a graiurilor populare 

din Moldova şi Bucovina. În 

anul 1995, în urma susţinerii 

publice, la Universitatea „Al. 

I. Cuza” din Iaşi, a tezei de 

doctorat cu titlul Graiurile din 

Valea Şomuzului Mare, Ion-

Horia Bîrleanu a obţinut titlul 

de doctor în filologie. În anii 

următori a fost şi lector asociat 

al Universităţii ieşene, susţi-

nând, în cadrul Catedrei de 

Limba Română, diverse acti-

vităţi didactice, inclusiv cur-

surile de Dialectologia limbii 

române şi Terminologia creş-

tină de origine latină din 

limba română. În anul 1998, 

în urma unui concurs, a de-

venit cadru didactic titular  

(iniţial cu gradul de confe-

renţiar universitar doctor, ulte-

rior de profesor universitar 

doctor) la Facultatea de Litere 

din cadrul Universităţii „Şte-

fan cel Mare” din Suceava, pe 

care a ales să o c  onducă, în 

calitate de decan, timp de două 

mandate. În anul universitar 

2004-2005, prof. univ. dr. Ion-
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Horia Bîrleanu a obţinut drep-

tul de a coordona teze de doc-

torat pe domeniul specializării 

sale, înfiinţând la Universi-

tatea „Ştefan cel Mare” primul 

IOSUD pe domeniul Filo-

logie. Remarcabilă în această 

activitate de antrenare a 

tinerilor în cercetarea ştiin-

ţifică aplicată este preocupa-

rea continuă pentru cercetarea 

fundamentală şi pentru reali-

zarea unor monografii dialec-

tale şi toponimice ale arealului 

lingvistic bucovinean şi nu 

numai. Sub îndrumarea sa, 23 

de absolvenţi ai mai multor 

universităţi din România şi din 

Ucraina au devenit doctori în 

filologie, fiind astfel realizate 

şi o serie de dicţionare toponi-

mice exhaustive ale unor ba-

zine hidrografice din judeţul 

Suceava. În prezent, profe-

sorul Ion-Horia Bîrleanu 

îndrumă un număr de şase 

doctoranzi, aflaţi în diferite 

stadii de cercetare, conti-

nuând, şi pe această cale, pro-

priile preocupări, reflectate în 

volume cum ar fi Graiurile de 

pe Valea Şomuzului Mare, 

vol. I. Fonetica şi vol. al II-lea, 

Formarea numelor de locali-

tăţi. Se remarcă, ca de altfel şi 

în volumul Tradiţie şi tranziţie 

la est de Carpaţi, ataşamentul 

cercetătorului pentru arealul 

lingvistic, istoric şi etnografic 

al judeţului Suceava. Cerce-

tătorul şi lingvistul Ion-Horia 

Bîrleanu este însă şi autor sau 

coautor a 14 volume, unele 

publicate în Editura Acade-

miei Române, precum şi a 

numeroase articole ştiinţifice 

sau de popularizare a ştiinţei, 

publicate în cărţi şi în reviste 

de lingvistică din ţară şi din 

străinătate ori în cotidienele 

locale din Iaşi şi Suceava. Mai 

mult, a participat la congrese, 

simpozioane, conferinţe, se-

siuni, colocvii ştiinţifice de 

specialitate naţionale şi inter-

naţionale, desfăşurate la Su-

ceava, Iaşi, Bucureşti, Cluj-

Napoca, Sibiu, Timişoara, 

Craiova, Chişinău şi Cernăuţi. 

Pe parcursul carierei sale, Ion-

Horia Bîrleanu s-a implicat şi 

în activitatea unor organizaţii 

şi asociaţii profesionale, fiind 

membru al Societăţii de Ştiinţe 

Filologice din România 

(1978) şi membru fondator al 

Societăţii Naţionale „Aca-

demia Mihăileană” (1991), al 

Societăţii Române de Ono-

mastică (1993) şi al Societăţii 

Române de Dialectologie 

(1997). Pentru toate aceste 

activităţi ştiinţifice şi didac-

tice, pentru popularizarea 

intensă a rezultatelor cercetării 

ştiinţifice româneşti, dar mai 

ales „pentru abnegaţia şi 

devotamentul puse în slujba 

învăţământului românesc, 

pentru contribuţia deosebită la 

dezvoltarea şi promovarea 

cercetării ştiinţifice din ţara 

noastră”, în semn de recunoaş-

tere naţională, pe lângă diplo-

mele şi brevetele acordate de 

unele asociaţii sau organizaţii 

cultural-ştiinţifice locale din 

Iaşi şi Suceava, Ion-Horia 

Bîrleanu a primit, prin De-

cretul nr. 1097 din 10 de-

cembrie 2004, ordinul şi me-

dalia „Meritul pentru Învă-

ţământ” în grad de Ofiţer, prin 

Brevetul nr. 35, acordat de 

Preşedintele României. Deţi-

ne, de asemenea, titlul de „Ce-

tăţean de Onoare” al oraşului 

Panciu, jud. Vrancea şi al co-

munei Tătăruşi, jud. Iaşi.   
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Premiul Personalitatea Anu-

lui 2019 în Promovarea Edu-

caţiei şi Formării în Asistenţă 

Socială  

 

Colegiul Național al Asistenților 

Sociali, România – CNASR a 

organizat, la Ateneul Român, cea 

de-a șaptea ediție a Galei Națio-

nale a Excelenței în Asistență 

Socială. În cadrul evenimentului 

au fost premiați asistenții so-

ciali care s-au remarcat în anul 

2019 cu rezultate deosebite, 

dar și personalitățile care au 

susținut profesia de asistent 

social și s-au implicat activ în 

plan social. Printre premiile 

acordate, a fost și premiul 

Personalitatea Anului 2019 în 

Promovarea Educaţiei şi For-

mării în Asistenţă Socială, 

care a fost acordat d-nei 

Viorica-Cristina Cormoş, lec-

tor dr. la Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava, Fa-

cultatea de Istorie și Geogra-

fie, Departamentul de Științe 

Umane și Social-Politice. 

 

PORT Cultural – „Culegem 

case din Bucovina” 

 

USV invită profesorii și 

elevii din învățământul pre-

universitar la acțiunea de 

inventariere a caselor tradi-

ționale din Bucovina 

 

Centrul de Cercetare și Re-

surse în Turism – CERC Tour 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

organizat, la finalul lunii mai, 

un seminar online de instruire 

cu tema „Culegem case din 

Bucovina”. Evenimentul s-a 

adresat profesorilor din în-

vățământul preuniversitar care 

doresc să se implice, împreună 

cu elevii pe care îi coor-

donează, în acțiunea de in-

ventariere a clădirilor tradi-

ționale din Bucovina, prin 

intermediul unei aplicații ce a 

fost dezvoltată în cadrul pro-

iectului de cercetare PORT 

Cultural Această platformă 

găzduiește o hartă interactivă, 

care poate fi completată de cei 

ce doresc să contribuie la 

extinderea bazei de date ce 

însumează elemente valoroase 

ale arhitecturii vernaculare din 

Bucovina. Astfel, prin acce-

sarea funcției „Propune o ca-

să”, voluntarii și proprietarii 

de case tradiționale pot plasa 

pe harta județului locația ca-

selor și pot introduce o des-

criere succintă a acestora. Prin 

această campanie, echipa pro-

iectului își propune să sen-

sibilizeze tinerii care au re-

ședința în mediul rural cu 

privire la patrimoniul construit 

și la nevoia de protejare a pei-

sajului cultural. În cadrul 

seminarului „Culegem case 

din Bucovina” au fost pre-

zentate și discutate urmă-

toarele teme: Caracteristici ale 

caselor tradiționale din Buco-

vina; Importanța peisajului 

cultural: calitatea vieții locu-

itorilor și atractivitatea turis-

tică; Prezentarea proiectelor 

PORT Cultural și Salvează 

Satul Bucovinean: inițiative 

de protejare a patrimoniului 

construit al Bucovinei; Mo-

dalități de documentare și 

inventariere a caselor tradi-

ționale ale Bucovinei; Prezen-

tarea platformei interactive 

PORT Cultural, secțiunea 

„Propune o casă” și modul de 

completare a informațiilor. În 

perioada ce a urmat semi-

narului, au fost încheiate 15 

parteneriate cu licee din ju-

dețul Suceava, cu susținerea 

Inspectoratului Școlar Jude-

țean Suceava și a cadrelor di-

dactice ce au participat la 

eveniment. În luna iunie, a fost 

organizată o nouă instruire cu 

privire la metodologia de do-

cumentare a caselor.   

 

www.portcultural.usv.ro

.   
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Marșul Absolvenților USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava și Casa de 

Cultură a Studenților Suceava 

au organizat cea de a cincea 

ediție a Festivității de Absol-

vire USV, care a inclus și 

Marșul Absolvenților. Acest 

eveniment este dedicat tine-

rilor care încheie studiile de 

licență și masterat și cele-

brează succesul și bucuria 

absolvirii. După ce ediția de 

anul trecut s-a desfășurat on-

line din cauza pandemiei, 

acest eveniment al tinerilor 

absolvenți a revenit ieri în 

centrul orașului Suceava. Stu-

denții absolvenți s-au adunat 

din timp în campusul USV, 

unde au organizat desfă-

șurarea marșului spre centrul 

orașului. După o ploaie toren-

țială care a încercat să le fure 

studenților elanul pornirii în 

marș, cerul s-a mai limpezit și 

șirurile lungi de studenți, cu 

însemnele facultăților pe care 

le-au absolvit, au plecat spre 

centrul orașului, în scandări și 

chiote de bucurie. Aici avea 

să-i aștepte festivitatea de 

absolvire, alături de tinerii 

absolvenți participând condu-

cerea USV, decanii facul-

tăților, precum și profesori, 

reprezentanți ai autorităţilor 

locale şi judeţene. În cuvântul 

său, rectorul USV, Valentin 

Popa, a reamintit perioada 

dificilă prin care au trecut 

studenții absolvenți, referin-

du-se la pandemia care ne-a 

marcat în ultimul an: ”Faptul 

că dumneavoastră astăzi ab-

solviți studiile universitare de 

licență sau masterat de-

monstrează că împreună, prin 

eforturi remarcabile ale fie-

căruia dintre noi, suntem 

aproape de a câștiga lupta 

împotriva pandemiei Covid-

19, pandemie care a afectat 

grav sistemul de învățământ. 

Împreună am luat cele mai 

bune decizii, iar Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

este una dintre puținele uni-

versități care au adoptat în 

acest an un sistem hibrid, de 

predare învățare, astfel ca sis-

temul educațional să se pre-

zinte la un grad de calitate 

ridicat.” În centrul atenţiei 

tuturor au stat cei zece şefi de 

promoţie ai celor zece facul-

tăţi din cadrul USV, cei care 

pe parcursul anilor de studiu s-

au evidenţiat prin rezultate 

deosebite. Este vorba despre: 

Laura Bujor - Facultatea de 

Drept şi Ştiinţe Administrati-

ve, Ecaterina Ceban – Facul-

tatea de Educaţie Fizică şi 

Sport, Ioana Mihaela Serediuc 

- Facultatea de Inginerie Ali-

mentară, Anatolie Perju – Fa-

cultatea de Inginerie Electrică 

şi Ştiinţa Calculatoarelor, Dia-

na Rusu - Facultatea de Ingi-

nerie Mecanică, Mecatronică 

şi Management, Anișoara Fi-

lip - Facultatea de Istorie şi 

Geografie, Daniela Bargan și 

Andreea Irimia – Facultatea 

de Litere şi Ştiinţe ale Co-

municării, Maria Ecaterina 

Asandei - Facultatea de 

Silvicultură, Nicoleta Sudev - 

Facultatea de Ştiinţe Econo-

mice şi Administraţie Publică, 

Maria Magdalena Dimitriu – 

17 iunie 2021 
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Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei. Șefii de promoții au 

primit diplome din partea re-

prezentanților facultăților și au 

luat cuvântul, în aplauzele 

audienței. Conducerea uni-

versității a luat toate măsurile 

ca în cadrul festivității să fie 

respectate toate prevederile în 

vigoare de protecție împotriva 

coronavirusului. În ciuda ploii 

care a căzut în rafale, la finalul 

acestei festivități emoționante 

pe scena special amenajată au 

concertat trupele Dimma’S și 

Fără Zahăr.
 

Conferința Internațională 

„Ethical and Social Di-

mensions in Public Admi-

nistration & Law", Ediția 

VI-a  

 

Manifestarea științifică a reu-

nit personalități marcante din 

România și din comunitatea 

internațională, specialiști care 

au abordat aspecte privind 

evoluția mediului legislativ, 

impactul aplicării noilor nor-

me juridice adaptate la situația 

generată de pandemia CO-

VID-19, perspective sociale în 

guvernarea locală, metode de 

predare moderne și educație 

non-formală, didactici apre-

ciative și valori etice. Con-

ferința urmăreşte să devină o 

platformă de dezbatere, care 

să genereze soluții pentru 

problemele ridicate de contex-

tul juridic și socio-economic 

existent. Printre participanții 

acestei conferințe, amintim 

(keynote speakers): prof. univ. 

dr. Augustin Zegrean, D.H.C, 

Facultatea de Drept și Știinte 

Administrative, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, fost Președinte al Curții 

Constituționale a României, 

prof. univ. dr. Mircea Duţu, 

D.H.C., Preşedintele Univer-

sităţii Ecologice din Bu-

cureşti, Directorul Institutului 

de Cercetări Juridice „Acad. 

Andrei Rădulescu” al Acade-

miei Române, prof. univ. dr. 

Ovidiu Predescu, cercetător 

ştiinţific de onoare al Insti-

tutului de Cercetări Juridice 

„Acad. Andrei Rădulescu” al 

Academiei Române, conf. 

univ. dr. Gabriela Alexandra 

Oanţă, Universitatea din Co-

runa, Spania, prof. univ. dr. 

Mehmet Şahin, Universitatea 

din Mersin, Turcia, Dr. Andrei 

Săvescu, Președintele Socie-

tății de Științe Juridice din 

România şi prof. univ. dr. 

Serhiy Melenko, Universitatea 

Națională „Yuriy Fedkovych” 

din Cernăuți. Facultatea de 

Drept și Ştiinţe Administrative 

a beneficiat de sprijinul Pri-

măriei Suceava, în vederea 

finanțării și realizării în co-

mun a acțiunilor de interes 

local cuprinse în acest proiect. 
 

 

 

Resurse didactice pentru 

Educație Timpurie – expozi-

ție de materiale didactice   

 

Facultatea de Științe ale 

Educației își propune să dez-

volte o direcție de formare, 

cercetare și promovare a 

domeniului Educației Tim-

purii prin activități care au ca 

obiectiv evidențierea impor-

tanței educației pentru vârste 

timpurii și impactul acesteia în 

dezvoltarea întregii perso-

nalități și a comunităților 

dinamice, pregătite pentru 

dezvoltare sustenabilă. La 

activitatea „Resurse didactice 

pentru Educația Timpurie” au 

participat cadrele didactice din 

învățământul preșcolar/ ante-

preșcolar, studenții înscriși la 

cursurile de licență şi masterat 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, 

care au realizat materiale di-

dactice confecționate și gândi-

te într-o manieră originală. 

Aceste materiale sunt însoțite 

de o scurtă descriere și de 

indicarea activităților edu-

caționale în care pot fi utilizate 

cât mai eficient. Au fost 

prezentate materiale didactice 

virtuale realizate de studenții 

de la Facultatea de Științe ale 

Educației, precum și materiale 

realizate în alte universități 

din țară. Obiectivele propuse 

prin aceste manifestări ur-

măresc creșterea interesului 

pentru cercetarea educațională  

aplicativă și formarea în 

domeniul educației timpurii, 

conștientizarea decidenților în 

domeniul politicilor educa-

ționale cu privire la rolul pe 

care ar trebui să și-l asume 

actorii educaționali în for-

marea profesorilor în con-

textul lumii contemporane, 

dezvoltarea și extinderea rela-

țiilor de colaborare cu prac-

ticienii din regiune.  În cadrul 

evenimentului, a fost orga-

nizată o expoziție de pictură 

realizată de copiii de la 

17-19 iunie 2021 
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Așezământul „Sf. Ierarh 

Leontie” din Rădăuți, des-

chisă la USV până la data de 

21 iulie 2021. Expoziția de 

pictură marchează împlinirea 

a 10 ani de existență a 

Așezământului și exprimă 

recunoștința copiilor pentru 

ocrotirea și sprijinul de care se 

bucură. Evenimentul a adus 

împreună cadre didactice din 

învățământul preșcolar, cu 

expertiză în educația timpurie, 

și studenți doritori în a urma 

calea formării personalității 

copiilor. Colaborarea dintre 

participanți a fost o ocazie de 

intercunoaștere și de schimb 

de bune practici și inovare, 

care contribuie la creșterea 

calității serviciilor de educație 

timpurie. Finanțarea a fost 

asigurată din fonduri MEN nr 

102/GP/26512 și proiect 

POCU 128215 Educație 

timpurie incluzivă și de 

calitate. 

 

Simpozion internațional 

online organizat de Lecto-

ratul de limbă română al 

USV de la Cernăuți  

 

Lectoratul de limbă română al 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) din 

cadrul Universității Naționale 

„Yuriy Fedkovych” din Cer-

năuți a organizat un simpozion 

internațional online intitulat 

„Interferențe lingvistice și 

culturale la Cernăuți și în lu-

me”, moderat de lectorul de 

română, Gina Puică. În des-

chiderea evenimentului, au 

luat cuvântul Dan Constantin, 

ministru plenipotențiar la 

Consulatul general al Ro-

mâniei la Cernăuți, care s-a 

arătat încântat de eveniment, 

prof. univ. dr. Ștefan Purici, 

prorector responsabil cu re-

lațiile internaționale al USV, 

care a amintit buna colaborare 

dintre universitățile „Ștefan 

cel Mare” din Suceava și 

„Yuriy Fedkovych” din 

Cernăuți, colaborare dez-

voltată pe mai multe paliere 

(mobilități, predare, cerceta-

re), și faptul că Lectoratul de 

română de la Cernăuți este 

unul dintre cele mai bune 

rezultate ale acestei 

colaborări. Tot în deschidere, 

din partea Universității din 

Cernăuți, a luat cuvântul și 

conf. univ. dr. Lubov Melny-

chuk, directoarea Centrului de 

Studii Românești și coorga-

nizatoare a evenimentului. În 

cadrul amplei secțiuni de co-

municări științifice, au avut 

prezentări mai multe cadre 

didactice de la USV: prof. 

univ. dr.  Mircea A. Diaconu 

(„A mânca la Viena. Mică 

incursiune în ce înseamnă a fi 

bucovinean”), lector univ. dr. 

Monica Coca („Lingviști 

români în spațiul european: 

interferențe lingvistice și 

culturale”), lector univ. dr. 

Monica Timofte („Interferențe 

lingvistice și culturale ale 

hermeneuticii unui circum-

stanțial de timp”), conf. univ. 

dr. Daniela Hăisan („Basmul 

cult eminescian în limba 

engleză: In(ter)ferențe traduc-

tologice”). Mihaela Toader, 

cercetător dr. la Institutul de 

Investigare a Crimelor Comu-

nismului și Memoria Exilului 

Românesc, și istoricul Mihai 

Floroiu au vorbit despre 

receptarea lui Eminescu în 

România și în comunitățile de 

români din exil înainte de 

1990 („Eminescu și cultura”). 

Din Ucraina, tot despre Emi-

nescu a prezentat o co-

municare Anzhela Petrash, 

profesoară la Academia Na-

țională a Serviciului de gră-

niceri de stat al Ucrainei din 

Hmelnițki („Eminescu nu este 

el decât în românește”). Marin 

Gherman, director al Insti-

tutului de Studii Politice și 

Capital Social și Președinte al 

Centrului media BucPress din 

Cernăuți, a avut o expunere pe 

tema „Ghetoizări informațio-

nale versus Interferențe cultu-

rale în spațiul bucovinean 

transfrontalier”. În a doua par-

te a zilei, a fost organizată o 

masă rotundă („Îmi amintesc 

faptul că...”), la care au 

participat cursanți din prezent 

și din trecut ai Lectoratului de 

limbă română de la Cernăuți, 

printre care: Petro Bochan, 

Taisia Bortica Svitlana Bor-

tnyk, Oleg Danalaki, Leonid 

18 iunie 2021 

 

 



 

 
Iunie 2021 / Info USV /  

Hikov, Lalita Gerasym, Inessa 

Krasnokutska, Kristina Kry-

liuk, Stella Malanchuk, Kvi-

toslava Matiichuk, Halina 

Morarash, Khrystyna Niko-

lenko, Ion Onisco, Anzhela 

Petrash, Tetiana Skutar, An-

drii Veryha, Yarina Vyshpin-

ska, Yuliya Yeremitsa, Anas-

tasiia Yuriichuk. Aceștia au 

evocat experiențele lor cele 

mai semnificative de pe 

parcursul de studiere a limbii 

române în cadrul Lectoratului 

de la Cernăuți. Reamintim că 

Lectoratul de română de la 

Cernăuți a fost fondat în 

noiembrie 2014. 

 

Resurse didactice pentru 

Educație Timpurie -  

expoziție de materiale di-

dactice  

 

Facultatea de Științe ale Edu-

cației din USV își propune să 

dezvolte o direcție de formare, 

cercetare și promovare a 

domeniului Educației Timpu-

rii prin activități care au ca 

obiectiv evidențierea impor-

tanței educației pentru vârste 

timpurii și impactul acesteia în 

dezvoltarea întregii personali-

tăți și a comunităților dina-

mice, pregătite pentru dezvol-

tare sustenabilă. La activitatea 

„Resurse didactice pentru 

cația Timpurie” au participat 

cadrele didactice din învă-

țământul preșcolar/ antepreș-

colar, studenții înscriși la cur-

surile de licență şi masterat din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, care au 

realizat materiale didactice 

confecționate și gândite într-o 

manieră originală. Aceste 

materiale sunt însoțite de o 

scurtă descriere și de indicarea 

activităților educaționale în 

care pot fi utilizate cât mai 

eficient. Au fost prezentate 

materiale didactice virtuale 

realizate de studenții de la Fa-

cultatea de Științe ale Edu-

cației, precum și materiale 

realizate în alte universități 

din țară. Obiectivele propuse 

prin aceste manifestări urmă-

resc creșterea interesului pen-

tru cercetarea educațională  

aplicativă și formarea în do-

meniul educației timpurii, 

conștientizarea decidenților în 

domeniul politicilor educațio-

nale cu privire la rolul pe care 

ar trebui să și-l asume actorii 

educaționali în formarea pro-

fesorilor în contextul lumii 

contemporane, dezvoltarea și 

extinderea relațiilor de cola-

borare cu practicienii din 

regiune. În cadrul evenimen-

tului, a fost organizată o ex-

poziție de pictură realizată de 

copiii de la Așezământul „Sf. 

Ierarh Leontie” din Rădăuți, 

deschisă la USV până la data 

de 21 iulie 2021. Expoziția de 

pictură marchează împlinirea 

a 10 ani de existență a Așe-

zământului și exprimă recu-

noștința copiilor pentru ocro-

tirea și sprijinul de care se 

bucură. Evenimentul a adus 

împreună cadre didactice din 

învățământul preșcolar, cu 

expertiză în educația timpurie, 

și studenți doritori în a urma 

calea formării personalității 

copiilor. Colaborarea dintre 

participanți a fost o ocazie de 

intercunoaștere și de schimb 

de bune practici și inovare, 

care contribuie la creșterea ca-

lității serviciilor de educație 

timpurie. Finanțarea a fost 

asigurată din fonduri MEN nr 

102/GP/26512 și proiect PO-

CU 128215 Educație timpurie 

incluzivă și de calitate.   
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Prof. univ. dr. ing. Radu 

Leontie Cenușă, 

PROFESOR EMERITUS al 

USV  

 

Facultatea de Silvicultură a 

sărbătorit un profesor extra-

ordinar. Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava i-a 

conferit titlul de PROFESOR 

EMERITUS domnului Profe-

sor universitar doctor inginer 

Radu Leontie Cenușă. Această 

distincție a fost acordată pen-

tru generoasa carieră didactică 

și științifică a domniei sale, 

care cuprinde un număr im-

presionant de proiecte, cărți, 

articole sau comunicări recu-

noscute și apreciate de 

comunitatea științifică fores-

tieră. Un proiect caracteristic 

spiritului optimist al domnului 

profesor a fost renașterea re-

vistei științifice „Bucovina 

Forestieră”, sub coordonarea 

sa, în calitate de redactor-șef. 

De asemenea, prin acest titlu 

onorific a fost răsplătit atât 

rolul de creator de școală 

forestieră, pe care Profesorul 

l-a avut în susținerea ideii de 

reînființare a școlii silvice su-

perioare în Bucovina, cât și 

rolul avut în consolidarea 

colectivului Facultății de Sil-

vicultură și instruirea pro-

moțiilor de silvicultori în spi-

ritul respectului față de pă-

dure. De-a lungul activității 

sale, a fost răsplătit cu diverse 

premii, dintre ele remarcându-

se Premiul „Leopold Pfeil” al 

Fundației Freiherr von Stein, 

Hamburg, în 1984; Premiul 

„Traian Săvulescu” al Aca-

demiei Române, în 1990; Pre-

miul „Progresul Silvic”, în 

1992. În prelegerea susținută, 

profesorul Radu Leontie 

Cenușă a făcut o nouă de-

monstrație de elocvență și 

energie, discursul său cultivat, 

deși rațional, împărtășind 

emoția specifică celor care 

promovează cu adevărat pro-

fesionalismul și onestitatea 

puse în slujba pădurii. Îi 

mulțumim domnului Profesor 

pentru exemplul oferit în 

acești ani și îi urăm multă 

sănătate și putere de muncă în 

continuare!    

 

Un an de proiect Dezvoltarea 

cooperării transfrontaliere în 

promovarea siturilor de 

patrimoniu istoric și cultural 

în zona transfrontalieră a 

României și Ucrainei - HE-

CROSS 

 

O parte a echipei sucevene din 

cadrul proiectului transfron-

talier  „Dezvoltarea cooperării 

transfrontaliere în promovarea 

siturilor de patrimoniu istoric 

și cultural în zona trans-

frontalieră a României și 

Ucrainei” - HE-CROSS a 

participat la conferința de 

presă organizată de partenerul 

ucrainean, Universitatea Na-

țională Tehnică de Petrol și 

Gaz Ivano-Frankivsk (IFN-

TUOG), ce a avut ca scop 

prezentarea rezultatelor inter-

mediare ale proiectului. Pro-

iectul desfășurat în parteneriat 

de către Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava (USV), 

în calitate de beneficiar, și 

Universitatea Națională Teh-

nică de Petrol și Gaz Ivano-

Frankivsk este implementat 

începând din luna februarie 

2020. Rezultatele obținute în 

primul an al proiectului, dar și 

direcțiile de acțiune pentru 

implementarea viitoare au fost 

prezentate de către domnul 

Prorector pentru imagine uni-

versitară, relații internaționale 

și dezvoltare europeană Ștefan 

Purici, coordonator de proiect, 

de către domnul Oleg Man-

dryk, prim-prorector al 

IFNTUOG, și de către Mykola 

Prykhodko, manager de pro-

iect din partea IFNTUOG. De 

asemenea, a fost subliniat ro-

lul cooperării transfrontaliere 

și sprijinul Uniunii Europene 

în dezvoltarea parteneriatelor 

puternice și a comunităților 
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locale de ambele părți ale 

frontierei, dar și în pro-

movarea culturii locale și 

păstrarea patrimoniului isto-

ric. Întrebărilor jurnaliștilor 

le-au răspuns și domnul Decan 

al Facultății de Istorie și Geo-

grafie, conf. univ. dr. Florin 

Pintescu, membru al echipei 

de implementare, și domnul 

Vitaliy Perederko, șeful De-

partamentului de Turism al 

Direcției de Cooperare Inter-

națională, Integrare Europea-

nă, Turism și Investiții a 

Administrației regionale de 

stat Ivano-Frankivsk, Ucraina. 

Printre rezultatele notabile 

obținute până în acest moment 

se numără reabilitarea Mu-

zeului de Geologie din cadrul 

IFNTUOG, inventarierea 

obiectivelor istorice și 

culturale de ambele părți ale 

frontierei și organizarea unei 

selecții pentru introducerea lor 

în materiale de promovare și 

pe site-ul proiectului, ce ur-

mează a fi lansat în scurt timp.  

 

 

Legislație 

 

Hotărârea nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Ordinul nr. 3993/2021 privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic 

din învățământ, prevăzute in Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice. 

 

Legea nr. 164/2021 privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din 

învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019. 

 

Convenția globală pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior.  

 

Hotărârea nr. 678/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 

636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 

2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 57/24 iunie 2021 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și 

funcționare a programelor de studii integrate ce conduc la diplomă dublă (R79). 

 

Hotărâre Senat 58/24 iunie 2021 cu privire la calendarul de organizare și  desfășurare a alegerilor 

pentru ocuparea funcției vacante de director al Departamentului de Silvicultură și Protecția 

Mediului din cadrul Facultății de Silvicultură. 

 

Hotărâre Senat 59/24 iunie –2021 privind aprobarea modificării Anexei nr. 5 și a Anexei nr. 8 

din Planul de taxe și tarife aprobat prin Hotărârea de Senat nr. 122/2020, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 64/2 iunie 2021 cu privire la revizuirea Hotărârii Consiliului de Administrație 

115/2020 referitoare la aprobarea indicatorilor financiari ai proiectului „Consolidarea capacității 

de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la USV. 

 

Hotărârea nr. 65/8 iunie 2021 cu privire la revizia Procedurii privind Elaborarea, revizuirea și 

aprobarea planurilor de învățământ – PO-01. 

 

Hotărârea nr. 66 /8 iunie 2021 cu privire la procentul de locuri de cazare oferite studenților cu 

taxă/ fără taxă. 

 

Hotărârea nr. 67 /8 iunie 2021 cu privire la modificarea structurii anului universitar 2020-2021 

pentru Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică. 

 

Hotărârea nr. 68 /15 iunie 2021 cu privire la numirea studentului reprezentant în Consiliul de 

Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 69 /15 iunie 2021 cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Istorie și Geografie 

de modificare a structurii anului universitar aprobată prin HS 105/2021. 

 

Hotărârea nr.70 /15 iunie 2021 cu privire la acordarea unui sprijin financiar în caz de deces 

conform Regulamentului cadru de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar. 

 

Hotărârea nr. 71/22 iunie – cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr 17 

din 10 martie 2020 – modificarea formularului Contractului de Şcolarizare pentru studii 

universitare de licenţă – învăţământ la distanţă 

 

Hotărârea nr. 72/22 iunie 2021 cu privire la repartizarea pe facultăți a locurilor de cazare în 

căminele studențești, pentru anul universitar 2021 – 2022. 

 

Hotărârea nr. 73/22 iunie 2021 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului cadru 

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

 

Hotărârea nr. 74/23 iunie 2021 cu privire la aprobarea revizuirii Procedurii privind colectarea de 

informaţii referitoare la statutul socio-profesional şi locul de muncă al absolvenţilor (PO DAG-

01). 

 

Hotărârea nr.  75/22 iunie 2021 cu privire la revizuirea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 

64/2020 referitoare la revizuirea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 115/2020 referitoare 

la aprobarea indicatorilor financiari ai proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19 la USV. 
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