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Expoziție de grafică și pictu-

ră 

 

În capela Cetății de Scaun a 

Sucevei a fost deschisă spre 

vizionare expoziția care mar-

chează finalul cursurilor de ar-

te vizuale organizate de Casa 

de Cultură a Studenților din 

Suceava. Constituind o mani-

festare ce își propune să pro-

moveze, prin intermediul ini-

țiativei expoziționale, activi-

tatea din ultimul an a stu-

denților și absolvenților Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, materializată 

printr-un eveniment de pre-

zentare în spațiul de profil pus 

la dispoziție de Muzeul Națio-

nal al Bucovinei, expoziția a 

etalat peste 40 de lucrări în 

tehnici de grafică și pictură. 

Demersul artistic se înscrie in 

linia deschisă de expozițiile 

precedente organizate de Casa 

de Cultură a Studenților, pro-

punând o modalitate de lan-

sare, promovare și exercitare a 

abilităților artistice într-un 

mod asumat, prin intermediul 

actului public al expunerii pe 

simeze într-un spațiu avizat. 

De la concept la materializare 

și percepție, de la subiect către 

obiect, lucrările vizează deo-

potrivă rigoare și virtuozitate, 

alături de acționism impre-

vizibil și experiment artistic, 

însumând atât calități de ordin 

estetic, cât și tehnic. Dintre 

participanții care semnează lu-

crările prezentate în cadrul 

evenimentului, îi amintim pe 

Naomi Cimpoi, FSE – anul III, 

Emilian Butnariu, FSE (Psi-

hologie) – anul III, Roxana 

Voicu, FSE – anul II, Galina 

Grigoriev, FEAA – anul I si 

Tatiana Coțofan, absolventă 

masterat FLSC. Coordonator 

al studenților expozanți: prof. 

dr. Raluca Schipor-Baban, 

Casa de Cultură a Studenților 

Suceava.   

 

Gelu Sabău a lansat o lucra-

re provocatoare despre mo-

dernitatea românească 

 

Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării (FLSC) din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a 

găzduit lansarea cărții 

conferențiarului universitar 

bucureștean Gelu Sabău, De la 

romantism la național-comu-

nism. Încercare asupra mo-

dernității românești, apărută 

la Editura Institutul European, 

în anul 2021. La eveniment, 

desfășurat în Book-Café, de la 

ora 12:00, au participat prof. 

univ. Bogdan Popoveniuc și 

lector univ. Arthur Suciu. De 

la romantism la național-

comunism. Încercare asupra 

modernității românești este 

una dintre cele mai originale 

lucrări, scrise în ultimii ani, 

Evenimente  

1 iunie 2022 
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despre filosofia politică ro-

mânească, cuprinzând o ge-

nealogie a ideilor modernității 

românești de la Eminescu la 

Ceaușescu. Gelu Sabău aruncă 

o nouă lumină asupra unor 

autori esențiali ai culturii 

române și stabilește conexiuni 

neașteptate între epoci pe care 

tragediile istoriei ne-au făcut, 

adeseori, să le gândim ca 

separate. „Specificul lucrării 

de față constă în faptul ca își 

propune o abordare sintetică 

încercând să arate, pornind de 

la cele doua concepte de 

libertate, felul în care întreaga 

modernitate românească a fost 

structurată din punct de vedere 

intelectual, în special sub 

influența unor concepte pro-

venind din romantism. Cred că 

o astfel de perspectivă poate 

elucida unele aspecte ale 

evoluției societății românești 

în epoca modernă, dincolo de 

toate bulversările la care a fost 

supusă. Cartea se adresează 

unor segmente variate de 

public: în primul rând spe-

cialiștilor și cercetătorilor în 

filosofie politică, științe poli-

tice sau celor care cercetează 

modernitatea (politică, cultu-

rală, literară) românească. 

Apoi, tuturor studenților sau 

celor care sunt interesați de 

aceste domenii. Și, nu în cele 

din urmă, publicului larg, care 

are curiozități legate de spațiul 

cultural și politic românesc al 

ultimilor 150 de ani.” - Gelu 

Sabău.  

 

Conferința Promovarea să-

nătății mintale în școală 

 

Organizată de Facultatea de 

Științe ale Educației (FSE) din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, în co-

laborare cu Inspectoratul Șco-

lar al Județului Suceava, con-

ferința s-a adresat cadrelor 

didactice din învățământul 

preșcolar, primar, gimnazial și 

liceal, consilierilor școlari și 

decidenților din domeniul 

educației. Conferința s-a des-

fășurat în cadrul proiectului 

european Promehs – Pro-

moting Mental Health at 

School, un proiect Erasmus+ 

KA3, care și-a propus să dez-

volte politici educaționale prin 

care educația pentru sănătatea 

mintală să fie facilitată în șco-

lile din țările UE. Profesorii 

trebuie să învețe nu doar cum 

să transmită informații, ei tre-

buie să învețe și cum să pro-

iecteze și să desfășoare acti-

vități de dezvoltare socială și 

emoțională a copiilor, trebuie 

să știe cum să desfășoare 

diferite programe de educație 

și consiliere a părinților. Pro-

iectul Promehs, cofinanțat de 

Comisia Europeană (2019-

2022), s-a derulat sub 

coordonarea unei echipe de 

cercetători de la Universitatea 

Bicocca din Milano, fiind 

conceput pentru a dezvolta, 

implementa și evalua un cu-

rriculum de promovare a să-

nătății mintale pentru grădi-

nițe, școli primare, gimnaziale 

și licee, oferind, în același 

timp, o instruire de înaltă cali-

tate personalului didactic. Par-

ticipanții la proiect sunt uni-

versități și autorități publice 

din șapte țări europene (Ro-

mânia, Italia, Croația, Grecia, 

Letonia, Malta și Portugalia). 

Prezentările din cadrul confe-

rinței au inclus Prezentarea 

proiectului Promehs (coordo-

nat în România de conf. univ. 

dr. Aurora-Adina Colomei-

schi, decan a Facultății de Ști-

ințe ale Educației, Universi-

tatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava) și analiza impactului 

3 iunie 2022 
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derulării programului asupra 

dezvoltării personale a profe-

sorilor, o sesiune plenară cu 

tema Prevenția problemelor 

de sănătate mintală la tineri 

(conf. univ. dr. Ioana Podină, 

Universitatea București), Ana-

liza efectelor programului 

Promehs asupra stării de bine 

și performanțelor elevilor 

(conf. univ. dr. Petruța Rusu, 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava), Prezentarea 

manualelor și ghidurilor dez-

voltate în cadrul proiectului 

pentru copii, profesori și 

părinți cu scopul de a dezvolta 

competențele socio-emoțion-

ale ale copiilor și de a preveni 

problemele de comportament 

(lector dr. Diana Duca), Pre-

zentarea programului de for-

mare pentru profesori în vede-

rea implementării activităților 

de dezvoltare socială și emo-

țională în școli (lector dr. Lili-

ana Bujor, Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, 

profesor consilier Adriana Ni-

chitean, CJRAE Suceava), 

Discutarea posibilății de 

implementare a unui opțional 

de promovare a sănătății min-

tale în școli (Inspector școlar, 

prof. Tatiana Vîntur, ISJ Su-

ceava) și Experiențe trăite în 

contextul implementării pro-

gramului la nivel de grădiniță, 

învățământ primar, gimnaziu 

și liceu (profesori care au im-

plementat programul la dife-

rite cicluri de învățământ pre-

universitar). 

www.promehs.org 

 

QS World University 

Rankings 2023. Universi-

tatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava confirmă statutul 

de instituție de top la nivel 

mondial 

 

Ediția 2023 a QS World Uni-

versity Rankings certifică, 

pentru al doilea an consecutiv, 

parcursul constant al Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava. După ce, în ediția 

de anul trecut a celebrului 

clasament, USV a fost inclusă, 

în premieră, în rândul insti-

tuțiilor de învățământ superior 

relevante la nivel global, în 

ediția 2023, universitatea su-

ceveană își menține poziția 

din eșalonul universităților 

1201+, continuând să fie ie-

rarhizată drept una dintre cele 

1400 de universități de ex-

celență pe plan mondial și 

între cele mai performante 11 

universități din România. Pen-

tru ediția 2023 a QS World 

University Rankings, au fost 

analizate rezultatele a 2462 de 

instituții, dintre care 1422 au 

îndeplinit criteriile riguroase 

pentru a fi incluse în ierarhi-

zare, cu 124 de intrări noi prin 

raport la ediția precedentă. La 

nivel național, în top se 

regăsesc 13 universități, dintre 

care 2 sunt nou intrate. Două 

universități românești, Uni-

versitatea „Babeș-Bolyai” din 

Cluj-Napoca și Universita-tea 

din București, au fost ierar-

hizate în eșalonul 1001-1200. 

Alte nouă universități se regă-

sesc în eșalonul 1201-1400, 

după cum urmează: Universi-

tatea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași, Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu, Universita-

tea „Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca, Universita-

tea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iași, Universitatea 

„Transilvania” din Brașov, 

Universitatea de Vest din Ti-

mișoara, Universitatea Poli-

tehnica din București și Uni-

versitatea Politehnica din 

Timișoara. În zona de clasa-

ment 1401+, se regăsesc Uni-

versitatea din Craiova și Uni-

versitatea din Oradea. Topul 

QS University Rankings, rea-

lizat pe domenii de studiu și 

publicat începând cu anul 

2004, are la bază următorii 

8 iunie 2022 
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indicatori: prestigiul academic 

(40%); reputația în rândul an-

gajatorilor (10%); numărul de 

citări raportat la numărul de 

cadre didactice (20%); ra-

portul dintre numărul de cadre 

didactice şi numărul de stu-

denți (20%); ponderea cadre-

lor didactice din străinătate 

(5%) și ponderea studenților 

străini (5%). Precizăm că ma-

joritatea datelor utilizate de 

acest clasament sunt obținute 

independent, din baze de date 

și evaluări / sondaje interna-

ționale, iar informațiile rapor-

tate direct de universități par-

curg un proces de validare îna-

inte de a fi utilizate în cadrul 

topului. Raportat la indicatorii 

menționați mai sus, la nivel 

mondial, cea mai bună clasare 

a USV rămâne, și în noua 

ediție a clasamentului, la pon-

derea studenților străini: pozi-

ția 374 în clasament, cu un 

punctaj de 17,1 raportat la me-

dia globală de 8,7. Acest as-

pect a fost evidențiat și de Ben 

Sowter, vicepreședinte senior 

al QS, care a menționat că 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava „are cel mai 

mare număr de studenți inter-

naționali din România. Obține 

cel mai mare scor al locației în 

oricare dintre indicatorii QS, 

situându-se pe locul 374 în lu-

me”. Referitor la ceilalți indi-

catori, USV se plasează după 

cum urmează: prestigiul aca-

demic (eșalonul 501+), repu-

tația 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 World University 

Rankings este considerat unul 

din primele 3 topuri univer-

sitare internaționale în ceea ce 

privește vizibilitatea, rezulta-

tele publicate fiind valorizate 

pentru dezvoltarea de politici 

publice în educație. Clasa-

mentul pentru anul 2023 poate 

fi consultat la următoarea le-

gătură: 

https://www.topuniversities.c

om/university-

rankings/world-university-

rankings/2023  

 

USV la E-NNOVATE 2022 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a participat la 

cea de-a III-a ediție a In-

ternational Innovation & In-

vention Show E-nnovate, eve-

niment internațional dedicat 

inventicii și creativității, care 

s-a desfășurat în orașul Byd-

goszcz, Polonia. E-nnovate 

2022 a fost organizat în parte-

neriat cu Universitatea de Ști-

ințe și Tehnologie din Byd-

goszcz, IBS Global Polonia, 

Ministerul Dezvoltării Econo-

mice și Economiei din Polo-

nia, Asociația Inventatorilor 

din India, Consiliul Național 

de  Cercetare al Tailandei, The 

Patent – Revista Internațională 

a Invențiilor, Asociația de In-

venție și Inovare din Macao, 

Asociația Mondială a Pro-

prietății Intelectuale (WIIPA), 

Forumul Inventatorilor din 

România (FIR), Academia de 

Științe pentru Juniori a Ucra-

inei, sub egida UNESCO, 

Asociația Tinerilor Cercetă-

tori din Indonezia, Asociația 

Internațională a Inovării din 

8-10 iunie 2022 
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Toronto (TSIAS), Uniunea 

Academicienilor Arabi, In-

ventatori Iranieni de Top, 

Asociația Inventatorilor din 

Turcia – TUMMIAD, Aso-

ciația Culturală EUTERPE din 

Italia și Consiliul pentru Pace, 

Toleranță, Inovare și Știință 

din Lisabona. Printre țările 

participante la ediția de anul 

acesta s-au numărat Croația, 

India, Tailanda, Ucraina, In-

donezia, Canada, Iran, Rega-

tul Unit, Turcia, Italia, Portu-

galia, China, Vietnam și Sta-

tele Unite ale Americii. Ro-

mânia a fost reprezentată de 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, care a parti-

cipat cu 3 invenții, aparținând 

unor doctoranzi și cadre 

didactice de la Facultatea de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor. Echipele 

USV au reușit performanța de 

a obține două medalii de aur și 

o medalie de argint, după cum 

urmează: Medalia de aur pen-

tru invenția Extension device 

for the diagnosis of conductive 

charging systems, autori: Ci-

prian Bejenar, Marian Be-

jenar, Mihai Dimian, Lauren-

țiu-Dan Milici, Mariana-Ro-

dica Milici, Ciprian Afanasov, 

Constantin Ungureanu, Miha-

ela Pavăl; Medalia de aur pen-

tru invenția Motion control 

system, autori: Toader Euse-

biu, Mariana Rodica Milici, 

Mihaela Pavăl, Ilie Nițan, Ci-

prian Bejenar, Ungureanu 

Constantin, Elena Daniela Lu-

pu; Medalia de argint pentru 

invenția Electrical network 

fault signalling device,  autori: 

Ovidiu Magdin Ţanţa, Miha-

ela Pavăl, Laurențiu-Dan Mi-

lici, Oana Vasilica Grosu, Eu-

sebiu Toader, Pavel Atănă-

soae, Valentin POPA.  Dintre 

cele trei participări, cea mai 

apreciată de juriul internațio-

nal a fost Motion control sys-

tem, considerată cea mai bună 

inovație de la această ediție a 

E-nnovate și distinsă cu pre-

miul Best International Inno-

vation Award. 

 

Sărbătoarea muzicii la Su-

ceava – Fête de la musique  

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava și Casa de 

Cultură a Studenţilor Suceava, 

în parteneriat cu Alianţa Fran-

ceză din Suceava şi Teatrul 

Municipal „Matei Vişniec”, 

au organizat, în sala teatrului 

sucevean, concertul–spectacol 

liric omagial dedicat memoriei 

celebrului tenor bucovinean 

Joseph Schmidt, de la a cărui 

moarte tragică s-au împlinit 80 

de ani. Iniţiat de profesorul 

emerit Vania Atudorei (Ca-

nada), pasionat biograf şi me-

loman cunoscut, care pre-

găteşte publicarea unei cărţi 

despre viaţa artistului român, 

acest spectacol liric de operă şi 

operetă a fost precedat de o 

prezentare a marelui tenor 

Joseph Schmidt. Pe scena Tea-

trului „Matei Vişniec” au evo-

luat: soprana Viorica Corjan, 

baritonul Cezar Mititiuc, cu-

noscuţi publicului sucevean, 

profesori la Colegiul de Artă 

„Ciprian Porumbescu”, alături 

de baritonul Eduard Ferenczi 

Gurban, de la Opera din Cluj-

Napoca şi Nisa, contratenorul 

Alexandru Costea, de la Opera 

din Bucureşti şi soprana Gla-

diola Niţulescu Lamatic, Pri-

ma Donna Teatrului de Stat de 

Operetă din Bucureşti. 

Repertoriul artiştilor a conţi-

nut canțonete, șansonete, dar 

şi cele mai frumoase arii din 

opere şi operete de Johan 

Strauss, Franz Lehar, Georges 

Bizet, George Enescu, Jacques 

Offenbach, Gioachino Ro-

ssini, Georg Friedrich Handel, 

Antonio Vivaldi, Ferenc Er-

kel, George Gershwin. Con-

certul–spectacol omagial „Jo-

seph Schmidt” s-a desfăşurat 

sub egida Sărbătorii muzicii – 

Fête de la musique, mani-

festare anuală a muzicii în spa-

ţiul francofon internaţional, 

care are loc în luna iunie. 

Joseph Schmidt s-a născut pe 

15 iunie 2022 
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4 martie 1904, la Davideni – 

Cernăuţi, şi a debutat la 20 de 

ani, având ulterior o scurtă, 

dar strălucită carieră inter-

naţională, cu un succes uriaş în 

spectacole, cinema, radio, în 

Austria, Germania, Franţa, 

Anglia, SUA, Olanda, Elveţia, 

Belgia.Vorbea şi cânta în 6 

limbi: română, germană, e-

braică, idiş, franceză şi en-

gleză şi era supranumit „micul 

Caruso” (pentru că avea doar 

1,50m înălţime). Mama sa este 

înmormântată în cimitirul e-

vreisc din Gura Humorului, 

oraş în care familia artistului 

s-a refugiat după ocuparea 

Bucovinei. Joseph Schmidt a 

decedat tragic, la doar 38 de 

ani, în timpul războiului, ca 

refugiat într-un lagăr de mun-

că, în Elveţia. Auditorium-ul 

din campusul universitar su-

cevean şi o stradă din Mu-

nicipiul Suceava îi poartă 

numele.   

 

Internaționalizarea USV- un 

nou pas în consolidarea 

Consorțiului european 

NEOLAIA  

 

O delegație a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, condusă prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, rectorul 

USV, a efectuat o vizită de lu-

cru în Suedia, la Universitatea 

din Örebro, în cadrul Consor-

țiului universitar NEOLAiA 

(European Young Universi-

ties). Sub sloganul „Spre un 

viitor al universităților europe-

ne”, întâlnirea a reunit repre-

zentați ai celor nouă universi-

tăți membre ale consorțiului: 

Universitatea din Bielefeld 

(Germania), Universitatea din 

Jaén (Spania), Universitatea 

din Nicosia (Cipru), Universi-

tatea din Örebro (Suedia), 

Universitatea din Ostrava 

(Cehia), Universitatea din Sa-

lerno (Italia), Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, Universitatea din Tours 

(Franța) și Universitatea de 

Stat de Științe Aplicate din 

Šiauliai (Lituania). Întâlnirea 

a avut drept scop consolidarea 

legăturilor existente și apro-

fundarea colaborării la nivel 

educațional dintre cele nouă 

instituții de învățământ supe-

rior. De asemenea, pe agenda 

întâlnirii au fost incluse și dis-

cuții despre mobilitățile gratu-

ite pentru studenți, cadre di-

dactice, cercetători și personal 

auxiliar, în interiorul con-

sorțiului, și despre dezvoltarea 

rețelei educaționale. Din 

delegație au făcut parte și 

membrii echipei USV a con-

sorțiului NEOLAiA: conf. 

univ. dr. Carmen Chașovschi, 

conf. univ. dr. Alexandru-Io-

nuț Cristea și asistent cer-

cetare Anamaria Bucaciuc. 

Reprezentanții USV au parti-

cipat la întâlniri bilaterale cu 

reprezentanții facultăților din 

cadrul Universității din Öre-

bro, pentru a identifica proiec-

te comune în domeniul aca-

demic şi al cercetării. Au fost 

analizate posibilități de cola-

borare în domeniul dezvoltării 

durabile, în domeniul știin-

țelor medicale, au fost discu-

tate acțiuni viitoare, cum ar fi 

organizarea unor programe de 

studii de scurtă durată în do-

meniul antreprenoriatului, în 

regim hibrid, și organizarea 

unor școli de vară în anul 

universitar 2022-2023.  Întâl-

nirea s-a încheiat cu o masă 

rotundă, în cadrul căreia rec-

torii celor nouă universități au 

discutat despre angajamentul, 

implicarea și resursele dis-

ponibile, dar și despre obiecti-

vele și etapele următoare de 

lucru. Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava face 

parte din consorțiul NEOLA-

iA de la începutul anului 2020, 

când s-a semnat un acord de 

colaborare pentru proiectul in-

titulat NEOLAiA – Young 

Universities Empowering Re-

gionally Rooted European 

Talents. În cadrul consorțiului, 

USV coordonează activitățile 

legate de crearea unei rețele de 
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experți în antreprenoriat și 

îmbunătățirea calității formă-

rii antreprenoriale. Parteneri-

atul dintre membrii consor-

țiului se axează pe educație, 

cercetare și implicare activă în 

viața comunității academice. 

Printre domeniile comune de 

interes, cu relevanță regională, 

se numără digitalizarea și 

impactul acesteia asupra dez-

voltării durabile, sănătatea 

globală, precum și diversitatea 

și incluziunea.  

 

Admitere 2022 

 

La Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava (USV) va 

începe concursul de admitere 

2022 pentru ciclurile de studii 

de licenţă şi masterat, la toate 

cele 11 facultăţi. Admiterea 

demarează la scurt timp după 

ce universitatea suceveană și-

a confirmat statutul de ins-

tituție de învățământ superior 

de elită, fiind ierarhizată, 

pentru al doilea an consecutiv, 

în celebrul top internațional 

QS World University Rank-

ings și plasată între primele 

1400 de universități ale lumii 

și între primele 11 universități 

din România.În acest an, USV 

va oferi candidaților din regiu-

nea de nord-est, care doresc să 

își înceapă sau să își continue 

studiile universitare, cel mai 

mare număr de locuri bugetate 

din istoria sa, repartizate pe 

cele peste 120 de programe de 

studiu la nivel de licenţă, mas-

terat, doctorat, post-doctorat și 

formare continuă. În ceea ce 

privește studiile de licență, îi 

informăm pe viitorii candidați 

că USV și-a continuat politica 

de actualizare, diversificare și 

adaptare a ofertei educaționale 

la noile contexte economice și 

sociale. Astfel, pentru sesiu-

nea iulie 2022, pe lângă spe-

cializările de tradiție, absol-

venții de liceu se vor putea 

orienta și către unele noi: 

Biologie, Biochimie, Echipa-

mente și sisteme medicale, 

Tehnică dentară, Autovehicu-

le rutiere, Echipamente de co-

mandă și control pentru auto-

vehicule, Robotică, Rețele și 

software de comunicații, E-

nergetică și tehnologii infor-

matice, Științe gastronomice 

și Resurse umane. Evidențiem 

faptul că, dintre cele 1400 lo-

curi bugetate (fără taxă) dis-

ponibile la ciclul de studii de 

licență, 40 de locuri sunt alo-

cate absolvenților de liceu din 

mediul rural, iar 22 de locuri 

sunt pentru absolvenții de li-

ceu proveniți din sistemul de 

protecție socială și candidații 

de etnie rromă. De asemenea, 

a fost alocat un număr de 5 lo-

curi bugetate pentru studii uni-

versitare de licență și 5 locuri 

bugetate pentru studii univer-

sitare de master, din totalul lo-

curilor bugetate, pentru per-

soanele cu cerințe educaționa-

le speciale/dizabilități, în ve-

derea asigurării egalității de 

șanse și integrării efective în 

viața socială. Candidații îns-

criși în această categorie au 

prioritate la înmatriculare. In-

formaţii detaliate despre pro-

cesul de Admitere 2022, cu 

repartizarea celor peste 6000 

de locuri bugetate și cu taxă pe 

programe de studiu din ciclul 

de licență, masterat și docto-

rat, pot fi obţinute consultând 

pagina admitere.usv.ro/. Tot 

aici sunt cuprinse detalii re-

feritoare la specificul fiecărei 

facultăți și explicații cu privire 

la probele de concurs. În ceea 

ce privește procesul de îns-

criere, anunțăm faptul că, și în 

acest an, candidații au posi-

bilitatea de a se înscrie atât on-

site, în locațiile din campusul 

USV, cât și on-line, folosind 

platforma de înscriere disponi-

bilă. Candidații care se vor 

înscrie on-site vor putea uti-

liza 4 panouri de orientare în 

campus, amplasate în punctele 

principale de acces către sălile 

de înscrieri – la intrările în cor-

purile A, D și E și în zona ba-

rierei de la corpul B. De pe 

aceste panouri, candidații vor 

putea scana coduri QR, prin 

intermediul cărora se va des-

chide un clip video cu traseul 

către corpul în care se află să-

lile de înscrieri ale fiecărei fa-

cultăți, după care vor urma in-

dicatoarele de orientare am-

plasate în interior. Clipurile au 

fost realizate de studenți vo-

luntari, care își doresc să fa-

ciliteze orientarea în campus a 

viitorilor colegi. Pentru a ușu-

ra procedura de depunere a ac-

telor în on-line, platforma de 

admitere a USV pune la dis-

poziție și un sistem electronic 

de plată a taxei de înscriere, 

care va putea fi accesat în mo-

mentul înscrierii și încărcării 

documentelor în platformă. 

Totodată, indiferent de facul-

tatea sau programul de studiu 

pentru care vor opta, toți bo-

bocii vor primi un sprijin ma-

terial, constând într-un laptop 

sau o tabletă și o cartelă SIM 

cu abonament de date cu o du-

rată de valabilitate de minim 9 

luni și cu minimum 50 GB pe 

lună. De asemenea, primii 3 

studenți înmatriculați cu taxă, 

la anumite programe de 
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studiu, vor primi pentru pri-

mul an de studii burse de studii 

speciale, iar peste 30% dintre 

viitorii studenți vor primi bur-

se lunare cu valori cuprinse 

între 600 și 1100 lei pe lună, 

timp de 12 luni. Procesul de 

admitere 2022 se va desfăşura 

în perioada 4-13 iulie (fără zi-

lele de sâmbătă și duminică), 

pentru specializările unde 

există probe, și 4–15 iulie (fără 

zilele de sâmbătă și duminică), 

pentru specializările unde nu 

există probe. Sesiunea a doua 

de admitere se va desfășura în 

perioada  5-9 septembrie (fără 

zilele de sâmbătă și duminică) 

pentru specializările unde nu 

există probe, și 5-12 

septembrie, pentru specializă-

rile unde există probe. Pentru 

a confirma locul ocupat, can-

didatul declarat admis trebuie 

să se înmatriculeze cel târziu 

până la data de 27 iulie, pentru 

sesiunea de vară, respectiv 19 

septembrie, pentru sesiunea de 

toamnă. 

 

Educație nutrițională pen-

tru o viață sănătoasă 

 

În perioada copilăriei, un rol 

important în formarea unor 

obiceiuri alimentare sănătoase 

îl are educația nutrițională. 

Acumulând cunoștințe și asi-

milând concepte de la vârste 

fragede, pe măsură ce vor 

crește, copiii vor adopta o 

dietă sănătoasă și echilibrată și 

își vor forma atitudini pozitive 

față de alimentație. În acest 

sens, activitatea extracurri-

culară „Educație nutrițională 

pentru o viață sănătoasă” a 

continuat și la Școala Gimna-

zială nr. 4 Suceava, la clasa 

pregătitoare a doamnei învă-

țătoare Mirela Mazilu, unde 

studenții Facultății de Medi-

cină și Științe Biologice din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, spe-

cializarea Nutriție și dietetică, 

anul I, coordonați de către 

nutriționist–dietetician Danie-

la Bălănucă și masterand Car-

men Chauciuc (nutriționist-

dietetician voluntar), au sus-

ținut o activitate informală, 

care a inclus și o componentă 

practică. Piramida alimentară, 

grupele de alimente și conți-

nutul în principii nutritive sunt 

noțiuni care au fost explicate 

elevilor, dar și părinților, care 

au participat online la activi-

tate. Astfel, procesul de învă-

țare din clasă poate continua și 

acasă, informațiile primite pu-

tând fi puse în practică cu 

ajutorul părințiilor. Implicarea 

copiilor în cumpărarea și pre-

pararea alimentelor poate fi un 

bun prilej de educație nutrițio-

nală. Împreună, studenții USV 

și elevii au pregătit o gustare 

sănătoasă – fructe și legume 

proaspete! În perioada de viață 

cuprinsă între 6 – 12 ani, se 

pune mai mult accent pe creș-

terea consumului de fructe, 

legume, cereale integrale, dar 

și pe respectarea preferințelor 

alimentare. La această vârstă, 

majoritatea problemelor lega-

te de alimentație se pot reme-

dia. Prin aceste activități, 

Facultatea de Medicină și 

Științe Biologice își propune 

să reducă riscul de obezitate 

infantilă și să formeze obi-

ceiuri alimentare sănătoase. 

De asemenea, facultatea con-

sideră că asigurarea unui aport 

nutritiv corespunzător contri-

buie la îmbunătățirea rezul-

tatelor școlare, având un rol 

important în dezvoltarea creie-

rului, ameliorarea performan-

țelor cognitive, creșterea 

atenției, îmbunătățirea memo-

riei, gestionarea comporta-

mentului și stimularea pre-

zenței la școală. 
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Studenți premiați la Olim-

piada Națională a Economiș-

tilor în Formare 

 

Asociația Facultăților de Eco-

nomie din România (AFER), 

în parteneriat cu Universitatea 

„Valahia” din Târgovişte, a 

organizat Olimpiada Naționa-

lă a Economiștilor în Formare 

(ONEF), faza națională. La 

competiția de comunicări ști-

ințifice, secțiunea licență, au 

participat mai multi studenți ai 

Facultății de Economie, Ad-

ministrație și Afaceri din ca-

drul  Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, după cum 

urmează: Andreev Raluca, de 

la specializarea Contabilitate 

și Informatică de Gestiune, cu 

lucrarea intitulată Rolul rapor-

tării financiare și nefinanciare 

în deciziile manageriale, 

lucrare coordonată de conf. 

univ. dr. Mihaela Tulvinschi și 

lector univ. dr. Anamaria-

Geanina Macovei; Țîgănaș Iu-

lia-Maria, de la specializarea 

Contabilitate și Informatică de 

Gestiune, cu lucrarea intitulată 

Identificarea intereselor e-

mergente ale părților intere-

sate în contextul asigurării 

sustenabilității afacerii în no-

ua economie digitală prin in-

termediul analizei bibliome-

trice, lucrare coordonată de 

conf. univ. dr. Marian Soco-

liuc si asistent univ. dr. Si-

mona-Maria Brinzaru; An-

drioaia Ioana, de la specia-

lizarea Contabilitate și Infor-

matică de Gestiune, cu lucra-

rea intitulată Proiectarea pro-

filului consumatorului final de 

energie în actualul context de 

crize suprapuse, lucrare co-

ordonată de prof. univ. dr. 

Veronica Grosu si lector univ. 

dr. Marius-Sorin Ciubotariu. 

Studenții selectați la faza lo-

cală a olimpiadei și prezenți la 

olimpiada națională au obținut 

rezultate de excepţie. Astfel, 

două studente de la Facultatea 

de Economie, Administrație și 

Afaceri au câștigat câte un 

premiu special: Premiul pen-

tru Aplicabilitate, obţinut de 

studenta Andreev Raluca; 

Premiul pentru Originalitate, 

obţinut de studenta Andrioaia 

Ioana. Totodată, eforturile stu-

denților au fost recompensate 

și cu premii în valoare de 700 

lei fiecare. 

 

Conferință internațională în 

domeniul neuroesteticii 

 

Laboratorul de Neuroestetică 

al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a găzduit o 

conferință internațională în 

domeniul neuroesteticii. În 

cadrul conferinței, au fost îm-

părtășite rezultatele obținute 

în cadrul proiectului Neuro-

Arts, cod proiect 19-COP-

0024, finanțat prin Programul 

de Educație, Burse, Ucenicie 

și Antreprenoriatul Tinerilor 

(ESAYEP), cel mai extins 

program dedicat educației 

românești prin intermediul 

granturilor oferite de Spațiului 

Economic European (SEE). 

Evenimentul s-a desfășurat pe 

o perioadă de trei zile, cu acti-

vități dedicate lansării modu-

lului și curriculumului de ne-

uroestetică dezvoltat în cadrul 

proiectului și prezentări de-

taliate ale diferitelor aspecte 

de importanță majoră în rea-

lizarea manualului și ale 

direcțiilor viitoare de dezvol-

tare și cercetare, desprinse din 

proiect și sinergice cu alte pro-

iecte ale laboratorului, după 

cum urmează: 1. O prezentare 

în plen a direcției generale și a 

conținutului modulului, susți-

nută de către personalul aca-

demic implicat în proiect și 

dedicată personalului acade-

mic și studenților din univer-

sitățile din România, Repu-

blica Moldova, și Statele Uni-

te ale Americii; 2. O zi de 

prezentări detaliate ale fiecărei 

secțiuni din curriculumul mo-

dulului, la care au contribuit 

atât personalul universitar, cât 

și studenții care au participat 

la mobilitățile finanțate din 

proiect, aceștia oferind feed-

back pentru dezvoltarea vii-

toarelor ediții ale programului 

de predare și îmbunătățirea 

conținutului actual; 3. O dimi-

neață de prezentări, oferite de 

studenții participanți în pro-

iect, care au împărtășit din ex-

periența lor, câștigată în 

timpul mobilității din Nor-

vegia. În același timp, au fost 

oferite sesiuni de inițiere în 

neuroștiință aplicată în do-

meniul neuroesteticii, fiind 

prezentate diferite echipa-

mente de achiziție de date neu-

rofiziologice;  sesiuni de pre-

zentare a posibilităților de im-

plicare a cercetării neuro-

estetice în industrie, în special 

Inteligența Artificială; prezen-

tări ale direcțiilor de cercetare 

implementate în  Laboratorul 

de Neuroestetică; prezentări 

ale oportunităților de studiu al 

neuroesteticii oferite la USV; 

o sesiune specială cu tema Ne-

uroestetica și Arta Mișcării.  

La conferință au participat 

studenți și profesori din di-

ferite domenii, precum: bioin-

ginerie, inginerie aplicată, me-

dicină, fizică, cinematografie, 

managementul afacerilor, filo-

sofie, arte vizuale, educație fi-

zicăși sport, litere și științele 

comunicării.neuroaestheticsla

b.usv.ro/neuroarts/.
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Simpozion și Workshop la 

FIMAR  

 

Facultatea de Inginerie Me-

canică, Autovehicule şi Ro-

botică (FIMAR) din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) a orga-

nizat două evenimente științi-

fice, Simpozionul științific 

studențesc „Inginerie – Prac-

tică – Industrie”, ediția 2022 și 

Workshop-ul „Armonizarea 

învăţământului superior meca-

nic cu cerinţele angajatorilor”. 

Scopul acestor evenimente a 

fost acela de a încuraja cerce-

tarea ştiinţifică a studenților şi 

de a susţine schimbul de bune 

practici cu mediul economic 

prin cunoașterea de către po-

tențialii angajatori a capa-

cității studenţilor (viitori in-

gineri) de a dezvolta proiecte 

cu aplicabilitate practică sau 

cercetări relevante în 

domeniul ingineriei mecanice 

sau în domenii conexe; dez-

voltarea colaborărilor dintre 

FIMAR si mediul economic, 

întărirea componentei de ino-

vare a cercetărilor teoretice 

desfăşurate în mediul acade-

mic local; creşterea angajabi-

lităţii absolvenţilor FIMAR; 

dezvoltarea capacităţii studen-

ţilor de a expune public, în 

prezenţa potenţialilor angaja-

tori, rezultatele studiilor şi 

cercetărilor proprii. La activi-

tăți au participat cadre didac-

tice din învăţământul universi-

tar, reprezentanţi ai mediului 

economic şi studenți de la pro-

gramele de studii ale FIMAR. 

Dintre firmele cu activități în 

domeniul ingineriei mecanice 

sau domenii conexe ai căror 

reprezentanți au fost prezenți 

la evenimente, amintim: S.C. 

Sidem S.R.L., S.C. Loial Im-

pex S.R.L, CNCIR S.A, S.C. 

Olint Com S.R.L, S.C. Trutzi 

S.R.L. şi S.C. Radburg Center. 

La finalul simpozionului „In-

ginerie – Practică – Industrie”, 

s-au acordat următoarele pre-

mii: Premiul I - Conceperea, 

realizarea și studiul unui simu-

lator de conducere auto cu trei 

grade de libertate: Avram V. 

Cosmin – VioreL, Buliga I. 

Ioan – Mihai, Amaximoae C. 

Andrei – Ionuț. Premiul II - 

Dispozitiv de poziționare la 

sudarea cu arc electric a obiec-

telor cilindrice: Duceac N. 

Alexandru – Gheorghiță. Pre-

miul III - Concepţia şi realiza-

rea unei instalaţii termice mix-

te optimizată pentru utilizare 

rezidenţială: Apostol I. Iulian, 

Cioban I. Costel – Ioan, Cîm-

panu C. Cristian. Mentiune I - 

Analiza tehnică a unei instala-

ții de pompare: Codreanu F. 

Ciprian. Mențiune II – Pro-

iectarea unui echipament 

pentru operația de superfini-

sare a suprafețelor cilindrice 

exterioare prin metoda mag-

neto-abrazivă: Filip D. E-

duard. 

 

Olimpiada Națională de 

Astronomie şi Astrofizică  

 

Organizată de Ministerul Edu-

cației Naționale, în colaborare 

cu Inspectoratul Școlar Jude-

țean Suceava, Universitatea 

,,Ștefan cel Mare” din Su-

ceava și Societatea Științifică 

,,Cygnus”, olimpiada și-a pro-

pus să promoveze excelenţa în 

domeniul interdisciplinar al 

astronomiei şi astrofizicii şi să 

pregătească viitori cercetători 

ai tainelor universului. Deşi 

astronomia şi astrofizica nu 

fac parte dintre disciplinele 

obligatorii ale curriculumului 

şcolar de gimnaziu sau de li-

ceu din Romania, există nu-

meroase cercuri şi ateliere or-

ganizate în instituţiile de în-

văţământ din întreaga ţară, în 

care elevii pot face per-

formanţă sub coordonarea 

unor profesori de valoare. Per-

formanţa elevilor români este 

validată anual de medaliile ob-

ţinute la olimpiadele in-

ternaţionale, România clasân-

du-se constant printre ţările cu 

cele mai bune rezultate 
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internaţionale în acest do-

meniu. La olimpiada din acest 

an au participat 118 de elevi, 

din 22 de judeţe şi Municipiul 

Bucureşti, selectaţi prin etape 

judeţene ale competiţiei, îm-

părţiţi pe două categorii de 

vârstă, juniori (gimnaziu) şi 

seniori (liceu). Elevii şi prof-

esorii însoţitori au beneficiat 

de masă şi cazare în campusul 

USV şi al Liceului cu Program 

Sportiv din Suceava, iar pro-

bele de concurs s-au desf-

ăşurat în Amfiteatrele Facul-

tăţii de Inginerie Electrică şi 

Ştiinţa Calculatoarelor şi ale 

Facultăţii de Inginerie Me-

canică, Autovehicule şi Robo-

tică. Pe durata evenimentului, 

activitățile de concurs și 

jurizare a lucrărilor au alternat 

cu activități de informare și 

formare în domeniul astro-

nomiei şi astrofozicii, precum 

și cu programe culturale și 

turistice în județul Suceava, 

organizate cu sprijinul Co-

legiului Silvic Bucovina şi al 

companiilor Dorna şi Calea 

Ferată Îngustă. Premiile ofe-

rite de Ministerul Educației 

Naționale au fost suplimentate 

de medalii, diplome și premii 

oferite de organizatorii locali, 

Societatea Română de Fizică 

şi compania Endava. Comisia 

centrală a Olimpiadei Naţio-

nale de Astronomie şi As-

trofizică a fost formată din 30 

de profesori specialişti în 

domeniu, proveniţi din 28 de 

instituţii din România, şi a fost 

coordonată de doamna lector 

univ. dr. Camelia Pîrghie. 

Echipa de organizare a 

Olimpiadei a fost coordonată 

de prof. univ. dr. Mihai D-

imian, prorector USV, prof. 

dr. Petru Crăciun, inspector 

şcolar adjunct din cadrul IŞJ 

Suceava şi coordonator al lo-

tului olimpic al României, 

prof. Victor Şutac, preşe-

dintele Societăţii Ştiinţifice 

„Cygnus”, şi prof.univ.dr. Dan 

Milici, decanul Facultăţii de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor. Lotul olim-

pic, care va fi selectat în cadrul 

acestei olimpiade, se va reuni 

la USV începând din 4 iulie, în 

vederea pregătirii pentru par-

ticiparea la Olimpiadele In-

ternaţionale de Astronomie şi 

Astrofizică. 

 

Conferința internațională 

ENSEC  

 

Pentru prima dată în România,  

cea de a VIII-a ediție a co-

nferinței internaționale EN-

SEC (European Network for 

Social and Emotional Compe-

tence) - Rețeaua europeană 

pentru competență socială și 

emoțională, a reunit, la USV, 

în format fizic și virtual, peste 

150 de cercetători și profesori 

din universități și organizații 

interesate de promovarea în-

vățării sociale și emoționale 

pentru copii și adulți. Tema 

conferinței a fost Social Emo-

tional Learning and Positive 

Development (Învățare socială 

și emoțională și dezvoltare 

pozitivă). Fundamentarea a-

cestui eveniment științific 

pleacă de la contextual social 

și economic actual, dominat 

de incertitudini, care gene-

rează la nivel individual și 

social nevoia de activare a re-

surselor de reziliență perso-

nală, de identificare de soluții 

pedagogice care să suțină în 

mai mare măsură adaptarea la 

adversitate, flexibilitatea și să-

nătatea mintală. Conferința a 

abordat multe dintre pro-

blematicile majore cu care se 

confruntă educația timpului 

nostru, a localizat și contex-

tualizat teorii și practici în do-

meniul educației, sănătății, po-

liticilor publice, a oferit opor-

tunitatea pentru dezbateri și 

reflecții teoretice, pentru co-

municare și diseminarea rezul-

tatelor cercetărilor în dome-

niu. Tematicile principale pro-

puse de conferință au inclus 

perspective transculturale asu-

pra învățării sociale și emo-

ționale, care conduc la dezvol-

tare pozitivă, sănătatea min-

tală în școală, formarea 

profesorilor pentru promova-

rea sănătății mintale și a edu-

cației emoționale în școală, 

învățarea socio – emoțională a 

adulților în contextual co-

munităților incluzive. Confe-

rința ENSEC se organizează 

bianual și se bucură de o mare 

participare a specialiștilor din 

domeniul științelor educației, 

psihologiei, sănătății mintale 

din Europa, dar și din spațiul 

extra-european, edițiile anteri-

oare fiind desfășurate în Bu-

dapesta (2019), Stokholm 

(2017), Lisabona (2015), Za-

greb (2013), Manchester 

(2011), Istanbul (2009), Malta 

(2007). Pentru această ediție, 

la Suceava, propunem o abor-

dare inovativă, organizând și 

sesiuni virtuale, având în ve-

dere contextul in care ne 

aflăm. Ediția din acest an s-a 

desfășurat cu participarea cer-

cetătorilor din diverse țări, cu 

prelegeri în plen susținute de 

cercetători aflați în elita mon-

dială în domeniul educației 

emoționale (SEL - social-

emotional learning): Dr. Ste-

phanie Jones, de la Uni-

versitatea Harvard, și Dr. 

Marc Bracket, de la Uni-

versitatea Yale (USA), Dr. A-

drian Opre, de la UBB Cluj 

Napoca, și Dr. Marcelino Ca-

brera, de la Centrul de 

30 iunie – 2 iulie 2022 
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cercetare al Comisiei Eu-

ropene (EU – JRC). Profesorul 

Maurice Elias, de la Univer-

sitatea Rutgers, a avut o in-

tervenție specială pe tema im-

plicațiilor educației emoționa-

le în situații de criză. Obiec-

tivele propuse prin această 

manifestare științifică urmă-

resc creșterea interesului pen-

tru activitatea de cercetare în 

domeniul educației, în special 

în investigarea fenomenelor 

sociale care descriu contextul 

european actual, conș-

tientizarea decidenților în 

domeniul politicilor educațio-

nale cu privire la rolul pe care 

ar trebui să și-l asume actorii 

educaționali în contextul lumii 

contemporane, dezvoltarea și 

extinderea relațiilor de cola-

borare cu alte universități din 

țară și străinătate. Această edi-

ție a debutat cu un workshop 

pre-conferință, susținut de că-

tre prof. Carmel Cefai, de la 

Universitatea din Malta, eve-

niment adresat profesorilor 

din Ucraina si România, pe te-

ma rezilienței în situații de cri-

ză. De asemenea, prima se-

siune plenară a abordat te-

matici privind sprijinul oferit 

refugiaților aflați într-o etapă 

de învățare. Conferința a oferit 

ocazii de învățare prin cele 

șase sesiuni plenare, două 

simpozioane, șapte workshop-

uri, o sesiune de postere și 16 

sesiuni de prezentări orale ale 

lucrărilor științifice. Ne ono-

rează faptul că European Net-

work for Social and Emotional 

Competence – ENSEC a ales 

România pentru organizarea 

celei de a VIII-a ediții a con-

ferinței internaționale, la Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, ca partener, con-

ferința beneficiind de sprijinul 

direct al Ministerului Edu-

cației.  

 

 

Legislație 

 

Legea nr. 163/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind 

acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2. 

 

Ordinul nr. 1.471/332/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor 

art. 165 alin. (11)-(13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

 

Legea nr. 167/2022 pentru completarea art. 224 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

 

Legea nr. 174/2022 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor 

ştiinţifice, semnat la Bucureşti la 23 noiembrie 2021. 

 

Ordonanța de urgență nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării 

posturilor în sectorul bugetar. 

 

Ordinul nr. 20826/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI 

conform Programului 3 — Cooperare europeană și internațională”, asociată Planului național de 

cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015—2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 583/2015. 

 

Ordinul nr. 20827 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI 

conform Programului 2 — Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, 

dezvoltare și inovare din cadrul PNCDI III”, asociată Planului național de cercetare-dezvoltare și 

inovare pentru perioada 2015—2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

583/2015. 

 

Ordinul nr.20828/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI 

conform Programului 1 — Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare din cadrul 

PNCDI III”, asociată Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015—

2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015. 



 

 / Info USV / Iunie 2022 

 

Hotărârea nr. 830/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a  

 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 123/2002. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 53/8 iunie 2022 cu privire la aprobarea inițierii demersurilor privind trecerea din 

domeniul public al Consiliului Județean Suceava în domeniul public al Statului Român și în 

administrarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a unui teren împreună cu construcțiile 

și amenajările aferente. 

 

Hotărârea nr. 54/10 iunie 2022 cu privire la aprobarea suplimentării cu 4000 de lei a sumei alocate 

prin Hotărârea Senatului Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava nr. 25/2022 pentru 

organizarea manifestărilor de celebrare a personalității lui Joseph Schmidt. 

 

Hotărârea nr.55/17 iunie 2022 cu privire la aprobarea Strategiei de digitalizare a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, 2022 -2027. 

 

Hotărârea nr. 56/30 iunie 2022 privind aprobarea Raportului de activitate al Casei de Cultură a 

Studenţilor din Suceava pentru anul 2021. 

 

Hotărârea nr. 57/30 iunie 2022 cu privire la aprobarea Codului de conduită privind prevenirea și 

sancționarea antisemitismului. 

 

Hotărârea nr. 58/30 iunie 2022 cu privire la aprobarea completării criteriilor specifice de 

organizare şi desfăşurare a examenelor de admitere în cadrul facultăților, anexe a Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 59/30 iunie 2022 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a raportului de 

evaluare internă pentru  evaluarea periodică a programului de studii universitare de licență 

Nutriție și dietetică din cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice. 

 

Hotărârea nr. 60/30 iunie 2022 privind aprobarea desfășurării activității de conducere de doctorat 

în cadrul IOSUD-USV, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane, a domnului conf. univ. dr. 

Pavel Stanciu. 

 

Hotărârea nr. 61/30 iunie 2022 privind aprobarea desfășurării activității de conducere de doctorat 

în cadrul IOSUD-USV, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane, a domnului lector univ. dr. 

Marius Sorin Ciubotariu. 

 

Hotărârea nr. 62/30 iunie 2022 privind aprobarea desfășurării activității de conducere de doctorat 

în cadrul IOSUD-USV, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane, a domnului conf. univ. dr. 

Iulian - Alexandru Condratov. 

 

Hotărârea nr. 63/30 iunie 2022 privind aprobarea desfășurării activității de conducere de doctorat 

în cadrul IOSUD-USV, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane, a domnului conf. univ. dr. 

Florian Marcel NUȚĂ. 

 

Hotărârea nr. 64/30 iunie 2022 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului privind ocuparea 

posturilor didactice vacante (R14). 
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Hotărârea nr.65/30 iunie 2022 cu privire la aprobarea suplimentării cu 130.000 lei a bugetului 

secției de handbal al Clubului Sportiv Universitar din Suceava. 

 

Hotărârea nr.66/30 iunie 2022 cu privire la aprobarea aderării Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava la Asociația Digital Innovation Zone – Zona de Inovare Digitală și desemnarea 

reprezentantului Adunării Generale a Asociației. 

 

Hotărârea nr.67/30 iunie 2022 privind aprobarea modificării Anexei nr. 8, a Anexei nr. 9 și a 

Anexei nr. 11 din Planul de taxe și tarife aprobat prin Hotărârea de Senat nr. 122/2020, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 53/7 iunie 2022 cu privire la aprobarea structurii anului universitar 2022-2023 la 

nivelul Facultății de Silvicultură. 

 

Hotărârea nr. 54/7 iunie 2022 cu privire la repartizarea pe facultăți a locurilor de cazare în 

căminele studențești, pentru anul universitar 2022 – 2023. 

 

Hotărârea nr. 55/16 iunie 2022 cu privire la numirea studentului reprezentant în Consiliul de 

Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 56/16 iunie 2022 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice 

vacante pe perioadă determinată.  

 

Hotărârea nr. 57 /16 iunie 2022 cu privire la aprobarea structurii anului universitar 2022-2023 la 

nivelul Facultății de Economie, Administrație și Afaceri, a Facultății de Inginerie Mecanică, 

Autovehicule și Robotică, a Facultății de Inginerie Alimentară, a Facultății de Medicină și Științe 

Biologice și a Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr. 58 /28 iunie 2022 cu privire la aprobarea structurii anului universitar 2022-2023 la 

nivelul Facultății Litere și Științe ale Comunicării. 

 

Hotărârea nr. 59 /28 iunie 2022 cu privire la repartizarea pe facultăți a locurilor de cazare în 

căminele studențești, pentru anul universitar 2021 – 2022. 

 

Hotărârea nr. 60 /28 iunie 2022 cu privire la comisiile de selecție a personalului didactic și 

personalului nedidactic care va efectua mobilități de predare (STA) și formare (STT) în instituții 

partenere, în cadrul programului Erasmus+, în anul universitar 2021-2022 și 2022-2023 

 

Hotărârea nr. 61 /28 iunie 2022 cu privire la aprobarea Procedurii Operaționale – Repartizarea 

studenților din anul II pe programe de studii acreditate de licență – PO 08. 
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