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CAPITOLUL I

MISIUNE ŞI OBIECTIVE

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) este una dintre cele mai dinamice instituţii
de învăţământ superior din Estul Europei pentru că a reuşit în ultimul deceniu un salt real în
dezvoltarea calităţii, apropiindu-se semnificativ de standardele europene pentru educaţie şi cercetare.
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este o instituţie publică de învăţământ superior a
cărei misiune este să promoveze şi să susţină crearea şi diseminarea de cunoştinţe prin activităţi de
educaţie şi formare continuă, cercetare şi inovare, dezvoltare umană şi antreprenoriat la standarde
naţionale şi internaţionale. USV susţine dezvoltarea regională şi integrarea euro-atlantică promovând
principiile fundamentale europene alături de valorile şi tradiţiile culturii şi civilizaţiei din Bucovina,
cu specificul ei multi- şi intercultural, integrate spiritualităţii româneşti.
Ca instituţie de învăţământ superior românesc, situată la confluenţa unor importante culturi şi
civilizaţii europene, USV are misiunea de a conserva şi de a favoriza diversitatea culturală, de a
promova interferenţele multiculturale, plurilingvistice şi interconfesionale şi de a consolida legăturile
cu românii de dincolo de graniţă, în special din Ucraina şi Republica Moldova.
Pornind de la premisa că numai exigenţa generează calitate şi că, dacă este implementată la
toate nivelurile, calitatea determină la rândul ei excelenţa, putem afirma că USV dispune de resursele
de inteligenţă şi creativitate, precum şi de competenţa necesare îndeplinirii complexei sale misiuni
de învăţământ şi cercetare ştiinţifică.
Principalele obiective ale USV sunt:
a) stabilirea şi promovarea unui management strategic de dezvoltare globală a universităţii;
b) asumarea şi promovarea principiului calităţii, atât în activitatea universităţii, cât şi în
procedurile de evaluare a acestei activităţi;
c) asigurarea accesului neîngrădit la informaţii pentru toţi membrii comunităţii academice, a
libertăţii lor de gândire, de conştiinţă, de exprimare şi de asociere ştiinţifică şi profesională;
d) promovarea şi dezvoltarea sistemului european al calificărilor din învăţământul superior;
e) facilitarea relaţiilor de cooperare internaţională, intra- şi transeuropeană şi integrarea în
sistemul european de învăţământ superior din punctul de vedere al structurii, al calităþii şi al
eficienţei economice;
f) organizarea predării şi însuşirii cunoştinţelor profesional-ştiinţifice, în vederea formării de
specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, artă, activităţi sociale,
activităţi economice, administrative, juridice şi sportive;
g) pregătirea continuă a absolvenţilor din învăţământul universitar prin programe de specializare
şi perfecţionare, de conversie şi reconversie profesională, programe organizate în spiritul
progresului, cunoaşterii şi educaţiei permanente;
h) organizarea unei cercetări ştiinţifice competitive, prin dezvoltarea de puternice şcoli
ştiinţifice şi direcţii de cercetare şi prin participarea la realizarea de proiecte ştiinţifice de
interes major;
i) afirmarea constantă a prestigiului internaţional ştiinţific, cultural şi artistic prin editarea de
reviste academice, publicaţii cu caracter neperiodic, monografii, incluse în schimburi
naţionale şi internaţionale, precum şi prin organizarea de congrese, conferinţe, simpozioane,
colocvii, expoziţii, spectacole şi concursuri;
j) promovarea pluralismului opţiunilor şi a spiritului critic, dezvoltarea culturii politice şi
civice, apărarea cadrului democratic întemeiat pe respectarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului în statul de drept;
k) asigurarea bazei materiale corespunzătoare pentru desfăşurarea tuturor acestor activităţi,
precum şi a unor condiţii de muncă şi viaţă adecvate pentru toţi membrii universităţii.
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CAPITOLUL II

STRUCTURA INSTITUŢIONALĂ

Diversitatea instituţională – care se referă deopotrivă la domeniile de studii, nivelele de studii,
precum şi la competenţele dezvoltate prin programele de studii – reprezintă un atribut solid şi
convingător al USV, care se concretizează în capacitatea de a răspunde exigenţelor multiple şi
complexe impuse de o societate plurivalentă şi în continuă schimbare.
Universitatea îşi susţine activităţile de realizare a obiectivelor fixate printr-o structură
instituţională, administrativă şi managerială corespunzătoare. Consolidată an de an, Universitatea
„Ştefan cel Mare” din Suceava are astăzi în structura sa 9 facultăţi:
- Educaţie Fizică şi Sport;
- Inginerie Alimentară;
- Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor;
- Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management;
- Istorie şi Geografie;
- Litere şi Ştiinţe ale Comunicării;
- Silvicultură;
- Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică;
- Ştiinţe ale Educaţiei.
Obiectivul principal al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport este acela de a asigura
pregătirea de specialitate cerută persoanelor care vor lucra în domeniul educaţiei fizice, sportului şi
kinetoterapiei, urmărind dezvoltarea profesionalismului şi a competenţei la nivelul exigenţelor
Uniunii Europene.
Pentru prima oară în istoria USV a fost înfiinţat un departament care va activa în domeniul
Sănătate, Departamentul de Sănătate şi Dezvoltare Umană, în cadrul căruia, începând cu anul
universitar 2012, funcţionează două programe noi de studii: Nutriţie şi dietetică şi
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare. În colaborare cu alte instituţii de sănătate din judeţ (Spitalul
Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, baza de tratament şi recuperare de la Vatra
Dornei, clinici şi laboratoare medicale private etc.), acest departament răspunde nevoii de a crea
specialişti în prevenirea bolilor de nutriţie şi în recuperarea pacienţilor.
Tradiţia învăţământului cu profil alimentar a început în anul 1977, în prezent Facultatea de
Inginerie Alimentară funcţionând cu programe de studii adaptate la cerinţele pieţei forţei de muncă
şi racordate la principiile şi normele valabile în domeniul producţiei şi controlului alimentelor.
Începând cu anul universitar 2012-2013 funcţionează un nou program de studii: Protecţia
consumatorului şi a mediului.
Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor constă în pregătirea de
specialişti în domeniul calculatoarelor, automatizărilor, electric, electronic şi energetic la un înalt
nivel de performanţă, răspunzând necesităţii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a
individului şi de progres a societăţii româneşti.
Întemeiată încă din anul 1977, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi
Management s-a dezvoltat pe baza secţiei iniţiale cu profil mecanic, Tehnologia Constucţiilor de
Maşini, asigurând formarea specialiştilor în mai multe domenii ale ingineriei mecanice, ingineriei
economice şi ingineriei mediului.
Oferta educaţională a Facultatăţii de Istorie şi Geografie, una din primele facultăţi ale USV,
înfiinţată în anul 1963, s-a aflat într-o continuă evoluţie, remarcându-se prin calitatea specialiştilor,
cadre didactice şi cercetători de nivel naţional şi internaţional.
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Înfiinţată, de asemenea, în anul 1963, odată cu întemeierea învăţământului superior la Suceava,
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării s-a impus în domeniul filologic ca o unitate
educaţională reprezentativă, atât în cadrul universităţii noastre, cât şi în spaţiul academic românesc,
prin calitatea personalului didactic, a studenţilor şi a absolvenţilor, prin implicarea în viaţa culturală
din România.
Facultatea de Silvicultură desfăşoară activităţi de educaţie şi cercetare în silvicultură şi
ştiinţele mediului în scopul dezvoltării cunoaşterii din aceste domenii în societate. Misiunea facultăţii
este aceea de a pregăti viitorii ingineri silvici cu profil complex pentru activităţile de cultură a
pădurilor, de exploatare, transport şi industrializare primară a lemnului, precum şi specialişti în
ecologie şi protecţia mediului.
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică răspunde nevoilor de formare pe
plan regional în domenii de actualitate, oferind modalităţi profesioniste de satisfacere a necesităţilor
existente pe piaţa locală a muncii.
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei oferă programe de studiu pentru formarea profesională
iniţială a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, facilitând asumarea responsabilităţii de a
fi promotori ai valorilor ştiinţifice, sociale, culturale şi spirituale locale, regionale şi europene. Unul
dintre scopurile principale ale facultăţii este acela de a oferi educaţie continuă pentru personalul
didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar prin diferitele activităţi şi cursuri realizate cu
scopul de a aduce inovaţie în domeniul ştiinţelor educaţiei.
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CAPITOLUL III

OFERTA EDUCAŢIONALĂ ŞI POPULAŢIA ŞCOLARĂ

3.1. Structura programelor de studii
În Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava se organizează programe de studii
universitare, postuniversitare şi de formare şi dezvoltare profesională continuă a adulţilor. Studiile
universitare sunt organizate pe toate ciclurile de învăţământ superior existente: licenţă, masterat şi
doctorat.
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava asigură un curriculum cuprinzător, în diverse
domenii: socio - umane, tehnice, economice, ştiinţe ale naturii.
În anul universitar 2011-2012 au fost activate următoarele programe de studii:
- 47 programe de studii universitare de licenţă la forma de învăţământ ZI (41 programe de studii
universitare de licenţă acreditate şi 6 programe de studii universitare de licenţă autorizate provizoriu),
- 9 programe de studii universitare de licenţă acreditate la forma de învăţământ ID;
- 36 programe de studii universitare de master;
- 14 domenii în care se desfăşoară studiile universitare de doctorat, sub îndrumarea a 38 de
profesori, din care 25 titulari ai Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 8 profesori pensionari şi
5 proveniţi din alte instituţii universitare şi de cercetare.
În anul universitar 2012-2013 au fost activate următoarele programe de studii:
- 47 programe de studii universitare de licenţă la forma de învăţământ ZI, dintre care 3 programe
sunt noi (39 programe de studii universitare de licenţă acreditate şi 8 programe de studii universitare
de licenţă autorizate provizoriu), 9 programe de studii universitare de licenţă acreditate la forma de
învăţământ ID;
- 9 programe de studii universitare de licenţă acreditate la forma de învăţământ ID;
- 33 programe de studii universitare de master;
- 14 domenii în care se desfăşoară studiile universitare de doctorat, sub îndrumarea a 38 de
profesori, din care 25 titulari ai Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 9 profesori pensionari şi
3 proveniţi din alte instituţii universitare şi de cercetare (Anexa 1)
Se remarcă o adaptare a ofertei privind programele de studiu şi o uşoară restrângere a
numărului programelor de master activate, ţinându-se cont atât de cererea de pe piaţa muncii, cât şi
de asigurarea eficienţei financiare a fiecărei structuri organizaţionale a universităţii.
Fiecare program de studiu din cadrul universităţii anticipează şi răspunde nevoilor societăţii şi
contribuie la configurarea de personalităţi individuale, la consolidarea de calificări şi de profesii, la
îmbunătăţirea şi codificarea cunoaşterii, toate acestea conducând la emanciparea individuală şi la
creşterea competitivităţii.
Programele de studii din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava se bazează pe utilizarea
unor metode şi medii de învăţare centrate pe student, în care relaţia dintre student şi cadru didactic
este de parteneriat, cu responsabilităţi egale de ambele părţi în ceea ce priveşte atingerea rezultatelor
învăţării. Rezultatele învăţării sunt explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei
acestora pentru dezvoltarea lor.
În Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava se desfăşoară o activitate continuă de
identificare, dezvoltare, testare, implementare şi evaluare a unor tehnici noi de învăţare eficientă,
incluzând noile aplicaţii ale calculatoarelor şi ale tehnologiei informaţiei.
3.1.1. Studii universitare de licenţă
În cadrul ciclului de studii universitare de licenţă, care trebuie să asigure studentului cunoştinţe
şi competenţe generale necesare pentru încadrarea pe piaţa muncii, procesul de reformare curriculară
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se desfăşoară la nivelul fiecărui domeniu de licenţă, fiecărei forme de învăţământ, fiecărui an de
învăţământ şi al fiecărei discipline de studiu. Programa universitară pentru fiecare an de învăţământ
se supune unui proces de restructurare, bazat pe o evaluare riguroasă, după criteriul utilităţii
disciplinelor şi cunoştinţelor predate, într-o viziune globală a calificării pe care o dobândeşte
studentul.
Disciplinele cu potenţial pentru cercetarea ştiinţifică sunt integrate preponderent în programele
de master. În acest sens, se impune diversificarea şi adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele şi
exigenţele formulate de societatea şi economia bazate pe cunoaştere. Prin nivelul ridicat şi exigent al
pregătirii universitare adaptat continuu cerinţelor pieţei muncii, absolvenţii dobândesc abilităţi
profesionale care le permit o integrare rapidă, în condiţii concurenţiale.
Oferta educaţională, pentru studii universitare de licenţă, a fost structurată pentru anul
universitar 2012-2013 astfel:

Tabel 3.1. Programe de studii universitare de licenţă (conform Hotărârii Guvernului nr.
707/18.07.2012 modificată şi completată), învăţământ ZI:

Nr.
crt.

1.

Facultatea

Educaţie
Fizică şi Sport

Domeniul

Educaţie fizică şi
Educaţie fizică şi sportivă
sport
Kinetoterapie şi motricitate
Kinetoterapie
specială
Nutriţie şi dietetică
Sănătate

2.

Inginerie
Alimentară

Ingineria
produselor
alimentare

Inginerie şi
management

3.

Inginerie
Electrică şi
Ştiinţa
Calculatoarelor

Specializări / Programe de studii
acreditate sau autorizate să
funcţioneze provizoriu

Calculatoare şi
tehnologia
informaţiei
Ingineria
sistemelor
Inginerie
electrică
Inginerie
electronică şi
telecomunicaţii
Inginerie
energetică
Inginerie şi
management

Forma
de
învăţământ

Nr.
Credite

Acreditată Zi

180

Acreditată Zi

180

Autorizată
Zi
provizoriu
Autorizată
Zi
provizoriu

Balneofiziokinetoterapie şi
recuperare
Controlul şi expertiza
Acreditată Zi
produselor alimentare
Ingineria produselor
Acreditată Zi
alimentare
Protecţia consumatorului şi Autorizată
Zi
a mediului
provizoriu
Inginerie şi management în
Autorizată
Zi
alimentaţia publică şi
provizoriu
agroturism*

180
180
240
240
240
240

Calculatoare

Acreditată Zi

240

Automatică şi informatică
aplicată

Acreditată Zi

240

Sisteme electrice

Acreditată Zi

240

Electronică aplicată

Acreditată Zi

240

Energetică industrială

Acreditată Zi

240

Inginerie economică în
domeniul electric, electronic Acreditată ZI
şi energetic

240
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Ingineria
mediului

4.

Inginerie
Inginerie
industrială
Mecanică,
Mecatronică
Inginerie
şi
mecanică
Management
Mecatronică şi
robotică
Inginerie şi
management
Istorie

5.

Istorie şi
Geografie

Ingineria şi protecţia
mediului în industrie *
Ingineria şi managementul
calităţii*
Tehnologia construcţiilor de
maşini
Echipamente pentru procese
industriale

Autorizată
ZI
provizoriu

240

Acreditată ZI

240

Acreditată ZI

240

Acreditată ZI

240

Mecatronică

Acreditată ZI

240

Acreditată ZI

240

Acreditată ZI
Acreditată ZI

180
180

Autorizată
ZI
provizoriu

180

Inginerie economică în
domeniul mecanic
Istorie
Muzeologie *

Relaţii
Relaţii internaţionale şi
internaţionale şi
studii europene
studii europene
Geografie
Geografie
Geografia turismului

ZI
ZI

180
180

ZI

180

Filosofie
Filosofie
ZI
Asistenţă socială Asistenţă socială
ZI
Ştiinţe politice Ştiinţe politice
ZI
Limba şi literatura română O limbă şi literatură
Acreditată ZI
modernă (franceză,
germană)
Limba şi literatura română Acreditată ZI
Limba şi literatura spaniolă
Limba şi literatura română Acreditată ZI
Limba şi literatura italiană

180
180
180

Ştiinţa mediului Geografia mediului

6.

Litere şi
Ştiinţe ale
Comunicării

Limbă şi
literatură

Ştiinţe ale
comunicării

Limba şi literatura franceză
- Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura franceză
- Limba şi literatura
germană
Limba şi literatura engleză Limba şi literatura germană
/ Limba şi literatura română
Limba şi literatura
ucraineană - O limbă şi
literatură modernă
(franceză, engleză) / Limba
şi literatura română
Literatura universală şi
contemporană - Limba şi
literatura română sau o
limbă modernă (spaniolă/
italiană/ germană) *
Comunicare şi relaţii
publice
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Acreditată
Acreditată
Autorizată
provizoriu
Acreditată
Acreditată
Acreditată

180

180
180

Acreditată ZI

180

Acreditată ZI

180

Acreditată ZI

180

Acreditată ZI

180

Autorizată
ZI
provizoriu

180

Acreditată ZI

180

Limbi moderne
Limbi moderne aplicate *
aplicate

ZI

180

ZI

180

Silvicultură
ZI
Ecologie şi protecţia
Ştiinţa mediului
ZI
mediului
Administrarea afacerilor
ZI
Administrarea
Economia comerţului,
afacerilor
Acreditată ZI
turismului şi serviciilor
Contabilitate şi informatică
Contabilitate
Acreditată ZI
de gestiune
Finanţe
Finanţe şi bănci
Acreditată ZI
Economie şi
afaceri
Afaceri internaţionale
Acreditată ZI
internaţionale
Ştiinţe
Management
Acreditată ZI
Economice şi Management
Cibernetică,
Administraţie
statistică şi
Autorizată
Publică
Informatică economică
ZI
provizoriu
informatică
economică
Administraţie publică
Acreditată ZI
Ştiinţe
Asistenţă managerială şi
administrative
Acreditată ZI
secretariat
Autorizată
Drept
Drept
ZI
provizoriu
Economie generală şi
Autorizată
Economie
ZI
comunicare economică
provizoriu
Ştiinţe ale
Pedagogia învăţământului
Ştiinţe ale
Acreditată ZI
educaţiei
primar şi preşcolar
Educaţiei

240

Studii culturale Studii americane *
Silvicultură

7.

8.

9.

Autorizată
provizoriu
Autorizată
provizoriu
Acreditată
Autorizată
provizoriu
Acreditată

Silvicultură

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
240
180
180

* Program neactivat în anul universitar 2012-2013.
În anul universitar 2012-2013 nu au fost activate 7 programe de studii universitare de licenţă,
şi anume: Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism; Ingineria şi protecţia
mediului în industrie; Ingineria şi managementul calităţii; Muzeologie; Literatura universală şi
contemporană - Limba şi literatura română sau o limbă modernă (spaniolă/italiană/germană);
Limbi moderne aplicate; Studii americane.
Tabel 3.1.1. Programe de studii universitare de licenţă (conform Hotărârii Guvernului nr.
707/18.07.2012 modificată şi completată), învăţământ la distanţă:

Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul

1.

Istorie şi Geografie Geografie

2.

Litere şi Ştiinţe ale Limbă şi
literatură
Comunicării

Geografie

Acreditată

Forma
de
învăţământ
ID

Geografia turismului

Acreditată

ID

180

Limba şi literatura română O limbă şi literatură
modernă (franceză,
germană)

Acreditată

ID

180

Specializări / Programe de studii
acreditate sau autorizate să
funcţioneze provizoriu
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Nr.
Credite
180

3.

4.

Silvicultură
Administrarea afacerilor
Administrarea
Economia comerţului,
afacerilor
turismului şi serviciilor
Ştiinţe Economice
Contabilitate şi informatică
şi Administraţie Contabilitate
de gestiune
Publică
Administraţie publică
Ştiinţe
administrative Asistenţă managerială şi
secretariat
Silvicultură

Silvicultură

Acreditată
Acreditată

ID
ID

240
180

Acreditată

ID

180

Acreditată

ID

180

Acreditată

ID

180

Acreditată

ID

180

3.1.2. Studii universitare de master
În conformitate cu legislaţia în domeniul educaţiei, ciclul de studii universitare de master
constituie, la USV, o experienţă academică deschisă tuturor absolvenţilor ciclului de studii
universitare de licenţă. Având în vedere exigenţele economiei şi societăţii cunoaşterii, fiecare
facultate a Universităţii îşi dezvoltă oferta de cursuri universitare de master, ţinând cont de evoluţiile
şi cerinţele de pe piaţa muncii. Studiile universitare de master aprofundează competenţele de
specialitate şi conferă absolventului deprinderi noi, calităţi noi, însuşiri noi, competenţe noi într-un
anumit domeniu al calificării sale. De asemenea, se are în vedere organizarea unor masterate
interdisciplinare, cu statut de noutate şi inovaţie în spaţiul universitar românesc, precum şi
desfăşurarea unor cursuri de master în colaborare cu alte universităţi româneşti sau străine.
Tabel 3.2. Programe de studii universitare de master (conform OMECTS nr. 4945/31.07.2012):
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Facultatea

Denumire program
Masterat

Educaţie fizică Educaţie fizică şcolară şi
activităţi extracurriculare
şi Sport
Controlul şi expertiza
produselor alimentare
Managementul calităţii
produselor alimentare şi a
mediului *
Inginerie
Managementul igienei,
Alimentară
controlul calităţii produselor
alimentare şi asigurarea
sănătăţii populaţiei
Managementul securităţii
mediului şi siguranţa
alimentară
Ştiinţa şi ingineria
calculatoarelor
Ingineria calculatoarelor şi
Inginerie
controlul proceselor *
Electrică şi
Management informatic în
Ştiinţa
industrie şi administraţie
CalculatoaSisteme moderne pentru
relor
conducerea proceselor
energetice
Tehnici avansate în maşini şi
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Durata
de
studii

Limba în
Forma de
care se face
învăţăşcolarizarea
mânt

Nr.
Credite

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

1.5 ani

română

ZI

90

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

Nr.
crt.

4.

5.

Facultatea

Denumire program
Masterat

acţionări electrice
Expertiză tehnică, evaluare
economică şi management
Ingineria calităţii şi
Inginerie
securitatea muncii
Mecanică,
Inginerie mecanică asistată
Mecatronică şi
de calculator *
Management
Mecatronică aplicată *
Tehnologii şi echipamente
moderne de prelucrare *
Managementul relaţiilor
internaţionale şi cooperării
transfrontaliere
Tradiţie şi inovaţie în
turismul cultural şi religios *
Protejarea, valorificarea şi
managementul
patrimoniului *
Studii europene *
Istorie şi
Geografie
GIS şi planificare teritorială
Turism şi dezvoltare
regională
Studii globale. Cultură şi
comunicare *
Consiliere şi administrare în
resurse umane
Etică organizaţională şi audit
etic*
Teoria şi practica traducerii

6.

7.

Litere şi
Ştiinţe ale
Comunicării

Silvicultură

Semiotica limbajului în
mass-media şi publicitate
Limbă şi comunicare
Literatură română în context
european
Cultură şi civilizaţie
britanică în contextul
globalizării
Tendinţe actuale în studiul
limbii şi literaturii române *
Hermeneutică şi ideologie
literară*
Didactica limbilor moderne
*
Conservarea biodiversităţii şi
certificarea pădurilor
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Durata
de
studii

Limba în
Forma de
care se face
învăţăşcolarizarea
mânt

Nr.
Credite

1.5 ani

română

ZI

90

1.5 ani

română

ZI

90

1.5 ani

română

ZI

90

1.5 ani

română

ZI

90

1.5 ani

română

ZI

90

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani
2 ani

română
română

ZI
ZI

120
120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română/
franceză/
engleză/
germană

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română/
engleză

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română/
franceză

ZI

120

1.5 ani

română

ZI

90

Nr.
crt.

8.

9.

Facultatea

Ştiinţe
Economice şi
Administraţie
Publică

Ştiinţe ale
Educaţiei

Denumire program
Masterat
Managementul activităţilor
de exploatare şi prelucrare a
lemnului
Managementul firmelor de
comerţ, turism şi servicii
Economie şi afaceri
internaţionale
Contabilitate, audit financiar
şi expertiză contabilă
Administrarea afacerilor
europene
Administrarea proiectelor
europene
Audit şi guvernaţă
corporativă
Administrarea şi formarea
resurselor umane în
organizaţii
Management şi
administrarea afacerilor
Management şi audit în
administraţie şi afaceri
Management şi administraţie
europeană
Managementul instituţiilor
educaţionale
Comunicare didactică

Durata
de
studii

Limba în
Forma de
care se face
învăţăşcolarizarea
mânt

Nr.
Credite

1.5 ani

română

ZI

90

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

2 ani

română

ZI

120

* Program neactivat în anul universitar 2012-2013.
În anul universitar 2012-2013 nu au fost activate 13 programe de studii universitare de master,
şi anume: Managementul calităţii produselor alimentare şi a mediului; Ingineria calculatoarelor şi
controlul proceselor; Inginerie mecanică asistată de calculator; Mecatronică aplicată; Tehnologii
şi echipamente moderne de prelucrare; Tradiţie şi inovaţie în turismul cultural şi religios;
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului; Studii europene; Studii globale. Cultură şi
comunicare; Etică organizaţională şi audit etic; Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii
române; Hermeneutică şi ideologie literară; Didactica limbilor moderne.
3.1.3. Studii universitare de doctorat
În cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, conform Codului studiilor universitare
de doctorat şi Legii 1 / 2011, în anul 2012 a fost numită, prin Decizia Rectorului nr. 131 /
14.09.2012, componenţa Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD):
1. Prof.univ. dr. Elena Brînduşa Steiciuc – director CSUD
2. Dr. Yaqar Telatar - director executiv S.C. Pakmaya
3. Prof.univ.dr. Ionel POPA
4. Prof.univ.dr. Mihai Covaşă
5. Dr. George Cristodorescu
6. Prof.univ.dr. Maria Rădoane – membru ales de conducătorii de doctorat
7. Drd. Altoniu Alexandru Flandorfer - reprezentant ales al studenţilor doctoranzi
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Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) are următoarele atribuţii:
a) stabilirea strategiei IOSUD;
b) elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii
universitare de doctorat la nivelul IOSUD;
c) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul IOSUD;
d) selectarea conducătorilor de doctorat care fac parte dintr-o şcoală doctorală nou-înfiinţată;
f) alte atribuţii specifice, stabilite prin regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a
programelor de studii universitare de doctorat, potrivit legii.
În contextul amplu al activităţilor din cadrul USV, membrii CSUD şi-au propus ca principale
obiective:
- dezvoltarea unei înalte calităţi a cercetării ştiinţifice la nivelul standardelor internaţionale
contemporane;
- afirmarea şi sprijinirea performanţelor ştiinţifice ale studenţilor doctoranzi din cadrul USV;
- ameliorarea permanentă a activităţilor de evaluare a cercetării doctorale;
- ameliorarea activităţii de management a CSUD.
Pentru îndeplinirea acestor obiective, conducerea CSUD a avut în vedere de la bun început
elaborarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat la
USV, document avizat în C.A. şi aprobat în şedinţa Senatului USV din 24.07.2012.
Şedinţa CSUD din semestrul I al anului universitar 2012/2013 (29.11.2012) a stabilit cu
precizie viziunea de ansamblu şi priorităţile CSUD pentru anul universitar 2012-2013.
Prezentare generală a studiilor universitare de doctorat la USV
La nivelul USV există 2 Şcoli Doctorale: Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti şi
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane, aprobate prin hotărârea Senatului USV nr. 68/15.05.2012:
Cele 14 domenii în care se desfăşoară studiile universitare de doctorat la USV sunt:
1. Administrarea afacerilor;
2. Calculatoare şi tehnologia informaţiei;
3. Contabilitate;
4. Economie;
5. Filologie;
6. Filosofie;
7. Geografie;
8. Ingineria materialelor;
9. Inginerie electrică;
10. Inginerie electronică şi telecomunicaţii;
11. Inginerie mecanică;
12. Inginerie industrială:
13. Istorie;
14. Silvicultură.
În anul 2012 s-a susţinut un număr de 49 de teze de doctorat (Anexa 2).
Activitatea ştiinţifică şi de cercetare a doctoranzilor USV
a. Proiecte POS-DRU
În perioada 01.03.2010-28.02.2013 se implementează proiectul de burse doctorale „Provocările
cunoaşterii şi dezvoltare prin cercetare doctorală” - PRO-DOCT. Acest proiect a asigurat grupului
ţintă un cadru stimulator şi competitiv pentru documentare, cercetare, explorare şi experimentare, în
scopul unei foarte bune formări iniţiale a doctoranzilor. Din totalul celor 28 de doctoranzi sprijiniţi
prin proiect, 13 au susţinut public teza în anul 2012, urmând ca restul de 13 doctoranzi să finalizeze
teza în anul 2013.
Din anul 2010 se derulează şi proiectul de burse doctorale „Doctoratul: o carieră atractivă în
cercetare” care se adresează unui număr de 18 doctoranzi, USV având ca partener Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. În acelaşi timp, suntem parteneri cu Universitatea Tehnică ClujNapoca în cadrul altui proiect de burse doctorale cu un număr de 21 de doctoranzi, intitulat „Q-DOC
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- Creşterea calităţii studiilor doctorale în ştiinţe inginereşti pentru sprijinirea dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”.
Se află în derulare şi un proiect de burse post-doctorale „Progres şi dezvoltare prin cercetare şi
inovare post-doctorală în inginerie şi ştiinţe aplicate” (POST-DOC PRiDE), cu durata de 3 ani,
partener fiind Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Alături de acest proiect se află în derulare şi
patru proiecte de burse post-doctorale în cadrul programului PNCDI II, resurse umane, dovadă
convingătoare a interesului pentru dezvoltarea şi aprofundarea studiilor doctorale prin teme de
cercetare noi sau complementare.
b. Cercetare doctoranzi
Interesul doctoranzilor pentru activitatea de cercetare a cunoscut o dinamică ascendentă.
Numărul de articole şi alte rezultate ale acestei activităţi a crescut faţă de anii anteriori cu circa 5%.
Rezultatele pe categorii de publicaţii sunt cuprinse în Anexa 3 şi Anexa 4.
S-au remarcat pe plan naţional şi internaţional următoarele rezultate ale cercetării
doctoranzilor:
a. Internaţional
- Diplomă şi Medalie de aur - Electromechanical actuator with bellow; EuroInvent, European
exhibition of creativity - UNGUREANU Constantin, ROMANIUC Ilie, RAŢĂ Mihai, OLARIU
Elena-Daniela, NITAN Ilie, MILICI Laurentiu-Dan, MILICI Mariana-Rodica, CERNOMAZU
Dorel;
- Diplomă şi Medalie de argint - Electromechanical actuator with liquid; EuroInvent, European
exhibition of creativity - ROMANIUC Ilie, RAŢĂ Mihai, OLARIU Elena-Daniela, UNGUREANU
Constantin, NITAN Ilie, MILICI Mariana-Rodica, MILICI Laurentiu-Dan, CERNOMAZU Dorel;
- Diplomă şi Medalie de argint - Microelectromechanical pump with hydrogen;EuroInvent, European
exhibition of creativity - ROMANIUC Ilie, RAŢĂ Mihai, OLARIU Elena-Daniela, UNGUREANU
Constantin, NITAN Ilie, MILICI Laurentiu-Dan, MILICI Mariana-Rodica, CERNOMAZU Dorel;
b. Naţional
- Diploma de excelenţă şi medalia de aur - Salonul Internaţional de Inventică PRO INVENT ClujNapoca; 2012.- ROMANIUC Ilie, RAŢĂ Gabriela, OLARIU Elena-Daniela, UNGUREANU
Constantin, NITAN Ilie, MILICI Mariana-Rodica, MILICI Laurentiu-Dan, CERNOMAZU Dorel;
- Medalia de aur - International Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer;
"Inventica 2012"- DAVID Cristina, OLARIU Elena-Daniela, ROMANIUC Ilie, NITAN Ilie;
Dimensiunea internaţională a activităţii doctoranzilor
S-a continuat şi amplificat colaborarea cu universităţi de prestigiu din străinătate la nivel
doctoral prin:
a. Mobilităţi efectuate de doctoranzi în cadrul proiectelor POSDRU:
1. URSULEANU Mihai-Florentin – Noiembrie 2011 – Martie 2012 - Technische Universitat
Ilmenau, Germania;
2. BARBIR C. Constantin-Florin – Decembrie 2011 – Martie 2012 – Universitatea Tehnică
Dresda Tharant, Germania;
3. TOFAN Georgiana – Februarie 2012 – Iulie 2012 - Technische Universitat Ilmenau, Germania;
4. SIMION Daniel – Mai 2012 – Iulie 2012 - Technische Universitat Ilmenau, Germania;
5. DEJU Ş. Elena - Februarie 2012 - Iulie 2012 - Université de Nice Sophia Antipolis Nice,
Franţa;
6. CHETRARIU P.G. Andreea Anca – Februarie 2012 – Iulie 2012 – Université Artois Arras,
Franţa;
7. ENEA D. Dumitru Sorin – Februarie 2012 – Iulie 2012 – Université Artois Arras, Franţa;
8. OBREJA I. Florin Gheorghe – Februarie 2012 - Iulie 2012 - Katholieke Universiteit Leuven,
Leuven, Belgia;
9. FOMIN (BUNDUC) Ana Maria – Martie 2012 – August 2012 – Universitatea Cardiff, Cardiff,
Marea Britanie;
10. CIUBOTARIU Marius – Martie 2012 – August 2012 – Universita degli Studi di Parma, Italia;
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11. CROITOR Lorena Elisabeth (Tcaciuc) – Martie 2012 – August 2012 - Universita degli Studi di
Parma, Italia;
12. COLBU Ioana Cristina - Martie 2012 – August 2012 - Universita degli Studi di Parma, Italia;
13. MAFTEI Daniel - Martie 2012 – August 2012 - Universita degli Studi "G. d'Annunzio"
Pescara, Italia;
14. MAEREAN Oana - Aprilie 2012 – Septembrie 2012 - University of Essex Essex, Marea
Britanie;
15. OBREJA Cristina - Aprilie 2012 – Septembrie 2012 - Universite Lille Nord de France Lille,
Franţa;
16. IFTIMIA Corina - Aprilie 2012 – Septembrie 2012 - Universite Paul-Valery Montpellier,
Franţa;
17. CHEIA Gheorghe - Mai 2012 – Iulie 2012 - Universitatea din Durham, Marea Britanie şi Octombrie 2012 – Decembrie 2012 - Universitatea din Viena, Austria;
18. TUDOR Lucia - Noiembrie 2012 – Aprilie 2013 - Universitatea din Freiburg, Germania;
19. ŞLUSARCIUC Marcela - Octombrie 2012 – Martie 2013 - Central European University
Budapesta, Ungaria;
20. MOHR Carol - Aprilie 2012 – Iunie 2012 - Eberhard Karls Universitat Tubingen, Germania şi Octombrie 2012 – Decembrie 2012 - Eberhard Karls Universitat Tubingen, Germania;
21. MIHALOVICI Florina - Septembrie 2012 – Februarie 2013 - Universitatea Liberă din
Bruxelles, Belgia.

b. Mobilităţi efectuate de doctoranzi în cadrul proiectului ERASMUS:
1. UNGUREAN I. Liviu Marcel – 1.09.2012 – 31.01.2013 – Universitatea Blaise Pascal, Clermont –
Ferrand, Franţa

c. Mobilităţi efectuate de doctoranzi străini în USV:
1. CHIRIŢĂ Mariana din R. Moldova (bursier Eugen Ionescu) - 1.03.2012 – 1.07.2012 - coordonator
Prof. univ. dr. S.M.ARDELEANU
2. CONDRAT Viorica din R. Moldova (bursier Eugen Ionescu) 1.03.2012 – 31.07.2012 coordonator Prof. univ. dr. S.M.ARDELEANU
d. Acorduri de cotutelă cu universităţi prestigioase din străinătate aflate în derulare:
1. CĂILEAN V. Alin Mihai - Cotutelă cu Université de Versailles St. Quentin en Yvelines,
FRANŢA
2. CHIRUŢĂ G. Daniel Gabriel - Cotutelă cu Université de Versailles St. Quentin en Yvelines,
FRANŢA
3. CRĂCIUN G. Elena Gina - Cotutelă cu Universitatea Lille, Franţa
4. LEFTER G. Constantin Cotutelă cu Université Paul Sebatier – Toulouse III FRANŢA
5. MIHALOVICI I. Florina Liliana - Cotutelă cu Universite de Limoges, Franţa
e. Participări ale conducătorilor de doctorat de la USV în comisii de doctorat din străinătate:
1. Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa STEICIUC – Universitatea Nice Sopha-Antipolis, Franţa
2. Prof. univ. dr. Adrian GRAUR - Université de Versailles St. Quentin en Yvelines, FRANŢA
3. Prof. univ. dr. ing. Mihai DIMIAN - Université de Versailles St. Quentin en Yvelines, FRANŢA
f. Conferinţe ale conducătorilor de doctorat în universităţi prestigioase din străinătate:
1.
Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa STEICIUC - Universitatea Liberă din Bruxelles, Belgia;
2.
Prof. univ. dr. Gheorghe ONIŞORU - Universitatea Lorraine din Nancy, Franţa;
3.
Prof. univ. dr. Mircea DIACONU - Universitatea din Granada, Spania.
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Acţiuni pentru promovarea studiilor doctorale şi a imaginii USV
Vizibilitatea USV s-a realizat prin:
a. menţionarea afilierii la USV în toate articolele şi contribuţiile doctoranzilor, publicate în ţară şi
în străinătate;
b. premii şi distincţii obţinute de conducătorii de doctorat pe plan naţional şi internaţional
(prof.univ.dr.ing. Dorel CERNOMAZU; prof.univ.dr.ing. Gheorghe GUTT);
c. colaborări ale conducătorilor de doctorat cu diverse universităţi sau organisme din ţară sau
străinătate, în:
- comitete ştiinţifice, peer review etc.;
- comisii de promovare;
- comisii CNATDCU: Prof. univ. dr. ing. Radu CENUŞĂ, Prof. univ. dr. Mircea
DIACONU, Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT, Prof.
univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN, Prof. univ. dr. Maria RĂDOANE, Prof. univ. dr. Elena
Brânduşa STEICIUC;
- comisii ARACIS.
d. misiuni în străinătate efectuate de conducătorii de doctorat (în universităţi partenere).

3.2. Rezultatele participării studenţilor la manifestări ştiinţifice şi profesionale
Preocuparea Universităţii „Ştefan cel Mare” pentru calitate se reflectă şi în organizarea unei
cercetări ştiinţifice competitive, atât prin dezvoltarea de şcoli ştiinţifice, cât şi prin noi direcţii de
cercetare care să implice în mod nemijlocit şi studenţii. Astfel, în anul universitar 2011-2012
studenţii au fost sprijiniţi să participe în cadrul proiectelor de cercetare aflate în derulare sau să
colaboreze la realizarea unor articole publicate în reviste de specialitate. Dorinţa de dezvoltare
interculturală se reflectă în implicarea directă a studenţilor prin participarea efectivă la cursurile şi
workshopurile Şcolilor de vară: Criza economică şi statul de drept (FSEAP), Limbă, cultură şi
civilizaţie română (FLSC şi FIG) etc. Aceste activităţi asigură promovarea limbii, culturii şi istoriei
române, a valorilor civilizaţiei române şi europene peste graniţele ţării şi creşterea vizibilităţii
instituţiei sucevene în zona transfrontalieră România – Ucraina – Republica Moldova, întregirea
imaginii asupra valorilor româneşti.
Studenţii Universităţii s-au remarcat prin rezultatele deosebite obţinute în cadrul diverselor
manifestări la care au luat parte: olimpiade, concursuri şi competiţii studenţeşti naţionale şi
internaţionale, comunicări în cadrul unor colocvii, lucrări susţinute la sesiuni şi simpozioane
ştiinţifice, participări la saloane de invenţii:
Nr.
Crt.
1.

Facultatea
Educaţie
Fizică şi Sport

Nume şi prenume
ECHIPA DE
HANDBAL A USV
ECHIPA DE
HANDBAL A USV
ECHIPA DE
HANDBAL A USV
ECHIPA DE
HANDBAL A USV
ACATRINEI
FLORIN

Premiul
obţinut
Sferturi de
finală
Semifinale
Locul V
Locul VI
Lot naţional

ŞELARU GEORGE

Lot naţional

MIHOC
PANTELIMONA

Locul I
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Denumirea manifestării în cadrul căreia
s-a obţinut premiul
Challenge Cup, R K Bjelovar (Croaţia)
Cupa României – Baia Mare, mai 2012
Liga Naţională de handbal
Divizia A - handbal
Component al lotului naţional de seniori România
Component al lotului naţional de seniori România
Conferinţa ştiinţifică Internaţională
Studenţească cu tema „Probleme actuale

Nr.
Crt.

2.
3.

Facultatea

Nume şi prenume

Premiul
obţinut

ŞUHANI CĂTĂLIN
VASILE

Locul I

AGAPI IOANA

Locul III

ONOFREI ALINA

Locul III

MOTORGA ION

Locul III

OSTAFE CRISTIAN

Locul III

CIOBANU
VICTORIA

Locul III

Inginerie
Alimentară

SABĂU-LUPAŞC G.
JANINA

Inginerie
Electrică şi
Ştiinţa
Calculatoarelor

ANTONOVICI
ANDREI DORIN
BURGHEAUA
MIHAI
ALEXANDRU
HALUS ILIE
ŞTEFAN
GRIGORIEV
SERGIU
DRAGOMAN
BEATRICE N
TRANDAFIR
VALENTIN RADU
VIZNIUC SIMONA
PARASCHIVA
FILIP DANIEL
ANTONOVICI
ANDREI DORIN
BURGHEAUA
MIHAI
ALEXANDRU
ŞTEFAN MATEIOV
VLAD

Premiul I

Denumirea manifestării în cadrul căreia
s-a obţinut premiul
ale teoriei şi culturii fizice”, ediţia a XVIa, care s-a desfăşurat în perioada 11-12
Mai 2012, Chişinău.
Campionatul National Universitar de
Atletism, Bacău, 2012
Campionatul National Universitar de
Atletism, Bacău, 2012
Campionatul Naţional Universitar de
Atletism,
Bacău, 2012,
PROBA 3000 m MARŞ
Conferinţa ştiinţifică Internaţională Studenţească cu tema „Probleme actuale ale
teoriei şi culturii fizice”, ediţia a XVI-a,
care s-a desfăşurat în perioada 11-12 Mai
2012
Sesiunea Naţională de Comunicări
Ştiinţifice Competiţionale Studenţeşti,
ediţia a IX-a, cu tema: „Cercetări
interdisciplinare în formarea viitorilor
specialişti în domeniul Educaţie Fizică şi
Sport” sectiunea Activităţi extracurriculare 17 mai 2012
Sesiunea Naţională de Comunicări
Ştiinţifice Competiţionale Studenţeşti,
ediţia a IX-a, cu tema:
„Cercetări inter-disciplinare în formarea
viitorilor specia-lişti în domeniul Educaţie
Fizică şi Sport”
sectiunea Kinetoterapie
17 mai 2012
XIVth European Sensorial Evaluation
Contest –Fălticeni

Premiul II

International Student Competition Hardware and Software, Novi Sad, Serbia,
24-28 octombrie 2011

Calificare
semifinale

Concursul Internaţional
MICROSOFT IMAGINE CUP, secţiunea
Game Design,
2012

Premiul
I+premiu
special

Competiţia Internaţională ElectroMobility,
Iaşi,
aprilie 2012
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Nr.
Crt.

Facultatea

Nume şi prenume
BOGHI
CONSTANTIN
LEVINŢA
LEONTE
CHISTOL ROMAN
ANDRIEŞ
LUCIAN
BURGHEAUA
MIHAI
ALEXANDRU
AMARIEI
GHEORGHE
PÎNZARIU
MARIAN NICOLAE
GÎRNEŢ SERGIU
TOFĂNESCU
PETRU
BOCA
ALEXANDRU
BULCEAG SORIN
SIMION
LEVINŢA LEONTE
ROTARIU
BOGDAN IONUŢ
NIŢAN ILIE
ROMANIUC ILIE

ŞOREA NICOLAE
NEGRU MIHAELA
BRÂNDUŞA
NIŢAN ILIE
ROMANIUC ILIE
STOLNICEANU
ŞTEFANIA
DAVID FLORIN
FRANCIUC VLAD
MIHAI
IURAŞOG LUCIAN
MIHAIL
NIŢAN OVIDIU
DUMITRU

4.

Inginerie
Mecanică,
Mecatronică şi
Management

PĂNUŢĂ V.
ROMAN
MUNTEANU M.
GHEORGHIŢĂ –
VASILICĂ
DUMITRESCU I.
MARIAN –
BOGDAN
ZĂVOI I.
GHEORGHE –
SORIN
VEREŞ D. SERGIU
– PAUL

Premiul
obţinut
Premiul III

Denumirea manifestării în cadrul căreia
s-a obţinut premiul
Competiţia Internaţională ElectroMobility,
Iaşi,
aprilie 2012

Premiul II
Menţiune

Concursul Internaţional „Tehnici de
interconectare în electronică”, Sibiu,
aprilie 2012

Premiu
special

Concursul de microcontrolere, Iaşi, mai
2012

Premiul I

Concursul Internaţional Studenţesc de
Calculatoare „HARD&SOFT”, Suceava,
mai 2012

Diploma de
excelenţă şi
medalia de
aur
Medalie de
aur Inventica

Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării
şi Inventicii PRO INVENT, Cluj-Napoca,
martie 2012

Premiul I

Menţiune

Premiul III

Premiul I

Premiul II

Premiul II
Premiul II
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Internatinal Exhibition of Research,
Innovation and Technological Transfer –
INVENTICA 2012,
Iaşi,
iunie 2012
Concursul „Don't give your ideas away!”,
OSIM,
Bucureşti,
iunie 2012

Concursul Naţional Studenţesc BEST
LINUX APPLICATION 2012
Concursul Internaţional ElectroMobility –
Iaşi,
27-28 aprilie 2012
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a
studenţilor în Inginerie mecanică,
Mecatronică şi Management CER-STUD
5 - 6 iulie 2012
SUCEAVA

Nr.
Crt.

Facultatea

Nume şi prenume
ŞOLDAN N.
DANIEL
BOUREAN N.
ANDREI –
ANFILOFIE
BONDAR V.
VASILE
FRÂNCU V.
ANDREI CĂTĂLIN
PODARIU M.
CIPRIAN –
NICOLAE

5.

6.

Istorie şi
Geografie

Litere şi
Ştiinţe ale
Comunicării

Premiul
obţinut
Premiul III
Menţiune

Menţiune
Premiul
special

Premiu
special

CROITOR LIVIU

Menţiune

SLEVOACĂ DANA

Menţiune

FLORESCU
GABRIELA

Menţiune

BĂDĂLUŢĂ
CARMEN
NAGAVCIUC
VIORICA
BĂDĂLUŢĂ
CARMEN
NAGAVCIUC
VIORICA
TEODORIUC
FLORICA
SIBECHI VLAD
PÎRGHIE COSMIN
MORHAN
ADELINA
KUTKUT DIANA
PRICOP
GEORGIANAFLORINA
ŞPAC ANCUŢA
PARASCHIV
VIOLETA
TOCILĂ LARISA
CAMELIA
FLORIŞTEANU
ROXANA
PETROV DOINA
NĂSĂUDEAN

Denumirea manifestării în cadrul căreia
s-a obţinut premiul

Menţiune
Menţiune

Premiul III

Premiul II
Menţiunea I
Premiul III
Premiu
special
traduceri
Premiu
special
traduceri
Premiu
special
traduceri
Premiu
special
traduceri
Premiu
special
Premiul III
Premiu
special
Premiu
special
Premiul I
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Concurs studenţesc de creaţie ştiinţifică
„Best design”, 6 iulie 2012

Concursul „Cercetare Studenţească” din
cadrul proiectului POSDRU: „Formarea si
dezvoltarea aptitudinilor si interesului
pentru cercetarea stiintifica teoretica si
aplicata a studentilor din ciclul de licenta
si masterat in domeniul stiintelor sociale si
politice”, Bucureşti, 7-9 iunie 2012
Simpozionul naţional al studenţilor
geografi, Ediţia a XIX-a,
Universitatea Bucureşti, 2012
Simpozionul Ştiinţific Studenţesc, Invitaţie
la Geografie în Bucovina 2012
Ziua mondială a apei, 23 martie 2012,
Muzeul judeţean de Istorie al judeţului
Suceava
Colocviul Naţional Universitar de
Literatură Română, ediţia a VII-a,
desfăşurat la Braşov, 2011

Concursul Naţional Studenţesc „Mihai
Eminescu”, Iaşi

Concursul de lectură Connexions : le livre
de chevet, organizat cu ocazia Zilelor
Francofoniei, Suceava, 2012

Nr.
Crt.

Facultatea

Nume şi prenume

Premiul
obţinut

Denumirea manifestării în cadrul căreia
s-a obţinut premiul

IULIANA
BARBU BIANCA

7.

8.

Silvicultură

Ştiinţe
Economice şi
Administraţie
Publică

LAURIC ZAMFIRA
OSIPOV
ANAMARINA
BURDUJA
MARCELINA
BORTĂ BOGDAN
OLENICI
TEODORA
PÂRGHE COSMIN
PERSTENIUC
ANCA
MANILIUC
CRISTIAN
CHIRILOAIA
NICOLETA
POPOVICI ADRIAN
LAURENŢIU
PAPAZEAN ELENA
DOROFTIESE
CAMELIA
OLENIUC
TEODORA
TUNEA CARMEN
SAMSON ALIN

Premiu
special
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Premiul II
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I

SÎRBU ŞTEFAN

Premiul II

MELINTE ADRIAN

Premiul II

SENEGEAC ANCA

Premiul III

ŞORONGA PETRU

Premiul II
Premiul III

IŢCU ALEXANDRA
SOLOVĂSTRU
MIRELA
RUSU ANDREEA
SAVIN
ALEXANDRA
ŞERPE MĂDĂLINA
TIRON IOANA
STARCIUC
CAROLINA
BUTNARU ALINA
ALUPOAIEI
ALINA-ELENA

SAMSON ALIN

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor Facultăţii
de Silvicultură, 2012

Concursul Profesia Contabilă-o carieră de
succes, Tema „Profesia contabilă şi
globalizarea”, 18.05.2012, Suceava

Premiul III
Premiul II
Premiul II
Premiul II
Premiul II
Premiul III
Premiul III
Premiul III
Premiul
pentru cea
mai bună
lucrare de
cercetare
interdisciplinară
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Olimpiada Administrarea afacerilor - Sibiu
2012

Nr.
Crt.

Facultatea

Nume şi prenume

TUNEA CARMEN

Premiul
obţinut
Premiul
pentru cea
mai bună
lucrare de
cercetare
interdisciplinară

Denumirea manifestării în cadrul căreia
s-a obţinut premiul

3.3. Programe de educaţie continuă desfăşurate în anul 2012:
În anul 2012, în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava au activat următoarele
programe de formare continuă a adulţilor:
Nr.
crt.

Facultatea

1
2
3
4
5

6
7

8

9

10
11
12
13
14

Inginerie
Alimentară

Denumirea cursului
Armonia părţii şi a întregului în organizarea
spaţiului bi- şi tridimensional
Armonia în natura anorganică si organică
Particularităţi ale raportului lumină-umbră, în
perceperea şi în redarea formelor, de la
elementele constitutive la ansamblu
Relaţia formă-model şi principiul esenţializarii
Diseminare proiecte de tip Grundtvig

Program de formare continuă DIDATEC – 12
cadre didactice FIA aplicante din care 5 cadre
didactice calificate
Tehnologii informaţionale şi de comunicare
(nivel mediu) în cadrul proiectului EPIGON
Inginerie
CURSURI PERFECŢIONARE
Electrică şi
Academia CISCO-CCNA
Ştiinţa
Exploration/Discovery
Calculatoarelor
Academia CISCO - CCNA Security
Academia CISCO - CCNP
Comunicare şi performanţă socială prin noi
strategii didactice în etica şi pragmatica
învăţării-predării interactive - EPIGON,
Contract nr. POSDRU-62446
Program de formare continuă (TCN)
Tehnici de comunicare şi negociere
Litere şi ştiinţe Program de formare continuă (ME)
Mentalităţi europene
ale
Comunicării
Program de formare continuă (LR)
Limbaj şi realitate
Program de formare continuă (DGCGE)
Dezvoltarea gândirii critice şi a gândirii
empatice
Program de formare continuă (IEIS)
Inteligenţă emoţională şi inteligenţă socială
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Responsabili de curs
Prof. Niculai MOROŞAN
Prof. Niculai MOROŞAN
Prof. Niculai MOROŞAN
Prof. Niculai MOROŞAN
Conf.univ.dr. Cristina
HREŢCANU
Lector univ.dr.Mihaela
JARCĂU
Prof.univ.dr.ing.
Alin POTORAC
Prof.univ.dr.ing. Cristina
Turcu
Prof.univ.dr.ing. AlinDan POTORAC

Conf.univ.dr. Mariana
BOCA
Conf.univ.dr. Evelina
GRAUR
Conf.univ.dr. Mariana
BOCA
Conf.univ.dr. Mariana
BOCA
Conf.univ.dr. Mariana
BOCA
Conf.univ.dr. Evelina
GRAUR

BURSA De PROIECTE
Contract: POSDRU/86/1.2/S/62885

15

16

Ştiinţe
Economice şi
Administraţie
Publică

17

18
Ştiinţe ale
Educaţiei
19

Metodologii şi instrumente de finanţare a
proiectelor prin mecanisme de tip bursă
Tehnici de comunicare şi negociere cu
partenerii implicaţi în dezvoltarea de proiecte
inovativ-antreprenoriale
RIFSE – Reţea interregională de formare în
sistem e-learning a cadrelor didactice din
învăţământul universitar
Magister XXI – Program de Formare Continuă
pentru Personalul Didactic din Învăţământul
Preuniversitar

Prof. univ. dr. Gabriela
PRELIPCEAN
Conf.univ.dr. Carmen
CHASOVSCHI
Lector univ.dr. Mariana
LUPAN
Coordonator pilotare curs
în cadrul USV,
Conf.univ.dr. Evelina
GRAUR
Conf. univ. dr. Otilia
CLIPA
Lector univ. dr. Daniela
JEDER

3.4. Populaţia şcolară
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava aplică o politică transparentă a recrutării şi
admiterii studenţilor, anunţată public cu cel puţin 6 luni înainte de aplicare. Marketingul universitar
promovează informaţii reale şi corecte, indicând posibilităţi de verificare şi confirmare.
Admiterea la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava se organizează pe locuri finanţate
de la buget şi în regim cu taxă. Admiterea se bazează exclusiv pe competenţele academice ale
candidatului şi nu aplică niciun fel de criterii discriminatorii. Admiterea a fost organizată pe baza
Metodologiei specifice pentru concursul de admitere 2012. Toate informaţiile privind admiterea au
fost făcute publice pe site-ul universităţii la adresa: http://www.admitere.usv.ro/.
Informaţiile privind numărul de candidaţi înscrişi, candidaţi admişi (buget/taxă), candidaţi
înmatriculaţi au fost actualizate permanent. S-a pus un accent deosebit pe flexibilizarea modalităţilor
de selecţie a candidaţilor, pentru stabilirea mediei de admitere ţinându-se cont de media examenului
de bacalaureat, media obţinută la anumite discipline din liceu sau notele obţinute la examenul de
admitere şi calificativele obţinute la interviuri sau probe practice.
La Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport examenul de admitere a avut şi probe practice, iar la
Departamentul de Sănătate a existat şi o probă de examen scris. De asemenea, la Facultatea de Ştiinţe
ale Educaţiei, concursul de admitere pentru programul de studii Pedagogia Învăţământului Primar şi
Preşcolar a constat într-o probă eliminatorie de aptitudini vocaţionale şi o probă orală de Limba
Română.
Buget
Facultatea
Educaţie Fizică şi Sport
Departamentul de Sănătate
şi Dezvoltare Umană
Inginerie Alimentară
Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor
Inginerie Mecanică,
Mecatronică şi
Management

183

Locuri
ocupate
55

Taxă
ZI
Locuri
ocupate
41

Taxă
ID
Locuri
ocupate
0

76

24

36

0

217

96

83

0

287

172

62

0

139

119

3

0

Nr.
candidaţi fizic
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Istorie şi Geografie
Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării
Silvicultură
Ştiinţe Economice şi
Administraţie Publică
Ştiinţe ale Educaţiei
Total

358

127

99

55

308

134

81

32

248

55

66

75

1121

162

404

328

206
3143

52
996

48
923

0
490

Pentru studiile universitare de licenţă, la examenul de admitere din 2012 s-au înscris 3143 de
candidaţi pentru 1000 de locuri finanţate de la buget (din care 10 locuri pentru candidaţii rromi) şi
2220 de locuri cu taxă (zi şi ID), aşa cum reiese şi din tabelul următor:
Pentru studiile universitare de master, la examenul de admitere din 2012 s-au înscris 1339 de
candidaţi pentru 440 de locuri finanţate de la buget şi 1070 de locuri cu taxă, aşa cum reiese şi din
tabelul următor:
Nr.
candidaţi fizic

Facultatea
Educaţie Fizică şi Sport
Inginerie Alimentară
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Inginerie Mecanică, Mecatronică şi
Management
Istorie şi Geografie
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
Silvicultură
Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
Ştiinţe ale Educaţiei
Total

85
134
116

Buget
Taxă
Locuri Locuri
ocupate ocupate
16
34
62
74
98
27

54

49

8

114
129
52
566
89
1339

38
52
35
78
12
440

92
56
24
373
70
758

Populaţia şcolară a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava:
Licenţă

Facultatea/
domeniul
Educaţie Fizică şi
Sport
Departamentul
de Sănătate şi
Dezvoltare
Umană
Inginerie
Alimentară
Inginerie
Electrică şi
Ştiinţa
Calculatoarelor

Masterat
Fără
Fără Cu
Cu taxă
taxă
Total taxă taxă Total
ZI ZI ID
ZI
ZI

Doctorat
Fără
taxă

TO-

Cu
Total TAL
taxă

183

113

0

296

16

59

75

0

0

0

371

24

36

0

60

0

0

0

0

0

0

60

470

273

0

743

187

78

265

6

9

15

1023

666

100

0

766

142

45

187

23

24

47

1000
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Inginerie
Mecanică,
Mecatronică şi
Management
Istorie şi
Geografie
Litere şi Ştiinţe
ale Comunicării
Silvicultură
Ştiinţe
Economice şi
Administraţie
Publică
Ştiinţe ale
Educaţiei
Total studenţi
DPPD
Grade
didactice

383

25

0

408

49

78

127

7

10

17

552

439

194

143

776

103

155

258

11

52

63

1097

420

167

102

689

169

58

227

25

60

85

1001

236

148

193

577

35

75

110

5

18

23

710

555

117
3

819

2547

102

764

866

14

12

26

3439

157

255

0

412

12

136

148

0

0

0

560

353
3
146
5
137
5

248
4

125
7

7274

815

1448

2263

91

185

276

9813

424

0

1889

0

0

0

0

0

0

1889

0

0

1375

0

0

0

0

0

0

1375

Evoluţia locurilor bugetate pentru candidaţii cetăţeni români primite de către Universitatea
„Ştefan cel Mare” din Suceava, pentru cele trei cicluri de învăţământ (licenţă, masterat şi doctorat), în
ultimii 4 ani universitari, este prezentată în tabelul următor:

Nr.
Crt.

Ciclul
universitar

2009

2010

2011

2012

1

Licenţă ZI

928

936

936

1000

2

Masterat

580

580

340

440

3

Doctorat

30

40

13

43

1538

1556

1289

1483

TOTAL

Evoluţia locurilor bugetate pentru candidaţii etnici români primite de către Universitatea
„Ştefan cel Mare”din Suceava, pentru cele trei cicluri de învăţământ (licenţă, masterat şi doctorat), în
ultimii 4 ani universitari, este prezentată în tabelul următor:
Nr.
Crt.

Ciclul
universitar

2009

2010

2011

2012

Cu
bursă

Fără
bursă

Cu
bursă

Fără
bursă

Cu
bursă

Fără
bursă

Cu
bursă

Fără
bursă

1

Licenţă

49

26

54

41

45

19

96

0

2

Masterat

8

15

3

6

1

0

10

24

3

Doctorat

3

0

0

0

0

0

1

1

60

41

57

47

46

19

107

25

Total
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Biroul unic pentru obţinerea fişelor de lichidare
Biroul Unic pentru obţinerea fişelor de lichidare s-a înfiinţat în vederea reducerii timpului
necesar studentului pentru obţinerea semnăturilor pe fişa de lichidare. În cadrul USV s-a conceput un
program informatic care stochează, într-o bază de date, informaţiile despre eventualele datorii
financiare sau materiale ale studenţilor faţă de universitate, acumulate pe parcursul perioadei în care
au fost studenţi. Acest program este instalat la secretariatele facultăţilor, la Bibliotecă, la Serviciul
Social, la Serviciul Afaceri Europene, la personalul din cadrul Direcţiei Economice şi Resurse
Umane şi la gestionarii patrimoniului facultăţilor.
Informaţiile legate de debitele pe care studenţii le au faţă de universitate sunt centralizate la
nivelul Biroului Unic, aflat în cadrul Serviciului Social, în corpul F al universităţii. Pentru studenţii
care nu figurează cu datorii financiare sau materiale faţă de universitate, se listează fişele de
lichidare, acestea urmând a fi predate la secretariatele facultăţilor, de unde studenţii le pot ridica
ulterior.
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CAPITOLUL IV
DEZVOLTARE

REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE -

Conform Cartei proprii, Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava (USV) îşi asumă
misiunea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare, transfer tehnologic în domeniul ştiinţelor, al
ingineriei, al artelor şi al literelor. USV este acreditată ca unitate naţională de cercetare şi dezvoltare
de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică a Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului (MECTS) prin decizia nr. 9729 din 17.09.2009. În urma exerciţiului de
clasificare a universităţilor din România ce a avut loc în anul 2011 privind analiza activităţii de
cercetare din perioada 2006-2010, MECTS a inclus USV în categoria „universităţilor centrate pe
educaţie”. Această decizie a fost urmată de o reducere a finanţării de bază cu 20% comparativ cu anul
2011, care fusese, de asemenea, diminuată faţă de anul 2010 din cauza scăderilor salariale. În ciuda
acestei situaţii de criză, comunitatea academică suceveană a înregistrat rezultate semnificative în
domeniul cercetării şi dezvoltării prin efortul şi dăruirea majorităţii membrilor săi.
Un exemplu important în acest sens îl constituie dublarea scorului relativ de influenţă
individualizat (SRII) cumulat pe universitate comparativ cu anul precedent. De altfel, aşa cum se
poate observa şi din tabelul de mai jos, SRI şi SRII cumulat pe USV în anul 2012 au fost mai mari
decât cele obţinute pentru întreaga perioadă 2006-2010, perioadă ce a fost considerată în exerciţiul de
clasificare. Astfel, în anul 2012, USV a obţinut un SRI cumulat de 38,6 faţă de 36,2 obţinut în
perioada 2006-2010 şi un SRII cumulat de 22,1 faţă de 21,2 obţinut în 2006-2010. Ţinând cont şi de
faptul că numărul total al publicaţiilor ştiinţifice USV în anul recent încheiat depăşeşte 1000, iar cel
al prezentărilor la manifestări ştiinţifice este de aproximativ 500, se poate constata o îmbunătăţire atât
cantitativă, cât şi calitativă a procesului de diseminare a rezultatelor cercetării USV.
Evoluţia numărului de lucrări cotate ISI, a procentului de articole în reviste ISI româneşti şi a SRI-ului
USV pentru perioada 2006-2012 (ISI Web of Science)
Anul

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nr. Articole cotate ISI

6

10

28

55

64

46

62

Procent Articole ISI în Reviste Româneşti

17%

50%

64%

64%

48%

30%

37%

Scor Relativ Influenţă

3,8

6,4

4,9

5,7

15,3

26,9

38,6

Scor Relativ Influenţă Individualizat

3,6

3,6

3,4

3,6

7,0

10,2

22,1

Evoluţia Scorului relativ de influenţă
individualizat (SRII) al Universităţii
”Ştefan cel Mare” din Suceava în
perioada 2006-2012.
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Creşterea impactului internaţional al rezultatelor publicate de cadrele USV este confirmată şi
de creşterea semnificativă a numărului de citări ce a depăşit 300 în anul universitar 2011-2012, peste
100 dintre acestea fiind citări în reviste cotate ISI sau indexate ERIH (conform datelor raportate în
fişele individuale ale cadrelor didactice - F09). În cazul unei evaluări, este dificil de cuantificat ce
proporţie a acestor citări ar reveni efectiv USV, dat fiind că multe dintre ele sunt obţinute pentru
articole în care cadrele USV au activat în cadrul altor universităţi sau în care există colaboratori din
alte universităţi. Indiferent de situaţie, merită subliniată tranziţia de la zecile de citări obţinute anual
în urma cu 2-3 ani la sutele de citări obţinute de cadrele USV în anul universitar 2011-2012.
Un alt rezultat remarcabil obţinut de universitatea noastră în 2012 este reprezentat de cele 15
brevete de invenţii acordate cercetătorilor USV de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
(OSIM), alături de cele 123 de confirmări de cereri de brevete publicate în Buletinele Oficiale de
Proprietate Industrială ale OSIM din acest an. În perioada 2007-2011, USV a obţinut, în medie 18
brevete anual şi a înregistrat o medie de 74 de cereri de brevete anual, rezultate cu care a ocupat
primul loc în topul universităţilor din România, publicat de OSIM în anul 2012. Rezultate obţinute în
acest an ne îndreptăţesc să sperăm că USV îşi va păstra şi în continuare poziţia de lider pe plan
naţional. Subliniem contribuţiile determinante în acest domeniu ale grupurilor de cercetare conduse
de Prof.univ.dr.ing. Dorel CERNOMAZU şi Prof.univ.dr.ing. Gheorghe GUTT.

Medalii de aur şi argint câştigate de echipa USV
condusă de prof.univ.dr.ing. Gheorghe GUTT la
Salonul Internaţional de Inventică desfăşurat la
Belgrad (Serbia) în perioada 21-26 mai 2012.

Prof.univ.dr.ing. Dorel CERNOMAZU a realizat în cei 40 de
ani de activitate 237 de brevete de invenţie acordate şi 153 de
cereri de brevet în curs de examinare în domeniile:
transformatoare electrice, micromotoare neconvenţionale şi
energetică solară, obţinând 75 de premii şi distincţii la
saloanele internaţionale şi naţionale de inventică. Prof.
CERNOMAZU deţine titlul „Inventator de elită”, clasa I,
acordat de Comisia de Inventică a Academiei Române.

Componenta de cercetare şi dezvoltare a USV este puternic evidenţiată şi de contribuţia directă
adusă la bugetul universităţii din 2012. Astfel, veniturile din activităţi de cercetare şi dezvoltare au
depăşit 4 milioane de euro, ceea ce reprezintă mai mult de un sfert din întregul buget anual al
universităţii. Cea mai mare parte a acestor venituri provine din cele 13 proiecte finanţate din
fonduri structurale europene, la care se mai adaugă:
• 22 proiecte internaţionale (5 proiecte FP7, 2 AUF, 3 cooperări bilaterale, 3 proiect
transfrontaliere, 2 Tempus, 7 Lifelong Learning Programme);
• 16 proiecte din PN II (4 de tip Idei, 4 de tip Tinere echipe, 4 post-doctorale, 2 parteneriate,
1 cec de inovare, 1 workshop exploratoriu);
• 24 de contracte cu mediul socio-economic.
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Structură buget realizat USV (2008 – 2012) în mii EUR
Denumirea indicatorilor
1. Venituri proprii
2. Finanţare de la bugetul de stat
3. Venituri din activitatea de cercetaredezvoltare
Total universitate

2008
5.481
11.734

2009
5.004
10.338

2010
6.052
7794

2011
4.880
6.953

2012
4.592
6.604

%
30%
43%

4.301

2.444

2.296

4.495

4.094

27%

21.515

17.785

16142

16.328

15.290

100%

Cadrele didactice USV au fost implicate în anul 2012 şi în
procesul de editare, sub egida universităţii, a 12 reviste ştiinţifice,
dintre care una este cotată ISI iar nouă sunt indexate în cel puţin 3
baze de date internaţionale, după cum urmează:
1. Advances in Electrical and Computer Engineering,
Revista categoria A (CNCSIS), Cotată ISI cu factorul de
impact 0,555, ISSN:1582-7445, e-ISSN: 1844-7600 doi:
10.4316/aece; Revista este indexată şi în IET Inspec,
Scopus SciVerse, DOAJ, Index Copernicus, Ulrich's,
Cabell's Directories
2. Journal of Applied Computer Science & Mathematics,
Revistă categoria B+ (CNCSIS), ISSN: 2066-4273.
Revista este indexată în DOAJ, Ulrich's, ICAAP, Open JGate
3. Journal of Food and Environment Safety. Revistă cotată
B+ (CNCSIS) ISSN: 2068 – 6609; Revista este indexată în
Index Copernicus, Ulrich’s, CAS, Journal Seek
4. Revista de turism. Revistă categoria B+ (CNCSIS). ISSN:1844-2994; Revista este indexată
în EBSCO, RePEC, DOAJ, Open Directory Project.
5. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. Fascicolul Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi Administraţie Publică. Revistă categoria B+ (CNCSIS) ISSN: 2066-575X;
Revista este indexată în RePEC, Scientific Commons, PKR, SCIRUS, Socionet, Index
Copernicus
6. Atelier de traduction. Revista categoria B (CNCS) ISSN: 1584-1804; Revista este indexată în
Fabula, Directory of Periodicals, MLA International Bibliography
7. Meridian Critic. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie B.
Literatură. Revistă categoria B (CNCS) ISSN:2069-6787; Revista este indexată în EBSCO,
Scipio, Fabula, Library of Congress Catalog Record, MLA, CEEOL.
8. ANADISS, Revistă categoria C (CNCS). ISSN: 1842-0400; Revista este indexată în Fabula,
Genamics Journal Seek, Kubon-Sagner, Ebookpedia.
9. Codrii Cosminului. Revistă cotată C (CNCS). ISSN: 1224-032X; Revista este indexată în
SocioNet, Index Copernicus, DOAJ, Open Directory Project
10. Tehnomus - New Technologies and Prodicts in Machine Manufacturing Tehnologies, ISSN:
1224-029X; Revista este indexată în Index Copernicus, Ulrichs, Scipio.
11. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. Seria Filosofie şi discipline socioumane. ISSN 1222-5584;
12. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare" din Suceava. Secţiunea Geografie. ISSN: 1583-1469.
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În cursul anului 2012, USV a fost gazda a numeroase manifestări şi evenimente ştiinţifice
dintre care menţionăm:
1. Conferinţa Internaţională Biotechnologies, Present and Perspectives, ediţia a V-a, 7-8 martie
2012, a reunit lucrările a 50 de participanţi dintre care 14 specialişti din Ucraina şi Croaţia, în
domeniile Biotehnologiilor în Ingineria Alimentară, Ştiinţe ale Ingineriei Aplicate, Calitatea şi
Securitatea Produselor Alimentare şi Echipamente ale Ingineriei Alimentare;
2. Conferinţa Internaţională Engineering, philosophy and ethics of the knowledge society in
search for a Spiritual Turn, 15 martie 2012, a reunit cercetători din Italia, Franţa, Israel, China,
Germania, Iordania, S.U.A. şi România din domeniile ingineriei, eticii tehnologiei şi disciplinelor
umaniste, focalizate pe reflecţia meta-teoretică asupra problemelor puse de tehnologiile emergente
ale lumii contemporane;
3. 11th International Conference on Development and Application Systems, 17-19 mai 2012, ce
a înregistrat peste 100 de participanţi şi a avut drept invitaţi personalităţi de renume din domeniul
ingineriei electrice, electronice şi calculatoarelor precum profesorii: Martin Hoffmann (Universitatea
Tehnică din Ilmenau, Germania), Alain Fabre (Şcoala Naţională Superioară din Bordeaux, Franţa),
Dirk Heberling (Universitatea din Aachen, Germania), Ralph Kennel (Universitatea Tehnică din
Munich, Germania), Nathan Ida (Universitatea din Akron, USA);
4. 6th International Workshop on Multi-Rate Processes and Hysteresis, 21-24 mai 2012 – prima
manifestare indexată ISI Thomson Reuters (poz. 58367) organizată de USV, în colaborare cu
Universitatea din Cork (Irlanda) şi Universitatea din Pecs (Ungaria). Ediţia din 2014 a workshopului va fi organizată la Institutul Weierstrass din Berlin, Germania, USV fiind co-organizatoare;
5. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Tendinţe şi Perspective în cultura fizică şi sport, ediţia a
IV-a, 24-26 mai 2012. Cei 80 de participanţi din Slovacia, Republica Moldova, Spania, Polonia şi
Romania au participat la lucrările conferinţei care s-au desfăşurat pe 4 secţiuni: Educaţie fizică şi
sportivă, Sport şi performanţă motrică, Kinetoterapie şi motricitate specială şi Varia;
6. 9th World Energy System Conference, 28 – 30 iunie 2012 – manifestare itinerantă ce a fost
organizată anterior în universităţi din Torino (Italia), Tokio (Japonia), Toronto (Canada);
7. Conferinţa Internaţională Discurs critic şi variaţie lingvistică: perspective europene, a II-a
ediţie, 3-4 Septembrie 2012, s-a adresat prioritar doctoranzilor. Participanţii din ţară şi din străinătate
au fost invitaţi să trateze şi să supună dezbaterii rezultatele obţinute în cercetarea proprie, realizată în
domeniul filologic, prin reunirea şi confruntarea opiniilor generate de diverse şcoli lingvistice şi
literare. Prelegeri invitate au fost susţinute de Perfecto Cuadrado Fernandez şi Maria Payeras Grau de
la Universitatea din Insulele Baleare (Spania) precum şi Aurelia Merlan de la Universitatea Ludwig
Maximilian din München;
8. Concursul internaţional studenţesc "Hard&Soft", ediţia a 19-a, 13-20 mai 2012, Suceava,
concurs tradiţional dedicat studenţilor din domeniile Calculatoare, Electronică şi Automatizări, la
care au participat, în acest an, 11 echipe din 4 ţări.
9. Noaptea Cercetătorilor, 28 septembrie 2012, Suceava. Într-o singură noapte, simultan în 300
de oraşe europene, cercetătorii şi publicul larg s-au întâlnit într-o atmosferă ce a stimulat
descoperirea ştiinţei prin activităţi distractive;
10. Conferinţa anuală de acţionări electrice - CNAE, ediţia XVI, 4 – 5 octombrie 2012 –
manifestare itinerantă, iniţiată acum 40 de ani la Iaşi de către Profesorul universitar Nicolae Boţan, a
devenit unul dintre reperele identitare de marcă pentru comunitatea inginerilor din România, fiind o
carte de vizită importantă pentru domeniul acţionărilor electrice.
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11. Workshop-ul internaţional Interdisciplinarity in Geoscience in the Carpathian Basin, 19 – 21
octombrie 2012, a reunit 41 de prezentări ale unor cercetători şi universitari din 7 ţări – Marea
Britanie, Polonia, Slovacia, Ungaria, Cehia, Ucraina şi România,
12. Conferinţa Internaţională de Tracţiune şi Lubrificaţie Elastohidrodinamică, ediţia a XVI-a,
25 – 27 octombrie 2012, a fost organizată cu sprijinul Asociaţiei Române de Tribologie şi a fost
dedicată memoriei domnului profesor Emanuel Diaconescu, membru corespondent al Academiei
Române, fondator şi conducător al Laboratorului de Tribologie şi Mecanica Contactului din cadrul
USV.
13. Manifestările Artă şi civilizaţie medievală, ediţia a XIX-a şi Bucovina. File de Istorie, ediţia
a XIV-a, 23 – 25 noiembrie 2012, au avut secţiunile Arheologie, Istorie modernă şi contemporană şi
Conservare-restaurare. În cadrul celor două simpozioane au participat peste 150 de invitaţi din ţara
noastră, Republica Moldova şi Ucraina.
14. International Workshop European Outlook on Engineering and Management organizat de

FIM, 09.11.2012 USV, Suceava, România, eveniment la care au participat specialişti din 5
ţări.
15. In data de 26 octombrie 2012, s-au derulat lucrările conferinţei ştiinţifice
internaţionale Histoire de la traduction. Repères et perspectives, invitat de onoare fiind
profesorul Michaël Oustinoff de la Universitatea Sorbonne Nouvelle Paris 3, reputat
traductolog, organizată în cadrul proiectului de cercetare PN-II-ID-PCE-2011-3-0812, La traduction
culturelle et la/les littérature(s) francophone(s) : histoire, réception, critique des traductions, finanţat
de CNCS. Participanţii au prezentat lucrări în domeniul traductologiei cercetători consacraţi, tineri
cercetători şi doctoranzi, din universităţi din Franţa şi România
De asemenea, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a acordat în acest an şase titluri de
Doctor Honoris Causa, după cum urmează:
1. Prof. univ. dr. Lorenzo MAGNANI, Universita di Pavia din Italia, în data de 16 martie 2012,
la propunerea Facultăţii de Istorie şi Geografie;
2. Prof. univ. dr. ing. Mihai CREŢU, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, în data de 28
iunie 2012, la propunerea Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor;
3. Prof. univ. dr. ing. Corneliu BOŢAN, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, în data de
4 octombrie 2012, la propunerea
Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor;
4. Prof. univ. dr. Ian EVANS, Universitatea Durham din Marea Britanie, în data de 20
octombrie 2012, la propunerea Facultăţii de Istorie şi Geografie;
5. Prof. dr. hab. Rodica STURZA, Universitatea Tehnică a Moldovei, în data de 5 decembrie
2012, la propunerea Facultăţii de Inginerie Alimentară;
6. Prof. univ. dr. Tudor AMBROS, Universitatea Tehnică a Moldovei, în data de 10 decembrie
2012, la propunerea Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor.
USV a depus eforturi consistente în acest an pentru recunoaşterea statutului de universitate de
educaţie şi cercetare, statut care se reflectă şi în rezultatele prezentate anterior. Memoriile depuse la
ministerul de resort şi discuţiile purtate cu reprezentanţii acestuia în legătură cu deficienţele majore
ale exerciţiului de clasificare şi cu starea de fapt a USV în ceea ce priveşte activitatea de cercetare au
condus la o anumită îmbunătăţire a finanţării de bază, comparativ cu cea planificată la începutul
anului. De asemenea, ca urmare a procesului intentat de USV, a fost anulat Ordinul M.E.C.T.S. nr.
5262 din 05.09.2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor prin Hotărârea
judecătorească nr. 102 din 27.02.2013, ministerul având drept la recurs în termen de 15 zile de la
pronunţarea hotărârii.
Dincolo de aspectele procedurale şi de lipsa unui raport al Asociaţiei Universităţilor Europene,
despre care se afirmase că a efectuat această clasificare a universităţilor, metodologia de clasificare
prezintă două deficienţe majore. Folosirea predominantă a indicatorilor extensivi a condus la o
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clasificare determinată, în mare parte, de numărul de cadre didactice titulare dintr-o universitate. Pe
de altă parte, factorul scientometric dominant în această metodologie a fost Scorul Relativ de
Influenţă (SRI) cumulat pe instituţie, fapt ce a favorizat puternic ştiinţele exacte. Spre exemplu, în
studii efectuate recent asupra universităţilor americane s-a constatat că numărul mediu de publicaţii
variază de la 7,62 pe cercetător în domeniul biologiei şi 6,04 în domeniul matematicii la 2,14 în
domeniul ştiinţelor sociale şi comportamentale. În privinţa citărilor, biologii ajung la o medie de 7,82
citări pe lucrare, în timp ce inginerii la 2,95, iar ştiinţe sociale la 2,56. De altfel, am demonstrat că
peste 90% din Scorul Relativ de Influenţă individualizat cumulat al universităţilor generaliste de
excelenţă provenea din domeniile matematică, fizică, chimie, biologie, care nu se află printre
domeniile de studiu ale USV.
Astfel, se poate considera că exerciţiul de clasificare a fost, în cea mai mare măsură, o
comparare a performanţei universităţilor în domeniul ştiinţelor exacte, fiind semnificativ defavorizate
universităţile care aveau preocupări în domeniul ştiinţelor aplicate şi socio-umane. Aceste concluzii
sunt susţinute de rezultatele foarte bune obţinute de USV în cadrul ierarhizării programelor de studii
care a folosit indicatori relativi (împărţindu-se producţia ştiinţifică a unui program la numărul de
cadre didactice ce a contribuit la acel program) şi a comparat rezultate obţinute în aceleaşi domenii.
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CAPITOLUL V

IMAGINEA UNIVERSITARĂ

Principalele direcţii de acţiune în anul 2012 în ceea ce priveşte generarea unei vizibilităţi mai
bune a instituţiei şi crearea şi menţinerea unei imagini pozitive au fost:
1. Coordonarea activităţii de comunicare şi promovare a imaginii universităţii prin elaborarea
materialelor promoţionale şi a publicaţiilor despre universitate, crearea de formate grafice şi de texte
pentru materiale promoţionale, după cum urmează:
• broşuri de prezentare USV – Broşura academică de prezentare a USV (bilingvă);
• pliante cuprinzând oferta academică – Admitere 2012, Admitere studii universitare de licenţă
pentru absolvenţii din Republica Moldova cu bacalaureat absolvit în România, Admitere
studii universitare de licenţă pentru absolvenţii din Republica Moldova;
• broşuri Erasmus – Study in Suceava, Îndrăzneşte! Erasmus este şansa ta!;
• Buletinul informativ al USV: au fost publicate nr. 1-8 (aprilie-decembrie/2012)
www.info.usv.ro;

•
•

flyere şi afişe dedicate unor evenimente: Student pentru 1 zi, Serile studenţeşti, Cazare
altfel!, invitaţii teatru, invitaţii proiecţii filme etc.;
clip-uri video publicitare referitoare la oferta educaţională USV, realizate şi difuzate la
posturile locale de televiziune: Bucovina TV şi Intermedia TV pentru atragerea candidaţilor
la Admitere 2012 (iulie-septembrie 2012).

2. Monitorizarea respectării identităţii vizuale a universităţii, menţinerea standardelor vizuale
pentru asigurarea coerenţei în toate materialele de prezentare şi recunoaşterea brand-ului USV,
actualizarea conţinutului canalelor de comunicare ale Universităţii (pagini web, Radio USV).
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USV – poziţia 9 între universităţile din România

USV – poziţia 72 între universităţile din Europa Centrală şi de Est, respectiv 1095 la nivel mondial

3. Coordonarea şi avizarea activităţilor privind invitarea personalităţilor ştiinţifice din ţară şi
din străinătate;
4. Încheierea şi menţinerea unor parteneriate cu mass - media locală;
5. Activităţi de reprezentare şi primirea unor delegaţii oficiale. În anul 2012, Universitatea a
primit vizite ale unor delegaţii din Republica Moldova, Ucraina, Grecia, Austria, Germania, Marea
Britanie, Franţa, Finlanda, SUA etc.
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•
•

•
•
•

•
•

•
•

Direcţiile principale de promovare a imaginii USV au fost realizate prin intermediul:
relaţiilor cu mass - media (conferinţe de presă, comunicate de presă, interviuri);
emisiunilor TV (emisiune săptămânală la postul local de televiziune Bucovina TV „Se
întâmplă la USV”, participări la emisiuni la TVR Iaşi şi la ale alte posturi locale de
televiziune);
publicităţii pentru evenimentele şi acţiunile organizate de Universitate în presa scrisă, presa
online şi televiziune;
paginii web www.usv.ro (actualizarea permanentă a informaţiilor conţinute şi dezvoltarea
strategică a site-ului);
mijloacelor alternative de informare online – Radio USV www.radio.usv.ro, reţelelor sociale
(extrem de apreciate fiind paginile de Facebook – aprox 9000 aprecieri, Twitter, YouTube)
etc. ;
activităţilor de consiliere privind crearea materialelor de promovare realizate de entităţi ale
USV (facultăţi şi departamente);
campaniilor de promovare (02-06.04.2012: programul „Şcoala altfel” - 2.700 de vizitatori;
2-7 iulie 2012: Caravana USV în Republica Moldova; 9-14 iulie 2012: Şcoala
internaţională de Vară, ediţia a XI-a; 22 noiembrie 2012: Balul bobocilor USV 2012 – în
parteneriat cu organizaţia studenţească ASUS);
evenimentelor organizate de Universitate: conferinţe, simpozioane, festivităţi, ceremonii şi
decernări de titluri onorifice (Medalia de aur);
evenimentelor cultural-artistice organizate la Auditorium „Joseph Schmidt”: spectacole ale
teatrului studenţesc Fabulinus USV, concerte camerale, concerte simfonice, concerte de
muzică folclorică, proiecţii de lung-metraje, întâlniri cu actori etc.

Ca urmare a îmbunătăţirii constante a imaginii sale, USV a urcat în top 10 al universităţilor din
România în ceea ce priveşte prezenţa on-line în 2012 şi în top 75 al universităţilor din Europa
Centrală şi de Est, conform Ranking Web of Universities.
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CAPITOLUL VI

DIMENSIUNEA INTERNAŢIONALĂ - COLABORĂRI,
PARTENERIATE INTERNAŢIONALE

Internaţionalizarea reprezintă una dintre priorităţile Universităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava. În perpectiva integrării învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice în spaţiul european,
USV promovează diversitatea culturală, urmărind sporirea capacităţii de integrare internaţională, prin
colaborarea cu universităţi din Uniunea Europeană, din centrul şi estul Europei şi din alte zone ale
lumii.
2.1. Afilierea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava la organisme şi organizaţii
internaţionale
Ca urmare a recunoaşterii eforturilor de integrare europeană şi internaţională, a îndeplinirii unor
standarde internaţionale din domeniul învăţământului şi cercetării, în anul 2012, Universitatea
„Ştefan cel Mare” din Suceava a fost membră a următoarelor organisme şi organizaţii academice
internaţionale:
1. IAU – International Association of Universities;
2. EUA – European Association of Universities;
3. AUDEM – Alliance of Universities for Democracy;
4. AUF – Agence Universitaire de la Francophonie.
2.2. Protocoale pe termen lung aflate în derulare la Universitatea „Ştefan cel Mare” din
Suceava
81 de protocoale cu 77 instituţii - Ucraina, Republica Moldova, Franţa, Germania, Belgia,
Rusia, Camerun, SUA, Polonia, Portgalia, Spania, Armenia, China, Suedia, Serbia,
Croaţia, Turcia, Austria, Bulgaria, Grecia, Ungaria, Italia, Irlanda.
Protocoalele sunt prezentate în Anexa 5.
2.3. Acorduri Erasmus derulate de către Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
180 de acorduri cu 135 instituţii - Anglia, Belgia, Franţa, Italia, Grecia, Polonia,
Danemarca, Spania, Irlanda, Germania, Turcia, Austria, Norvegia, Suedia, Portugalia,
Slovacia, Slovenia, Croaţia, Ungaria, Bulgaria.
Acordurile Erasmus sunt prezentate în Anexa 6.
2.4. Studenţi străini înmatriculaţi la USV în anul 2012
2011 – 2012: 259 studenţi dintre care:
242 – Republica Moldova
16 – Ucraina
1 – Brazilia
2012 – 2013: 274 studenţi dintre care:
257 – Republica Moldova
15 – Ucraina
1 – Siria
1 – Brazilia
2.5. Mobilităţi Erasmus în anul 2012
Facultatea
FEFS
FIA
FIESC
FIG
FIM

Studenţi
4 studenţi / 20 luni
8 studenţi / 40 luni
13 studenţi / 57,5 luni
6 studenţi / 27 luni
5 studenţi / 16 luni
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Personal didactic şi nedidactic
2 persoane / 2 saptămâni
0
13 persoane / 13 saptămâni
15 persoane / 17 săptămâni
2 persoane / 2 săptămâni

FLSC
FSEAP
FSE
FS
Personal didactic auxiliar
Total

15 studenţi / 73,25 luni
22 studenţi / 104 luni
3 studenţi / 15 luni
1 student / 5 luni
77 studenţi / 357,75 luni

2 persoane / 2 săptămâni
5 persoane / 5 săptămâni
2 persoane / 2 săptămâni
0
4 persoane / 4 săptămâni
45 persoane / 47 săptămâni

2.6. Bursieri veniţi prin programul AUF: Eugen Ionescu
2 bursieri din Republica Moldova în domeniul Filologie
2.7. Deplasări în străinătate în anul 2012
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7

Tipul deplasării

Numărul de deplasări

Manifestări
ştiinţifice,
cultural-sportive
(conferinţe, simpozioane, târguri, congrese etc.)
Stagii de cercetare, documentare
Mobilităţi Erasmus (studenţi şi personal)
Întâlniri de lucru în diferite proiecte
Şcoli de vară, iarnă
Concursuri studenţeşti
Alte cooperări interuniversitare
Total

152
81
125
48
9
13
86
514

2.8. Proiecte derulate în cadrul programelor de educaţie şi cultură ale Uniunii Europene
Aceste proiecte sunt prezentate în Anexa 7.
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CAPITOLUL VII

BIBLIOTECA ŞI EDITURA UNIVERSITĂŢII

Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava este o bibliotecă de drept public, fără
personalitate juridică, subordonată Consiliului de Administraţie şi Rectorului, fiind finanţată din
bugetul universităţii. Printre utilizatorii serviciilor oferite de Biblotecă se numără: studenţi, cadre
didactice universitare, cercetători, doctoranzi, masteranzi, personal auxiliar şi administrativ şi alte
categorii. Biblioteca Universităţii se regăseşte în Catalogul Structurilor Infodocumentare din
România.
Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava oferă servicii de informare şi
documentare în săli specializate, cu acces direct şi indirect la publicaţii, împrumut de documente la
domiciliu, împrumut şi schimb interbibliotecar intern şi internaţional, referinţe ştiinţifice şi informare
bibliografică, servicii de reprografiere, acces la baze de date româneşti şi din străinătate, servicii de
orientare şi îndrumare în vederea perfecţionării tehnicilor de muncă intelectuală.
Spaţiile Bibliotecii
Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumire serviciu

Sala de Lectură „Mihail Iordache”
Sala Colecţii Speciale
Sala Referinţe
Sala de Lectură Publicaţii Periodice,
Seriale

Locaţia

Număr
locuri

Corp A, etaj 1
Corp A, etaj 1
Corp A, etaj 1
Corp A, parter

70
8
3
20

Metri liniari
de rafturi
ocupate
522
113
59
86

70

284

24092
12532
1525
Abonam
ente
curente
11064

20
20
-

820
1018
3765
-

40501
32542
204947
-

-

-

6667

327203

5

Sala de Lectură Publicaţii Economice şi Corp E, etaj 1
Inginereşti
6 Sala Internet
Corp E, parter
7 Împrumut Domiciliu
Corp E, parter
8 Depozit publicaţii periodice
Corp A, demisol
9 Depozitul central de carte
Corp E, demisol
10 Biroul dezvoltarea şi sistematizarea
Corp E, etaj 1
publicaţiilor monografice
11 Biroul dezvoltarea şi sistematizarea
Corp E, etaj 1
publicaţiilor periodice, schimb
interbibliotecar
TOTAL

Volume

5
2
218

În cadrul Bibliotecii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava se desfăşoară următoarele
tipuri de activităţi:
- dezvoltarea, evidenţa şi organizarea colecţiilor;
- catalogarea şi indexarea colecţiilor;
- comunicarea colecţiilor şi relaţii publice;
- împrumut şi schimb interbibliotecar;
- informare documentară şi referinţe ştiinţifice;
- informatizare;
- expoziţii, lansări de carte;
- alte servicii solicitate de utilizatori.
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La dispoziţia utilizatorilor sunt puse următoarele instrumente de informare:
- catalog electronic pentru publicaţii monografice şi seriale - Aleph 500;
- catalog alfabetic pentru colecţii speciale;
- catalog topografic pentru toată colecţia de documente.
Dezvoltarea, evidenţa şi organizarea colecţiilor
Pe parcursul anului 2012, colecţiile bibliotecii s-au îmbogăţit cu peste 6200 publicaţii
monografice şi seriale, documente rezultate din achiziţii, din donaţii de la cadre didactice şi instituţii
din ţară şi străinătate sau obţinute în cadrul schimbului de publicaţii cu instituţii similare. În ceea ce
priveşte dinamica achiziţiilor realizate în anul 2012 comparativ cu anul anterior, rezultatele se
regăsesc în tabelul următor:
Categoria de
documente
Cărţi
Periodice

2011
Titluri
1424
290

2012

Volume/lei
2209/ 108192.15
692 / 230700.18

Titluri
1482
623

Volume/lei
5440/186718.91
814/278293.32

În prezent, numărul total de unităţi bibliografice este de 327.203, în valoare de 2 996 397 lei.
Bugetul Bibliotecii Universitare pentru Achiziţii – 2012
Sursa
Finanţare instituţională
Venituri proprii
Cercetare- Grant
Donaţii
Schimb
Bon consum
TOTAL

Valoare lei
96144.13
113918.78
211864.61
123658.22
9688.99
3814.4
559089.13

Comunicarea colecţiilor
Ţinând cont de fluiditatea şi diversitatea categoriilor de utilizatori ai Bibliotecii, personalul
Compartimentului Comunicarea Colecţiilor a desfăşurat acţiuni de informare şi promovare, cu
caracter permanent, adresate întregii comunităţi academice, în vederea promovării lecturii,
prezentării serviciilor şi facilităţilor bibliotecii, realizării unui dialog mai strâns cu cele mai diverse
categorii de utilizatori. În acest context, au fost realizate prezentări video şi foto pe site-ul bibliotecii
(care s-a aflat într-un proces de actualizare continuă) şi fluturaşi de promovare a serviciilor
departamentului şi educare a utilizatorilor.
Înscrierea la bibliotecă a utilizatorilor se face pe baza cardului electronic de acces, aceştia fiind
introduşi într-o bază de date. Situaţiile privind numărul utilizatorilor, a vizitelor în bibliotecă şi a
tranzacţiilor desfăşurate sunt prezentate în tabelul următor:
Utilizatori noi
înscrişi
7656

Utilizatori
activi vizaţi
4761

Total vizite
91460

Tranzacţii de
împrumut
164289

Vizite virtuale la resurse din
reţeaua bibliotecii
40922 Aleph + 67685 Site
Total = 108607 vizite

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, personalul bibliotecii a depus eforturi în vederea
creşterii calităţii serviciilor oferite, micşorând intervalul de timp cuprins între momentul depunerii
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cererii de împrumut şi cel al onorării comenzii. Astfel, în medie, din momentul prezentării solicitării
şi până la primirea documentelor, utilizatorul este nevoit să aştepte doar maximum 10 minute. Pentru
a oferi condiţii cât mai atractive pentru lectură şi studiu, au fost reorganizate spaţiile bibliotecii, iar
programul a fost adaptat nevoilor categoriilor de utilizatori specifici.
Schimb interbibliotecar naţional şi internaţional şi împrumut interbibliotecar
În anul 2012, Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a colaborat cu 81 de
instituţii din ţară şi cu 193 de parteneri din străinătate. Dimensiunile schimbului de publicaţii cu
bibliotecile româneşti şi străine, dar şi al împrumutului interbibliotecar sunt prezentate în tabelele de
mai jos:
Tipul schimbului
Categoria de documente
Cărţi
Periodice

Schimb intern
expediate
primite
144
208+4 CD
256
327

Împrumut interbibliotecar intern

Biblioteci furnizoare

Schimb internaţional
expediate
primite
51
28
521
83

Biblioteci beneficiare

Titluri solicitate

116

14

Titluri primite

92

12

Informatizare
Urmărind facilitarea şi simplificarea accesului utilizatorilor la informaţii, pagina web a
bibliotecii, care cuprinde date referitoare la spaţiile şi locaţiile lor, programul, serviciile oferite,
sursele de informare utile disponibile, statistici şi imagini din activitatea departamentului, a fost
supusă unui proces de actualizare continuă. Utilizatorii au beneficiat de posibilitatea accesării on-line
a catalogului electronic Aleph 500. Acesta permite regăsirea informaţiilor despre publicaţiile aflate în
circulaţie, sălile în care se păstrează publicaţia solicitată, efectuarea împrumutului, prelungirea
împrumutului, rezervarea documentelor, penalizarea utilizatorilor cu data de restituire întârziată etc.
Prin intermediul poştei electronice au fost solicitate şi întocmite referinţe bibliografice, rezervări de
publicaţii, au fost formulate sugestii privind îmbunătăţirea activităţii serviciilor oferite şi potenţiale
achiziţii. Sala dotată cu calculatoare performante conectate la Internet a fost locaţia cea mai solicitată
de către utilizatorii bibliotecii în cadrul procesului de informare-documentare, inclusiv în ceea ce
priveşte accesul la resursele electronice on-line. Biblioteca a oferit acces la baze de date ştiinţifice
din diferite domenii ale cunoaşterii prin Proiectul ANELIS şi baza de date TOL.
Biblioteca şi comunitatea academică
Pe parcursul anului 2012, Biblioteca a acordat sprijin la realizarea diverselor rapoarte de
autoevaluare şi clasificare instituţională a programelor de studii, departamentelor, centrelor de
cercetare etc., oferind date statistice privind publicaţiile existente în colecţiile bibliotecii pe domenii
fundamentale ale ştiinţei, circulaţia documentelor şi alte informaţii relevante.
Colectivul bibliotecii s-a implicat în organizarea mai multor expoziţii tematice de carte, legate
de evenimente naţionale şi locale. Avizierele au fost în permanenţă completate cu citate celebre
corelate cu problematica expoziţională, cultura cărţii, educaţia, filosofia cunoaşterii etc. De
asemenea, au fost organizate expoziţii cu noutăţile editoriale semnate de cadre didactice din
universitatea noastră.
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Editura şi tipografia Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava
Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava funcţionează în scopul promovării
activităţii de publicare a lucrărilor cu caracter didactic şi ştiinţific ale cadrelor universitare, a
Analelor Universităţii Suceava, precum şi a altor tipărituri cu caracter naţional şi internaţional. De
asemenea, editura, la cerere de la terţe persoane, girează şi aprobă serii ISBN dacă lucrările acestora
corespund rigorilor ştiinţifice impuse şi acestea îşi însuşesc reglementările editurii.
În anul 2012, Editura USV a eliberat un număr de 12 ISBN-uri, precum şi 2 ISSN-uri. Prin
urmare, sub egida ei, s-au pus în circulaţie 14 lucrări.
S-a început procesul de implementare a standardelor de clasificare CNCS, în aşa fel încât în
2013 să se poată clasifica de către CNCS cel puţin domeniul filologic. De asemenea, s-au stabilit
premisele perfectării unor acorduri de colaborare de interes pentru corpul academic şi pentru Editura
USV cu alte edituri (Editura Universităţii din Cernăuţi, Editura Muzeului Bucovinei), precum şi cu
cercetători şi specialişti interesaţi să publice lucrări de referinţă la Editura USV (în condiţii de
conformare la standarde de calitate şi de interes ştiinţific impuse).
Tipografia a multiplicat un număr de 111 titluri într-un număr total de 3.733 exemplare
(299.000 pagini), precum şi alte materiale tipografice (afişe, pliante etc.) în număr de 65.500
exemplare (188.600 pagini).
Numărul volumelor din Biblioteca USV recondiţionate şi legate a fost de 233, iar numărul
cărţilor doar legate – de 4.976 exemplare. S-au efectuat şi alte 111 lucrări (mape, bibliorafturi, cutii
etc.).
În total, tipografia a executat manoperă evaluată la suma de 53.900 lei - dispunând de 3,5
norme ocupate cu personal.
Obiectivele pentru 2013 la nivelul compartimentului sunt:
1. Editura USV – îndeplinirea standardelor pentru dobândirea recunoaşterii CNCS pentru cel
puţin un domeniu de evaluare (din trei domenii posibile în Universitate: Filologie, Filosofie, Istorie şi
studii culturale).
2. Tipografie – realizarea la termen si în bune condiţii de calitate a lucrărilor comandate.
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CAPITOLUL VIII

SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

Serviciul Comunicaţii şi Tehnologii Informaţionale (SCTI) din USV este administratorul
reţelei de date a universităţii. Situaţia reţelei de date în anul 2012 poate fi rezumată astfel: 2 *
conexiuni de date externe (Internet), viteza de transfer a datelor pe conexiunile externe de 1.000
Mbps prin RoEduNet, 100 Mbps prin RCS-RDS *, aproximativ 2.800 de sisteme conectate, 92 de
pagini web, 19 servere, 45 puncte de acces radio, peste 13.000 de utilizatori, peste 5.000 de conturi email găzduite local, peste 1.000 de conturi e-mail găzduite extern, viteza de transfer a datelor în
reţeaua locală Intranet este de 1 Gbps, Gigabit Ethernet pe fibră optică.
Analiză de trafic total mediu anual 2011-2012

Analiză de trafic mediu anual – RCS-RDS - 2011-2012
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Analiză de trafic mediu anual - RoEduNet - 2011-2012

În anul 2012 SCTI a desfăşurat activităţi de:
administrare reţea: întreţinere, administrare şi monitorizare reţea wireless, staţie meteo
profesională Oregon Scientific, servicii reţea şi servere, liste de discuţii;
cablare locală şi/sau reconfigurare reţea săli din corpurile A-N, extindere reţea de date şi
wireless în zona mansardă corp C, înlocuire switch-uri principale clădire Corp C şi D;
administrare prezenţă web şi DTP: realizare de noi pagini web (http://www.dsdu.usv.ro,
http://www.traducereculturala.usv.ro,
http://www.traduirlasubjectivite.usv.ro,
http://wesc.usv.ro, http://www.info.usv.ro), 15 site-uri web din domeniul usv.ro actualizate,
reorganizarea site-urilor existente prin actualizarea conţinuturilor de informaţii (peste 50 de
site-uri din domeniul usv.ro), întreţinere aplicaţie e-learning (Moodle: cursuri on-line, evaluare
http://moodle.usv.ro), implementarea interfeţei de administrare date site-uri web (CMS, modul
pentru adăugarea manifestărilor ştiinţifice), întreţinerea interfeţei de administrare date site-uri
web (CMS);
editare şi imprimare afişe, flyere, pliante, broşuri, coperţi, diplome pentru manifestări USV;
administrare şi întreţinere infrastructură: centrală telefonică şi extinderea numărului de
interioare în campus cu 20 de utilizatori, videotelefoane VoIP şi administrare server SIP,
sistem de sonorizare ambiental din corp E, infrastructură de reţea din C2 şi C1, sistem de
supraveghere cu camere video IP, sistem de supraveghere video cu DVR;
asigurare suport tehnic şi logistic pentru manifestări şi spectacole desfăşurate în USV;
gestionare şi întreţinere aplicaţii;
sprijinire a activităţii postului de radio USV;
acordare de asistenţă tehnică de specialitate Bibliotecii USV, training/ asistenţă/ parametrizare/
mentenanţă în sistemul integrat de bibliotecă ALEPH 500, asigurarea funcţionării optime a
unui număr de peste 50 de calculatoare şi dispozitive periferice aferente, elaborarea şi
implementarea de aplicaţii informatice şi sisteme informatice de gestiune.
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CAPITOLUL IX

ASIGURAREA CALITĂŢII
UNIVERSITĂŢII

ACTIVITĂŢILOR

DIN

CADRUL

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) a urmărit respectarea atribuţiilor
şi responsabilităţilor revenite din Regulamentul de funcţionare CEAC – R16, din solicitările
Consiliului de Administraţie din USV, precum şi din Planul operaţional pentru anul 2012.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principalele direcţii de acţiune au avut în vedere:
Îmbunătăţirea strategiei universităţii în domeniul asigurării calităţii;
Întocmirea planului operaţional în domeniul calităţii;
Coordonarea activităţilor de întocmire a dosarului privind autoevaluarea nivelului calităţii
academice din universitate;
Verificarea modului în care sunt aplicate procedurile, activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii
aprobate de Senatul universităţii;
Asigurarea transparenţei informaţiilor privind calitatea academică din universitate;
Acordarea de consultanţă privind întocmirea rapoartelor de autoevaluare ale programelor de studii
universitare de licenţă/ master;
Colaborarea cu toate compartimentele din universitate în vederea asigurării calităţii academice;
Verificarea şi avizarea documentelor calităţii;
Informarea conducerii universităţii asupra problemelor de calitate sesizate.

CEAC a finalizat următoarele activităţi:
1) Constituirea unei noi echipe CEAC prin cooptarea de noi membri. Membrii echipei au fost numiţi
ca urmare a evaluării referitoare la îndeplinirea cerinţelor legislative. Componenţa comisiei a fost
aprobată de Senatul USV;
2) Participarea la elaborarea Programului strategic al CEAC din USV pentru anii 2012-2015;
3) Acordarea de consultanţă privind întocmirea rapoartelor de autoevaluare ale programelor de studii
universitare de licenţă/ master;
4) Verificarea îndeplinirii prevederilor din Procedura P0 03 - Elaborare orar şi întocmirea de
rapoarte către Prorectorul cu activităţi didactice şi asigurarea calităţii;
5) Numirea comisiilor de evaluatori pentru programele de studii care au urmat procedurile de
evaluare internă în vederea autorizării provizorii, acreditării sau evaluării periodice. În acest sens
au fost evaluate intern un număr de 14 programe de studii universitare, din care 7 programe de
studii universitare de licenţă şi 7 programe universitare de master, după cum urmează:
a) Licenţă:
• Facultatea de Inginerie Alimentară – Programul de studii: Protecţia consumatorului şi a mediului;
• Facultatea de Istorie şi Geografie – Programul de studii: Geografia mediului;
• Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării – Programul de studii: Comunicare şi relaţii
publice;
• Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării – Programul de studii: Limba şi literatura română
– Limba şi literatura italiană;
• Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării – Programul de studii: Limba şi literatura română
– Limba şi literatura franceză/germană ID;
• Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică – Programul de studii: Drept;
• Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică – Programul de studii: Contabilitate şi
Informatică de Gestiune Zi.
b) Master:
• Facultatea de Inginerie Alimentară – Programul de studii: Ingineria produselor alimentare –
masterat didactic;
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• Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor – Programul de studii: Reţele de
calculatoare şi comunicaţii;
• Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor – Programul de studii: Tehnologii
informaţionale avansate;
• Facultatea de Istorie şi Geografie – Programul de studii: Relaţii internaţionale şi cooperare
transfrontalieră;
• Facultatea de Istorie şi Geografie – Programul de studii: Politici publice de protecţie socială;
• Facultatea de Silvicultură – Programul de studii: Conservarea biodiversităţii şi certificarea
pădurilor;
• Facultatea de Silvicultură – Programul de studii: Managementul activităţilor de exploatare şi
prelucrare a lemnului.
6) Avizarea de către membrii CEAC a 14 rapoarte de evaluare internă pentru programele de studii
supuse evaluării, pe baza concluziilor formulate de membrii comisiei de evaluare internă;
7) Actualizarea bazei de date privind situaţia legală a acreditării şi autorizării tuturor programelor de
studii din universitate şi a numărului de studenţi ce pot fi şcolarizaţi la fiecare program de studii;
8) Informarea conducerii universităţii asupra problemelor de calitate din USV prin realizarea unui
număr de 24 rapoarte şi puncte de vedere;
9) Elaborarea şi actualizarea, verificarea şi avizarea de documente, asociate dezvoltării sistemului de
reglementare intern şi asigurarea calităţii actului decizional, sub forma unor regulamente şi
proceduri;
a) Modificarea regulamentelor şi procedurilor pentru a fi actualizate în concordanţă cu noile
realităţi din USV, rezultate din modificarea legislaţiei în domeniu, precum şi verificarea şi
avizarea acestora:
1. R05 Regulament privind activitatea profesională a studenţilor;
2. R09 Regulament cadru de organizare şi funcţionare a departamentului;
3. R12 Regulament cadru privind examinarea şi notarea studenţilor;
4. R14 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante;
5. R35 Regulament de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în
muncă;
6. R40 Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a
programelor de studii;
7. R42 Regulament Evaluarea performanţei personalului didactic;
8. PO-CEAC-01 Procedura privind soluţionarea situaţiilor de încălcare a eticii academice
de către studenţi;
9. PO-01 Procedura Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ;
10. PO-DAC-05 Procedura Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi;
11. PO-DAC-07 Procedura Continuarea activităţii cadrelor didactice care ating limita de
vârstă pentru pensionare.
b) Elaborarea de proceduri noi necesare funcţionării Şcolii doctorale:
1. PO-SD-01 Procedura admiterea la doctorat;
2. PO-SD-02 Procedura examinare şi evaluare;
3. PO-SD-03 Procedura susţinerea publică a tezei de doctorat;
4. PO-SD-04 Procedura schimbarea conducătorului de doctorat;
5. PO-SD-05 Procedura repartizarea locurilor la doctorat;
6. PO-SD-06 Procedura medierea conflictelor.
c) Avizarea regulamentelor şi procedurilor propuse de Consiliul de administraţie din USV:
1. R49 Regulament pentru întocmirea Statelor de funcţii;
2. PO-DAC-03 Procedura privind acoperirea activităţilor didactice în regim de plata cu
ora;
3. PO-DAC-06 Procedura Completarea fişei postului didactic.
10) Asigurarea transparenţei informaţiilor privind asigurarea calităţii prin publicarea pe pagina web
a tuturor procedurilor, mai întâi pentru dezbaterea în cadrul comunităţii academice şi mai apoi pentru
asigurarea accesului;
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11) Modificarea conţinutului paginii web a comisiei, www.calitate.usv.ro., pentru a corespunde
modificărilor din structura organizatorică a USV;
12) Actualizarea anuală a: materialului de prezentare generală a USV, anexelor utilizate la
întocmirea dosarelor de autoevaluare în vederea autorizării provizorii, acreditării sau evaluării
periodice, bazei de date privind legislaţia calităţii educaţiei, a raportului privind evaluarea cadrelor
didactice de către studenţi;
13) Elaborarea raportului pe anul 2011 privind calitatea academică din USV;
14) S-a acordat, în continuare, atenţie stabilirii reperelor calitative şi cantitative având ca termene de
comparaţie activităţile universităţilor de referinţă din ţară şi cele europene şi includerea lor în cadrul
rapoartelor proprii destinate pentru acreditarea programelor de studii;
15) Participarea la îndeplinirea standardelor de management/ control intern, prin actualizarea
trimestrială a Registrului de Riscuri şi completarea Fişei de autoevaluare a stadiului de implementare
a standardelor de control intern/ managerial.
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CAPITOLUL X

RESPECTAREA
ETICII
UNIVERSITARE
ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE

ŞI

A

ETICII

Comisia de etică universitară este formată dintr-un coordonator, patru membri şi un secretar şi
a fost constituită în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi ale Cartei
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, prin Hotărârea nr.80 din 6.06.2012 a Senatului
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, ca urmare a Propunerii Consiliului de Administraţie al
universităţii din 21.05.2012,.
În cele şase luni de activitate din anul 2012, Comisia a primit şi a soluţionat patru sesizări,
după cum urmează:
1. Sesizarea înregistrată cu nr. 16763/10.10.2012, venită din partea rectoratului şi a decanatului
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicări;
2. Sesizarea înregistrată cu nr. 17452/18.10.2012, venită din partea decanatului Facultăţii de
Litere şi Ştiinţe ale Comunicări;
3. Sesizarea înregistrată cu nr. 17592/19.10.2012, venită din partea rectoratului;
4. Adresa venită din partea doamnei prorector, prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN, cu
privire la o contestaţie a unui student.
Aceste sesizări au fost dezbătute în cadrul comisiei, după o cercetare a documentelor
referitoare la speţele respective şi după discuţii cu părţile implicate. Soluţiile oferite în unanimitate
de către membrii comisiei, în urma dezbaterilor, au fost aduse la cunoştinţa părţilor implicate prin
adrese scrise.
În cadrul dezbaterilor comisiei, au fost abordate o serie de aspecte procedurale legate de
activitatea comisiei.
Comisia de Etică intenţionează ca în anul 2013 să finalizeze o listă de propuneri pentru
întocmirea unui nou regulament propriu de funcţionare.
În perioada 18 iunie - 1 iulie 2012, s-a desfăşurat un sondaj de opinie în rândul studenţilor
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava pentru a evalua percepţia existentă asupra corectitudinii
desfăşurării examenelor. Organizarea sondajului şi analiza datelor au fost efectuate de Centrul de
Consiliere şi Orientare în Carieră împreună cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic, din cadrul Universităţii. Au fost validate 3.239 de chestionare completate, ceea ce
reprezintă aproximativ jumătate din întreaga populaţie ţintă a acesui studiu (studenţii din cadrul
programelor de licenţă). Atât ca procent, cât şi ca valoare absolută, reprezintă cel mai amplu studiu
pe această temă desfăşurat într-o universitate din România.

Ponderea fiecărui an de studiu în rândul respondenţilor (stânga); Ponderea mediei de absolvire a
anului precedent în rândul respondenţilor (dreapta).
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Dintre rezultatele studiului menţionăm că 5% dintre respondenţi au afirmat că au dat foloase
necuvenite pentru promovarea anumitor examene (unui anumit examen), în timp ce 29% dintre
respondenţi au afirmat că au informaţii, din diverse surse (prieteni, cunoştinţe, colegi) că în USV se
practică acordarea de foloase necuvenite (bani, cadouri, etc.) pentru promovarea anumitor examene.
Raportul complet a fost prezentat şi discutat în Consiliul de Administraţie şi Senatului Universităţii.
Deşi s-a constatat un nivel mai scăzut comparativ cu cele întâlnite, în general, în cadrul altor studii
realizate la nivel naţional şi est-european, el atinge cote îngrijorătoare. Senatul Universităţii a emis în
data de 18 octombrie 2012, Hotărârea de adoptare a măsurilor de creştere a gradului de corectitudine
în cadrul examenelor desfăşurate ce propune dezvoltarea unor activităţi de informare atât a cadrelor
didactice cât şi a studentilor asupra efectelor si pericolelor rezultate în urma încălcării principiilor
academice de integritate şi instituirea unor noi măsuri privind procedurile de organizare a examenelor
şi a activităţilor de testare a performanţelor studenţeşti.
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CAPITOLUL XI

SITUAŢIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII, PE SURSE DE
FINANŢARE ŞI TIPURI DE CHELTUIELI

Activitatea desfăşurată în anul bugetar 2012 a avut drept cadru legislativ actele normative care
reglementează activitatea instituţiilor publice şi, în mod special, prevederile Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011.
Situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii
nr.82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Ordinului
ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 – pentru aprobarea Normelor metodologice, privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi Planul de conturi pentru instituţiile
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
Strategia abordată de universitatea noastră a avut ca scop principal dezvoltarea şi consolidarea
patrimoniului, precum şi gestionarea eficientă a acestuia.
Universitatea dispune de surse de finanţare şi de resurse financiare, pe termen scurt (anual), pe
care le alocă în mod adecvat în scopul realizării misiunii şi a obiectivelor stabilite. În acest an s-a
elaborat bugetul de venituri şi cheltuieli care a fost aprobat de către Senatul universităţii şi de
M.E.C.T.S.; de asemenea s-au elaborat politici financiare pe termen scurt şi mediu, cu referire la
sustenabilitatea financiară.
Bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat pe anul 2012, a cuprins totalitatea resurselor
financiare necesare finanţării cheltuielilor care asigură buna desfăşurare a activităţii universităţii.
Veniturile şi cheltuielile au fost fundamentate pe baza principalilor indicatori specifici, şi
anume:
1. numărul de studenţi de la programele de studii universitare de licenţă cu frecvenţă, master şi
doctorat cu finanţare bugetară;
2. numărul de studenţi de la programele de studii universitare de licenţă cu frecvenţă, master şi
doctorat cu taxa de şcolarizare;
3. numărul de studenţi de la învăţământul de licenţă ID;
4. numărul de studenţi de la studiile postuniversitare;
5. nivelul costului mediu pe student;
6. nivelul finanţării pe student echivalent;
7. numărul de posturi ocupate;
8. fondul de salarii total;
9. baza materială existentă, compusă din spaţiile de învăţământ, cămine, cantină, echipamente
şi aparatură necesară procesului de învăţământ;
10. disponibilităţilor din anul precedent;
11. finanţarea din anul precedent.
În timpul anului s-a analizat în permanenţă execuţia bugetului şi s-au luat măsuri pentru
îmbunătăţirea încasării veniturilor şi încadrarea în plafoanele de cheltuieli aprobate de Senat.
Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat iniţial a fost rectificat în cursul execuţiei bugetare a
anului 2012, ca urmare a unor influenţe apărute în desfăşurarea activităţii:
- modificarea nivelului finanţării de bază;
- modificarea nivelului finanţării complementare;
- suplimentarea veniturilor proprii.
În conformitate cu structura Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat, sunt detaliate în
tabelele de mai jos veniturile încasate şi cheltuielile efectuate, diferenţiate pe surse de finanţare.
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VENITURI:
SURSE DE FINANŢARE

Valoare (în lei)

1. Total finanţare de bază, din care:
-Sume primite de la M.E.C.T.S. conform contractului instituţional
-Venituri proprii din taxe de şcolarizare şi alte surse
2. Venituri încasate de la M.E.C.T.S pentru activitatea de
cercetare
3. Total sume primite le la M.E.C.T.S. pentru finanţarea
complementară
4. Venituri proprii cămine – cantină
5. Sume încasate pentru proiecte finanţate din fonduri
nerambursabile
TOTAL VENITURI ÎNCASATE

Pondere în
total venituri
(%)

38.560.379
21.170.233
17.390.146

31,26
25,68

3.382.654

5,00

8.075.220

11,93

2.947.451

4,35

14.749.976

21,78

67.715.680

100,00

CHELTUIELI:

Elemente de cheltuieli / sursa de plata

Total titlul I - Cheltuieli de personal, din care:
- din alocaţiile primite de la M.E.C.T.S.
- din veniturile proprii
- din finanţarea complementară (la cămine, cantină)
- din cercetare (conform bugetelor din Contracte, Grant- uri)
Total titlul II - Bunuri şi servicii, din care:
- din alocatiile primite de la M.E.C.T.S.
- din veniturile proprii s-au plătit facturi către furnizori
- din finanţarea complementară (cămine – cantină)
- din fondurile de cercetare
- din veniturile proprii ale căminelor, cantinei
Total titlul IX - Cheltuieli sociale, din care:
- din finanţarea complementară, sume primite ca şi subvenţii
pentru transport
- din finanţarea complementară, sume primite pentru achiziţii
calculatoare
- din finanţarea complementară, sume primite pentru cazari
individuale
- din veniturile proprii

Valoare (în lei)

33.705.022
21.114.991
9.911.563
1.023.583
1.654.885
11.366.389
55.242
6.545.014
181.159
1.825.780
2.759.194
120.877

0,18

9.896
678
68.945
3.421.494

- din venituri proprii
- din alocaţii de la buget
- din fonduri de cercetare
Total titlul XII - Active nefinanciare, din care:

138.524
3.281.402
1.568
3.836.280
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17,00

41.358

Total titlul X - Alte cheltuieli, s-au achitat burse, din care:

- din finanţarea complementară, pentru obiective de investiţii
C+M
- din finantarea complementară dotări şi alte investiţii

Pondere
element de
cheltuială în
total
cheltuieli (%)
50,42

1.888.336
229.392

5,12

5,74

Elemente de cheltuieli / sursa de plata

Valoare (în lei)

- din venituri proprii, pentru obiective investiţii şi dotări
- din fondurile aferente contractelor de cercetare, ca dotări
Titlul XVI - Rambursări de credite, din veniturile proprii
s-au plătit rate scadente la creditul pentru investiţii angajat de la
Banca Transilvania Sucursala Suceava conform cu termenii
Contractului nr.5491/29.12.2009
Cheltuieli efectuate din proiecte finanţate din fonduri
nerambursabile

Pondere
element de
cheltuială în
total
cheltuieli (%)

974.242
744.310

TOTAL CHELTUIELI PLĂTITE

500.000

0,75

13.893.849

20,79

66.843.911

100,00

Veniturile încasate şi Cheltuielile efectuate din finanţarea de bază, pentru fiecare Facultate în
parte sunt prezentate în Anexa 8 – Anexa 18
Situaţia proiectelor cu finanţare nerambursabilă este următoarea:
-Disponibil la începutul anului 2012 ................................................ 2,033,927.81 lei
-Încasări totale în anul 2012 (inclusiv din linia de credit) ................. 14,749,976.84 lei
-Plăţi totale în anul 2012 .................................................................. 13,893,849.24 lei
-Disponibil la sfârşitul anului 2012 .................................................. 2,890,055.41 lei
Proiectele cu finanţare nerambursabilă pentru care s-au derulat valori semnificative în anul
2012, sunt prezentate în Anexa 19.
Indicatorii sintetici pentru anul 2012, comparativ cu 3 ani anteriori, sunt prezentaţi în tabelul de mai
jos:
Denumirea indicatorilor

AN 2009

AN 2010

AN 2011

AN 2012

1. VENITURI -TOTAL din care:
A) Venituri proprii + FB, din care:
- sume primite de la M.E.C. drept finanţare de bază
- venituri proprii din taxe şi alte venituri proprii
potrivit legii
B) Venituri din activităţi de cercet.ştiint.,
proiec., consult., expert
C) Alocaţii de la bugetul de stat cu destinaţie
specială
a) reparaţii capitale
b) subvenţii pentru cămine şi cantine studenţeşti
c) dotări şi alte investiţii
d) burse
e) alte forme de protecţie sociala a studenţilor
f) sume alocate pentru realizarea unor obiective de
investiţii
h) subvenţii individuale de sprijin pentru cazare
cf.OUG nr.73/2004
i) sprijin financiar achiziţii calculat cf.HG
nr.1294/2004

75.194.704

69.158.977

70.530.525

67.715.680

44.203.642
25.759.206

50.020.616
27.025.500

41.122.406
22.982.615

38.560.379
21.170.233

18.444.436

22.995.116

18.139.791

17.390.146

6.002.891

1.994.865

4.974.399

3.382.654

17.952.189

6.369.002

7.057.025

8.075.220

0
985.489
8.531.000
2.982.451
202.197

0
1.178.613
1.610.000
3.080.128
192.991

0
1.240.066
1.200.000
3.056.725
196.916

0
1.204.742
1.632.000
3.071.896
187.938

5.245.000

300.000

1.350.000

1.968.000

2.688

3.022

4.852

748

3.364

4.248

8.466

9.896
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D) Venituri proprii ale căminelor şi cantinelor
E) Sume provenite din finanţări
nerambursabile
2. CHELTUIELI TOTAL din care:
A) Cheltuieli de personal din care:
Cheltuieli salarii + contribuţii aferente
Tichete de masă
B) Deplasări
C) Hrană pentru cantină
D) Cheltuieli materiale şi servicii
E) Obiecte de inventar
F) Cărţi şi publicaţii
G) Alte cheltuieli
H) Ajutoare sociale
I) Tichete cadou
J) Burse
K) Cheltuieli de capital
L) Rambursări credite interne
M) Dobânzi aferente creditelor interne
N) Cheltuieli privind programele externe
nerambursabile

2.708.292

2.934.402

2.937.034

2.947.451

4.327.690

7.840.092

14.439.661

14.749.976

83.249.068

71.181.200

69.130.376

66.843.911

37.653.222
36.320.936
1.332.286

39.195.631
37.754.215
1.441.416

31.799.539
30.373.133
1.426.406

33.705.022
32.597.793
1.107.229

427.188
907.236

417.811
774.031

565.633
621.707

548.166
742.721

7.963.939

9.767.648

10.025.734

7.073.084

419.509

537.618

366.109

396.740

274.426
1.737.530
81.002
112.365
3.014.029
22.893.106
340.000
27.875

245.196
2.126.398
103.109
0
3.184.526
7.357.200
28.334
0

79.791
2.464.024
121.784
0
2.884.060
5.778.718
500.001
0

121.665
2.484.013
120.877
0
3.421.494
3.836.280
500.000
0

7.397.641

7.443.698

13.923.276

13.893.849

Evolutia costului pe student echivalent in ultimii 5 ani a fost urmatoarea:
Cost mediu pe
student echivalent

3.352

3.034

3.286

2.936

3.057

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava poate face dovada organizării şi funcţionării
contabilităţii proprii conform legislaţiei în vigoare prin bilanţul contabil, contul de execuţie bugetară,
registrul inventar şi raportul de gestiune, din care rezultă caracterul non-profit al instituţiei, precum şi
faptul că veniturile încasate sunt evidenţiate pe surse de finanţare, iar cheltuielile efectuate sunt în
concordanţă cu prevederile legale. Activitatea financiar-contabilă este permanent transparentă.
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CAPITOLUL XII
VACANTE

SITUAŢIA PERSONALULUI INSTITUŢIEI ŞI A POSTURILOR

Obiectivul major al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava fiind excelenţa în educaţie,
formare şi cercetare, principalul factor ce poate asigura atingerea lui este resursa umană. Ca urmare,
dezvoltarea resurselor umane reprezintă un proces necesar, complex, continuu şi de mare
responsabilitate, reunind acţiuni şi activităţi de selecţie de personal nou şi de formare şi perfecţionare
a celui existent. Desigur, el trebuie corelat cu un ansamblu de factori naţionali şi internaţionali, socioeconomici şi instituţionali, materiali şi umani.
Orientarea şi reorientarea profesională, recrutarea, selecţia, evaluarea şi instruirea angajaţilor,
motivaţia şi satisfacţia profesională a acestora sunt parte a managementului resurselor umane.
Managementul de personal este axat astfel atât pe eficienţă, cât şi pe calitate.
În privinţa cadrelor didactice, au fost stabilite câteva obiective strategice:
a) Eficientizarea activităţii resursei umane prin:
- ridicarea standardelor de performanţă, astfel încât prin competiţie şi competitivitate să se
atingă dezideratele propuse;
- constituirea de grupuri de cercetare în jurul unor personalităţi ştiinţifice cu valoare atestată;
- orientarea către cercetare ştiinţifică;
- integrarea doctoranzilor cu frecvenţă în structura didactică şi de cercetare a facultăţilor.
b) Infuzia de personal nou competitiv prin:
- armonizarea numărului şi categoriei de personal cu numărul de studenţi;
- angajarea de specialişti în proiecte şi granturi de cercetare;
c) Formarea continuă a personalului prin activităţi de training, burse doctorale şi postdoctorale, stagii
de pregătire şi formare iniţială şi continuă în domeniul didacticii universitare, schimburi de
experienţă.
În privinţa gestiunii resursei umane, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a respectat în
integralitate prevederile legale referitoare la scoaterea la concurs a posturilor vacante, publicarea lor,
organizarea şi desfăşurarea concursurilor, evaluarea personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic.
Situaţia încadrării cu personal a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava şi structura de
personal este prezentată în tabelele următoare:
Tabel 12.1. Evoluţia personalului titular în perioada 2008-2012
Personal
profesori
conferenţiari
şefi lucrări/lectori
asistenţi
preparatori
personal cercetare
Total

2008

2009

2010

2011

53
74
149
60
16
0
352

55
76
149
64
16
0
360

48
74
139
63
14
0
338

46
68
146
61
13
0
334
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2012
Titulari
45
75
165
52
11
5
353

CPD
1
0
13
0
0
16

Tabel 12.2. Situaţia privind personalul didactic auxiliar şi tehnico-administrativ în perioada 20082012
Personal

2008 2009 2010 2011

2012
Perioadă
determinată

Vacante

56

didactic auxiliar
2.5
facultate

13,5

112

didactic auxiliar
administrativ

Titulari

personal
didactic
auxiliar (SS)

didactic
auxiliar
facultate
didactic
auxiliar
administrativ
auxiliar
facultăţi
auxiliar
administrativ
didactic
auxiliar
administrativ (SS)
auxiliar
administrativ (SM)
371

174 167 189 178

personal
TESA,
170 166 167 182
administraţie,
socială (SM)

personal
căminecantină

Total

85

87

75

72

429 420 431 432

auxiliar
facultăţi

7

auxiliar
administrativ

62

2.5

16

didactic auxiliar
administrativ

6

17

0

auxiliar
administrativ

128

7

20
didactic
auxiliar
administr
ativ
auxiliar
administr
ativ
60

0

0

25.5

2

5

Personalul didactic auxiliar şi tehnico-administrativ constituie o importantă forţă de muncă a
Universităţii. În strategia resurselor umane există o preocupare continuă pentru eficientizarea muncii
personalului didactic auxiliar şi tehnico-administrativ.

23
Total

1

Facultatea de
Educaţie Fizică şi

0

2

2

36
3

6

8

52

29
7

Total
vacante
Vacante

348
0

0

CDT

Vacante

271

11
13

3

Ocupate

Total
vacante
CDT

Vacante

Ocupate

Total
vacante

168

Total posturi

0

52
2

Nr. posturi
preparator

42

165
0

CDT

Vacante

170

75
22

Nr. posturi
asistent

Ocupate

Total
vacante
CDT

36

45
1

Nr. posturi lector
/ S.l.

Ocupate

Total
vacante

Vacante

CDT

Ocupate

Total
vacante

Vacante

CDT

Ocupate

Nr. crt

Facultatea,
Nr. Posturi prof. Nr. posturi conf.
departamentul,
colegiul, servicii
funcţionale şi alte
structuri
administrative

Total posturi normate

Tabelul 12.3. Situaţia posturilor didactice şi a posturilor destinate peronalului didactic auxiliar
şi de cercetare precum şi a personalului nedidactic la 01.10.2012

0
0

16
11

255 619
20

31

2

3

4

5

6

7

8

9

Educaţie Fizică şi
Sport
Facultatea de
Inginerie
Alimentară

1

2

3

6

8

7

3

2

6

9

10

7

9

3

2

6

9

10

7

10

9

1

14

0

22

28

6

9

1

14

0

22

28

10

Facultatea de
11
Inginerie Mecanică,
Mecatronică şi
11
Management

0

6

0

12

12

4

0

6

0

14

10

6

5

1

10

2

21

25

5

1

10

2

21

6

0

13

0

6

0

13

1

0

1

Facultatea de
Inginerie Electrică
şi Ştiinţa
Calculatoarelor

Facultatea de
Istorie şi Geografie
Facultatea de Litere
şi Ştiinţe ale
Comunicării
Facultatea de
Silvicultură
Facultatea de
Ştiinţe Economice
şi Administraţie
Publică
Facultatea de
Ştiinţe ale Educaţiei

0

1

3

0

0

15

0

0

14

0

0

6

0

0

2

0

0

3

1

0

1

1

0

2

0

2

0

25

2

0

2

0

30

11

11

1

0

0

0

30

11

11

1

0

0

9

0

16

13

1

0

0

0

0

9

0

16

13

1

0

0

0

10

16

12

20

39

53

12

7

7

0

10

16

12

20

39

53

12

7

7

0

0

1

3

2

9

13

4

3

1

0

0

1

3

2

9

13

6

1

1

0

2

4

1

4

2

2

5
28

33

61

35

86

15

49

28

68

12

72

13

40

96

176

19

36

1
51
4
34
4
40
0
60
0
27
0
80
0
17
2

Fluctuaţia de personal didactic în anul 2012 a fost determinată de încetarea contractului
individual de muncă a persoanelor care au îndeplinit condiţiile de pensionare sau de alte cauze de
încetare de drept.
Întrucât după anul 2007 spaţiile Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava s-au extins
considerabil, îndeosebi prin achiziţia de imobile cu destinaţie „spaţii de învăţământ” (săli de curs, săli
pentru desfăşurarea seminariilor, bibliotecă, laboratoare, platforma ID etc.) – toate în scopul
îndeplinirii standardelor ARACIS – a fost necesară şi creşterea numerică a personalului didactic
auxiliar şi de deservire.
O cerinţă formulată în legislaţie în privinţa cunoaşterii nivelului calitativ al activităţii fiecărui
cadru didactic o reprezintă evaluarea acestora de către studenţi şi colegi. Prin crearea cadrului de
evaluare a activităţii cadrelor didactice şi a resurselor umane şi materiale au fost urmărite acţiuni de
îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice şi de cercetare.
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CAPITOLUL XIII

DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI

În anul 2012, în domeniul lucrărilor de investiţii s-au realizat următoarele acţiuni:
1. S-au finalizat lucrările la obiectivul „Mansardare Corp C”, începute în luna mai 2011. Prin
mansardarea clădirii s-a obţinut o creştere a suprafeţei totale desfăşurate cu 900 mp, Corpul C având
acum o suprafaţă totală de 4.320,83 mp. Spaţiile nou create cuprind trei laboratoare pentru activităţi
ştiinţifice şi o sală de conferinţe, toate destinate desfăşurării în special a activităţilor de cercetare.
Pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi, pe faţada laterală stânga s-a montat un ascensor
hidraulic cu 5 staţii. De asemenea, la mansardă s-a amenajat şi un grup sanitar pentru persoane cu
dizabilităţi. Valoarea totală a investiţiei este de 3.781.050 lei. În anul 2012 s-au executat lucrări la
acest obiectiv în valoare de 1.888.340 lei. Mai sunt necesare unele dotări cu echipamente şi tehnică de
calcul în valoare de 70.000 lei care vor fi efectuate în anul 2013;
2. Obiectivul „Reabilitare Ateneu M. Eminescu Gălăneşti” a început în luna iunie 2008 şi din
lipsă de fonduri s-au executat doar 47 % din lucrări. Clădirea se compune dintr-o structură cu subsol,
parter, 1 etaj şi mansardă având în final 3500 metri pătraţi suprafaţă desfăşurată şi are destinaţia de
centru de învăţământ la distanţă. Proiectul prevede o sală de conferinţe, spaţii de învăţământ, camere
de cazare, restaurant, laboratoare, depozite, spălătorie. Valoarea totală a investiţiei este de 4.487,06
mii lei. În anul 2012, datorită lipsei finanţării, lucrările la acest obiectiv au fost sistate;
3. Obiectivul „Reabilitare Corp A” a început în luna noiembrie 2009 şi din lipsă de fonduri sau executat doar 7 % din lucrări. Clădirea, formată din 3 corpuri, se desfăşoară pe o structură cu
subsol, parter şi 3 etaje, având 6.240 metri pătraţi suprafaţă desfăşurată cu destinaţia spaţii de
învăţământ. Reabilitarea va consta în: consolidări ale structurii de rezistenţă, modernizarea,
schimbarea şi transformarea spaţiilor pentru o mai bună funcţionalitate, înlocuirea tâmplăriei,
reconsiderarea faţadelor şi a finisajelor interioare, refacerea instalaţiilor electrice, curenţi slabi,
sanitare, siguranţă la incendii, termice şi ventilaţie. Refacerea tuturor instalaţiilor se va face
corespunzător consumurilor determinate de cerinţele actuale ale programului de învăţământ şi ale
normativelor europene în domeniu. În anul 2012 s-a refăcut finisajul copertinei, s-au făcut completări
la pardoselile din granit, s-a înlocuit parţial tâmplăria interioară, respectiv uşi din PVC. Lucrările se
vor relua în 2013 în funcţie de fondurile alocate. Valoarea totală a investiţiei este de 12.982,35 mii lei;
4. Obiectivul „Reabilitare amenajări exterioare şi sistematizare verticală campus universitar” a
început în luna noiembrie 2012. Prin tema de proiectare se propune reconsiderarea circulaţiilor
carosabile, pietonale şi a spaţiilor verzi, suplimentarea locurilor de parcare precum şi reabilitarea
reţelelor exterioare. Valoarea totală a investiţiei este de 19.231,43 mii lei.
5. De asemenea, în anul 2012 s-a realizat documentaţia tehnică pentru „Consolidare tronson
fundaţii scară S6 corp E”, fazele SF, PT+CS+DE, DTAC, documentaţie aviz ISC şi studiu geotehnic
cu suma de 22,97 mii lei.

Evoluţia comparativă a cheltuielilor de capital efectuate pentru perioada 2005-2012 din buget (mii lei)
este prezentată în tabelul următor:
2004
Obiective de investiţii 583.00
Achiziţii dotări
laboratoare
0.00

2005

2006

347.10

5,472.00

10,446.95 7,566.25 11,415.91 1,315.06 1,727.70 1,888.34

2007

130.00

2,778.10

2,993.00
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2008

3,169.00

2009

0.00

2010

0.00

2011

0.00

2012

0.00

Consolidări imobile
Reabilitări cămine
cantină
Reabilitări spaţii
învăţământ
Reparaţii capitale
Reparaţii capitale
cămine cantină
TOTAL

0.00

150.00

330.00

487.00

50.00

100.00

2,444.45

974.76

0.00

0.00

0.00

2,173.00

200.00

300.00

4,061.70

390.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.12

55.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

833.00

16.00

0.00

4,606.92 3,592.97

0.00

0.00

22.97

74.70

0.00

0.00

7,126.68 4,938.03 1,535.30 1,010.04 206.42

1,037.22 15,141.58 17,464.71 22,484.85 19,946.91 2,925.06 2,737.74 2,117.73

Evoluţia cheltuielilor de capital efectuate pentru perioada 2004-2011 din buget

Evoluţia comparativă buget – venituri proprii şi cercetare
a cheltuielilor de capital efectuate în 2012 (mii lei)

Obiective de investiţii
SF Campus universitar II
Achiziţii dotări laboratoare
Consolidări imobile
Reabilitări cămine cantină
Reabilitări spaţii învăţământ
Reparaţii capitale
Reparaţii capitale cămine cantină
TOTAL

Buget
1,888.34
0.00
0.00
22.97
0.00
206.42
0.00
0.00
2,117.73
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Venituri proprii şi cercetare
0.00
205.84
3,511.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,717.33

În anul 2012, în domeniul lucrărilor de investiţii, Universitatea s-a confruntat cu următoarele
probleme:
- lipsa finanţării pentru unele obiective începute;
- lipsa finanţării pentru obiectivul Campus Universitar II.
Universitatea încearcă să asigure condiţii tot mai bune de studiu, convieţuire şi petrecere a
timpului liber, inclusiv accesul studenţilor la informare şi documentare, precum şi stimularea
participării la activităţi sportive şi culturale. În acest sens, Campusul Universitar II poate fi considerat
un centru academic, cultural, sportiv şi educaţional la standarde europene. Echipa de management
face eforturi pentru a încheia un parteneriat cu Consiliul Judeţean Suceava în vederea identificării de
fonduri necesare realizării acestui obiectiv.
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CAPITOLUL XIV

INSERŢIA PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR DIN
PROMOŢIILE PRECEDENTE

Începând cu anul 2006, Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră realizează un studiu cu
caracter permanent care să răspundă la întrebarea Ce se întâmplă cu absolvenţii Universităţii „Ştefan
cel Mare” din Suceava?
Scopul cercetării are în vedere surprinderea traseului profesional al absolvenţilor Universităţii
„Ştefan cel Mare” din Suceava. Elaborarea, aplicarea şi prelucrarea chestionarelor s-a realizat de
către personalul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră şi al Departamentului Acte de studii,
coordonator Maria Muscă, secretar şef USV. Chestionarele au fost completate de 10.208 de
absolvenţi care au ridicat diplomele în perioada iulie 2006 – decembrie 2012.
Pentru surprinderea aspectelor de dinamică, rezultatele au fost prelucrate pornind de la
răspunsurile absolvenţilor programelor de licenţă şi în funcţie de promoţia de apartenenţă. În acest
raport s-au avut în vedere promoţiile 2009 (1917 de absolvenţi), 2010 (1308 de absolvenţi), 2011
(577 de absolvenţi), adică un total de 3802 de absolvenţi.
Statutul actual al absolventului USV
Au răspuns la acest item 96,9% dintre absolvenţii promoţiei 2009, iar dintre aceştia, mai mult
de jumătate sunt angajaţi cu carte de muncă pe perioadă nedeterminată. O pătrime se declară nici
şomeri, nici angajaţi.
Promoţiile următoare, 2010 (94,6% răspunsuri), respectiv 2011 ( 96,5% răspunsuri)
înregistrează o descreştere a procentului celor angajaţi cu carte de muncă (jumătate pentru 2010 şi
mai puţin de jumătate pentru 2011).
Numărul absolvenţilor angajaţi pe perioadă determinată creşte, cu aproximativ un procent,
pentru fiecare promoţie (9%, 9.7%, 11%).
Procentul şomerilor nu depăşeşte 3% în nici una din cele trei promoţii analizate (2.6%, 2.7%,
2.3%).
Spre deosebire de raportul din 2012, actuala analiză relevă o scădere a numărului absolvenţilor fără
un statut clar (25.7%, 20.6%, 18%).
Numărul absolvenţilor care urmează o formă de învăţământ după absolvirea studiilor
universitare de licenţă prezintă, după cum este şi firesc, o creştere semnificativă de la promoţiile mai
vechi spre cele noi (0.7%, 12.4%, 21.4%).
Motivele pentru care nu sunt angajaţi absolvenţii noştri variază de la nu am găsit un loc de
muncă în acord cu pregătirea (motiv invocat de aproximativ o treime din absolvenţii promoţiilor
2009 şi 2010 şi de jumătate din absolvenţii 2011), nu am găsit efectiv un loc de muncă (procentele
variază între 16% şi 18% fără o tendinţă clară dată de dinamica temporală), până la intenţii de
începere a unei afaceri (procentele descresc de la absolvenţii mai vechi - 17.3% pentru 2009, spre
cei din ultimele promoţii, 15.5% pentru 2010 şi 8% pentru 2011).
Procente destul de mari înregistrează şi absolvenţii cu o atitudine pasivă faţă de găsirea unui
loc de muncă; nu au un loc de muncă pentru că nu au căutat 7% din absolvenţii 2009, 12% din 2010
şi 13% din 2011.
Intenţiile de emigrare şi situaţia în care chiar au plecat din ţară înregistrează cel mai mare
procent pentru promoţia 2009 (8.7% intenţionează şi 5.7% sunt deja plecaţi) în timp ce 11.5% dintre
proaspeţii absolvenţi sunt orientaţi spre oportunităţi de carieră în afara ţării.

57

Categoria profesională
Din start trebuie să precizăm că rata de răspuns la acest item este foarte scăzută şi înregistrează
chiar o tendinţă în analiza dinamicii celor trei promoţii: absolvenţii din 2009 au o disponibilitate mai
scăzută de răspuns (38,8%) comparativ cu cei din 2011 (50,6%) şi chiar cu cei din 2010 (44,2%).

Cei angajaţi sunt încadraţi în diferite categorii profesionale, dintre care cele mai multe se
plasează pe axa majoră „specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice” (cf. Profilelor Ocupaţionale).
Profesia cu cel mai mare grad de răspândire în rândul absolvenţilor celor trei promoţii
analizate este cea de cadru didactic - institutor/ profesor.
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Procente la fel de semnificative înregistrează categoria absolvenţilor care au profesii
neconcordante (ca de exemplu: bucătar, ospătar, croitor, şofer, dansator, muncitor necalificat) cu
studiile absolvite. În această categorie înregistrăm şi cel mai mare procent pentru dimensiunea
analizată, 16% promoţia 2010.
Dinamica celor trei promoţii analizate ne permite să înregistrăm tendinţe de creştere (pentru
profesia de lucrător comercial) sau de scădere (pentru cea de economist şi funcţionar).

Gradul de satisfacţie
Se măsoară direct, printr-un item care solicită să indice pe o scală în cinci trepte gradul de
mulţumire faţă de pregătirea dobândită în cadrul facultăţii, dar şi indirect, prin gradul de adeziune la
Asociaţia ALUMNI USV.
Cei mai mulţi absolvenţi (unul din doi) sunt în mare măsură mulţumiţi (pentru toate cele trei
promoţii analizate) faţă de pregătirea dobândită în cadrul facultăţii. Studenţii care au finalizat studiile
recent (promoţia 2011) tind să aibă un grad de mulţumire mai mare decât cei care au finalizat cu mai
mult timp în urmă (în cazul acestui item rata de răspuns este de peste 90%).
În cazul adeziunii faţă de Asociaţia ALUMNI USV tendinţă este descrescătoare - proaspeţii
absolvenţi (2011) sunt mai puţin interesaţi şi mai mult indecişi să devină membri decât cei care au
finalizat în 2009 sau în 2010.
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