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Sinteza articolului 

Oana Nuțu USV a publicat 
oferta de școlarizare 
pentru Admiterea 
2021. Programe noi 
la licență și masterat 
și circa 5.000 de 
locuri disponibile 
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Suceava Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a publicat lista cu numărul 
locurilor și probele de concurs pentru Admiterea 2021. Pentru studiile 
universitare de licență Zi vor fi disponibile 2.858 de locuri, la ID alte 455 
de locuri, în timp ce la programele de masterat au fost alocate 1.462 de 
locuri pentru admiterea din vara acestui an. Programele de conversie 
profesională vor pune la dispoziția celor interesați 230 de locuri în cadrul 
a patru facultăți, iar oferta de cursuri postuniversitare va cuprinde 
programele de formare psihopedagogică de nivel I și II. 
Comparativ cu sesiunea din 2020, la admiterea din vara acestui an 
locurile disponibile vor fi cu circa 100 mai puține la studiile de licență Zi, 
în timp ce pentru masterat vor fi 20 de locuri în plus, asta în condițiile în 
care pentru Admiterea 2021 apar specializări noi, atât la licență, cât și la 
masterat. 
În ceea ce privește studiile de licență, potrivit ofertei de școlarizare 
publicată de USV, pentru candidații la Admiterea 2021 vor fi disponibile 
noi programe, și anume Drept european și internațional, Tehnică 
dentară, Biologie, Biochimie, Limba și literatura chineză-O limbă și 
literatură modernă (franceză-engleză)/ Limba și literatura română, 
Cinematografie, fotografie, media-Comunicare audio-vizuală: 
scenaristică, publicitate-media și Educație timpurie. La studiile de 
masterat apar 8 specializări noi: Politici publice în sănătate, Nutriție și 
recuperare medicală, Inginerie mecanică asistată de calculator, Istorie: 
permanențe, interferențe și schimbare, Etică aplicată și audit etic, 
Managementul serviciilor sociale și securității comunitare, Comunicare, 
media și industriile creative și Resilience in Education. Foarte important 
de precizat că înscrierile în sesiunea de Admitere 2021 se vor efectua în 
condițiile în care aceste programe vor fi autorizate să funcționeze, ele 
fiind în diferite stagii de obținere a documentațiilor necesare 
funcționării. 
Calendarul Admiterii 2021 prevede că înscrierile vor avea loc în perioada 
12-16 iulie pentru specializările unde există probe și 12-20 pentru cele 
fără probe de concurs. Oferta de școlarizare din anul 2020 a USV 
cuprinde 101 programe de studiu, din care 43 sunt pentru studii de 
licență Zi, 9 pentru licență ID, 34 pentru master și 15 pentru doctorat. 



_________
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113 studenți ai USV, 
sancționați cu 
avertisment scris 
pentru plagiat în 
referate, rapoarte și 
lucrări 

www.realitatea.net 
20.01.21 

Actual „În urma propunerilor venite de la consiliile facultăților din cadrul 
Universității Ștefan cel Mare din Suceava, în ședința Consiliului de 
Administrație din 19 ianuarie 2021 a fost analizat modul în care membrii 
comunității academice respectă normele Codului de etică și deontologie 
profesională. Constatând că încă există tentative de însușire a unor texte 
de pe internet și de prezentare a unor referate, rapoarte, lucrări care 
conțin un procent semnificativ de similitudini cu surse publicate deja, CA 
al USV a decis sancționarea cu avertisment scris a unui număr de 113 
studenți, conform prevederilor Regulamentului cadru privind activitatea 
profesională a studenților”, se arată într-un comunicat al instituției.[…] 
 
Universitatea folosește, de peste un deceniu, un program informatic de 
depistare a similitudinilor în lucrările elaborate în cadrul universității 
sau în afara acesteia, softul respectiv fiind folosit de cadrele didactice 
pentru verificarea tuturor lucrărilor de licență, disertație și doctorat, 
precum și a unor referate sau diverse lucrări scrise de studenți pe 
parcursul anului universitar, mai arată sursa citată. 
 

www.stiri.botosani.ro 
20.01.21 
www.stiridinbucovina.ro 
20.01.21 
www.psnews.ro 
20.01.21 
www.libertatea.ro 
20.01.21 
www.vremeanoua.ro 
20.01.21 
www.dcnews.ro 
20.01.21 
www.gds.ro 
20.01.21 
www.pescurt.ro 
20.01.21 
www.edupedu.ro 
20.01.21 
www.g4media.ro 
20.01.21 
www.stirimoldova24.ro 
20.01.21 
www.universul.net 
20.01.21 
www.psnews.ro 
20.01.21 
www.ziarulevenimentul.ro 
20.01.21 
www.lool.ro 
20.01.21 
www.ultimele-stiri.eu 
20.01.21 
www.newsme.ro 
20.01.21 
www.bitnews.ro 
20.01.21 



www.intermediatv.ro 
20.01.21 
www.monitorulsv.ro 
20.01.21 
www.stirisuceava.net 
20.01.21 
www.ziaruldepenet.ro 
20.01.21 
www.suceavalive.ro 
20.01.21 
www.stirilevivafm.ro 
20.01.21 
www.suceava-smartpress.ro 
20.01.21 
www.obiectivdesuceava.ro 
20.01.21 
www.pressonline.ro 
20.01.21 
www.newsweek.ro 
20.01.21 
www.fluierul.ro 
20.01.21 
www.g4media.ro 
20.01.21 
www.bunadimineataiasi.ro 
20.01.21 
www.ziarelive.ro 
20.01.21 
www.radiotop.ro 
20.01.21 
www.svnews.ro 
20.01.21 
www.piatapresei.ro 
20.01.21 
www.cursdeguvernare.ro 
20.01.21 
www.radioimpactfm.ro 
20.01.21 



Daniela Serb, 
Ionuț 
Mureșan 

România, silită să 
investească în 
cercetare pentru a 
putea identifica 
noile tulpini ale 
SARS-CoV-2 

www.adevarul.ro 
21.01.21 

News/ 
Societate 

România, silită să investească în cercetare pentru a putea identifica noile 
tulpini ale SARS-CoV-2 România ar putea fi obligată să aloce sume mari 
pentru cercetare pentru a putea identifica noile tulpini ale SARS-CoV-2 
care circulă în prezent, cea mai cunoscută fiind tulpina descoperită în 
Marea Britanie, care s-a dovedit a fi mai contagioasă. Doar trei centre din 
România au realizat până în prezent secvențierea genomică a noului 
coronavirus.[…] 
Câte laboratoare au realizat secvențierea virusului Primele informații 
asupra genomului SARS-CoV-2 au fost obținute de Centrul Național de 
Gripă de la Institutul „Cantacuzino”. Pe 26 iunie 2020, o echipă de la 
MedLife a anunțat că în urma secvențierii genomului SARS-CoV-2 
cercetătorii au stabilit că noul coronavirus a ajuns în România via 
Europa, dar prezintă o identitate de 99,97% cu virusul din Wuhan. Pe 
data de 11 iulie 2020, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a 
anunțat că cercetătorii de acolo au reușit secvențierea genomului SARS-
CoV-2, iar virusul din județul Suceava are caracteristici apropiate de cel 
care circula în Spania.[…] 

_________
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Dr. Radu Ciornei, 
cercetător imunolog, 
contrazice raportul 
GCS: „Până acum, 
cel puțin cinci 
milioane de români 
au avut COVID-19! 
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Sport Radu Ciornei, cercetător în cadrul Universității Suceava și specialist în 
imunologie, microbiologie și genetică moleculară, nu este de acord cu 
cifrele prezentate de Grupul de Comunicare Strategică (GCS) și susține 
că, de la începutul pandemiei, cel puțin cinci milioane de români au fost 
infectați cu COVID-19. Până pe 19 ianuarie, potrivit GCS, pe teritoriul 
României au fost confirmate 697.898 de cazuri de persoane infectate cu 
noul coronavirus, dintre care 630.236 de pacienți au fost declarați 
vindecați. 
Medicul Radu Ciornei contrazice, însă, acest bilanț, fiind de părere că mai 
mult de un sfert din populație a contractat, până acum, COVID-19. “Din 
ceea ce observ în jurul meu, lumea vede că are simptome, stă acasă și nu 
se mai testează. 
Sunt foarte mulți care procedează astfel. Eu cred că până în momentul de 
față, cel puțin 5 milioane de români au avut boala. 
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V.I. 
Adomnicăi 

La USV, Proiect de 
facilitare a accesului 
la educație pentru 
copiii din creșe și 
grădinițe 
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Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava implementează proiectul 
„Educație timpurie incluzivă și de calitate – ETIC”, care vizează 
dezvoltarea cadrului operațional național în domeniul educației 
antepreșcolare. În acest sens, va fi elaborat un document-cadru de 
diagnoză privind organizarea și funcționarea serviciilor din domeniu, 
precum și de implementare a acestora. În acest context, au fost prevăzute 
un total de opt dezbateri în fiecare dintre regiunile de dezvoltare, USV 
organizând două, respectiv la Buzău, pe 17 decembrie 2020, și la Suceava, 

www.monitorulsv.ro 
20.01.21 



pe 8 ianuarie 2021. Tematica abordată s-a referit, în principal, la 
facilitarea accesului la educație pentru copiii în vârstă de sub 3 ani din 
creșe și grădinițe.[…] 
Proiectul POCU „Educație timpurie incluzivă și de calitate” este 
implementat de Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu 
Universitatea din Pitești, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad și 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în intervalul 2019-2021. 

Prof. drd. 
Emanuel 
Bălan 

Revista de istorie a 
liceului “Vasile 
Conta” din Târgu 
Neamț 

www.mesagerulneamt.ro 
20.01.21 

Învățământ Liceul „Vasile Conta„ Târgu-Neamț, editează din 2019 revista de istorie 
Analele Liceului Vasile Conta„ Târgu-Neamț, publicație științifică 
bianuală (iunie și decembrie), adresată profesorilor de istorie dar și 
istoricilor. Colectivul de redacție este format din prof. drd. Emanuel 
Bălan, editor șef și  prof. drd. Elena Preda, drd. Valentin Ioan, prof. 
Marius- Emanuel Sandu, editori, secretar de redacție fiind cpt. drd. 
Marcel Ioan, rezumatele articolele în limba franceză și engleză fiind 
asigurate de către profesorii Mihaela Pavăl, respectiv Nicoleta Lipan. 
Revista are și un colectiv științific prodigios din care face parte printre 
alții conf. univ. dr. hab. Florin Pintescu, Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava; col(r) dr. Tiberiu Tănase, secretar Divizia Istoria Științei, 
Academia Română; cercetător științific III dr. Mircea Gheorghe 
Abrudan, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din 
Cluj-Napoca; Conf.univ.dr. Virginia Popović, Universitatea Novi Sad, 
Serbia și prof. Mihaela Chelaru, șef serviciu Arhivele Naționale 
Bacău.[…] 

_________
_ 

Eveniment Noaptea 
Ideilor 

www.rfi.ro 
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Eveniment Pe 28 ianuarie Institutul Francez din România participă la cea de-a șasea 
ediție a Nopții Ideilor, un eveniment internațional organizat de Institutul 
Francez de la Paris pe cinci continente, în 75 de țări. Evenimente reunite 
în jurul temei principale a acestei ediții - „APROAPE” - vor avea loc 
online la București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara. În contextul 
pandemiei de COVID-19, tema din acest an a fost aleasă pentru a observa 
cum se transformă ideea noastră de spațiu și mobilitate, cum se formează 
noile solidarități pe care criza modelelor noastre economice și sociale le-
a creat, dar și locul digitalului în viața de zi cu zi care probabil va schimba 
societatea pe termen lung.[…] 
Masa rotundă „Identități revizuite, apropiere și gen” 
Online, Facebook -  Institut français Iași 
 
Invitați:  
Diana Mǎrgǎrit, conferențiar, Facultatea de Filosofie și Științe Social-
Politice, Universitatea « Al. I. Cuza » din Iași 



Snejana Drutǎ-Sulima, conferențiar, Facultatea de Drept, Universitatea 
« Al. I. Cuza » din Iași 
Ovidiu Gavrilovici, profesor, Facultatea de Psihologie, Universitatea « Al. 
I. Cuza » din Iași 
  
Moderatoare: 
Simona Manolache, conferențiar la Facultatea de Litere și Științe ale  
Comunicării, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
Eveniment difuzat de RFI România[…] 

 

 

 

 

 

 

 


