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- 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a anunțat detaliile 
despre procesul de admitere pentru anul următor de studii. Informații 
detaliate despre procesul de Admitere 2021, cu repartizarea locurilor 
bugetate și a celor cu taxă pe programe de studiu din ciclul de licență, 
masterat și doctorat, pot fi obținute consultând pagina 
https://admitere.usv.ro/. Tot accesând acest link puteți afla și detalii 
referitoare la specificul fiecărei facultăți și explicații privitoare la probele 
de concurs. 
Într-un comunicat de presă, reprezentanții USV spun că vor oferi 
candidaților din Regiunea de Nord-Est care doresc să își înceapă sau să 
își continue studiile universitare un număr mai mare de locuri bugetate, 
repartizate pe cele peste 120 de programe de studiu la nivel de licență, 
masterat, doctorat, post-doctorat și formare continuă 
„Acest curriculum cuprinzător atestă politica USV din ultimii ani de a 
diversifica constant oferta educațională, introducând programe de studiu 
noi, unele în premieră națională, care să răspundă deopotrivă cerințelor 
actuale și orientărilor viitoare ale pieței muncii. Îi informăm pe viitorii 
candidați că, la fel ca anul trecut, indiferent de facultatea sau programul 
de studiu pentru care vor opta, toți bobocii vor primi un sprijin material 
sub forma unui laptop, însoțit de o cartelă SIM cu abonament de date cu 
o durată de valabilitate de minim 9 luni și cu minimum 50 GB pe lună. 
De asemenea, primii 3 studenți înmatriculați cu taxă, la anumite 
programe de studiu, vor primi pentru primul an de studiu burse de studii 
speciale, iar peste 30% dintre viitorii studenți vor primi burse lunare cu 
valori cuprinse între 600 și 1.100 lei pe lună, timp de 12 luni”, se arată în 
comunicatul de presă transmis de USV. 
Viitorii studenți ai USV au posibilitatea cazării în cele 6 cămine 
studențești, care au o capacitate de 1.050 de locuri, acces la o 
infrastructură de studiu care cuprinde 140 laboratoare echipate la 
standarde europene (cu o capacitate totală de 2.100 locuri), 
oportunitatea de a folosi atât în plan didactic, cât și al dezvoltării 
personale complexul de natație și kinetoterapie, terenul de sport 
acoperit, sala de sport, Observatorul astronomic, biblioteca universitară, 
Auditorium-ul Joseph Schmidt etc. 
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„Această infrastructură diversă și modernă permite studenților să 
efectueze, în condiții de siguranță, activități recreative, culturale și 
sportive. La toate cele deja enumerate, adăugăm și un cost relativ scăzut 
al vieții studențești. Menționăm și posibilitatea de a desfășura practica 
de specialitate și alte activități academice la Cabana Șipoțel, la baza 
didactică Gălănești și la Centrul Teritorial de Învățământ din Vatra 
Dornei (care oferă spații de cazare și instruire confortabile, utilate cu 
mijloacele tehnice necesare derulării cu succes a proiectelor cu caracter 
aplicativ și recreativ). Prin intermediul celor peste 150 de parteneriate 
internaționale ale USV, începând cu anul al II-lea de studiu, studenții pot 
efectua stagii de studiu și cercetare în instituții de învățământ superior 
din peste 50 de țări”, au mai arătat reprezentanții USV. 

- La concursul de 
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- La concursul de admitere din acest an, care începe în data de 12 iulie, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) va oferi candidaților 
din regiunea de nord-est care doresc să își înceapă sau să își continue 
studiile universitare un număr mai mare de locuri bugetate, repartizate 
pe cele peste 120 de programe de studiu la nivel de licență, masterat, 
doctorat, post-doctorat și formare continuă. 
 „Îi informăm pe viitorii candidați că, la fel ca anul trecut, indiferent de 
facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, toți bobocii vor 
primi un sprijin material sub forma unui laptop, însoțit de o cartelă SIM 
cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 9 luni și cu 
minimum 50 GB pe lună. De asemenea, primii 3 studenți înmatriculați 
cu taxă, la anumite programe de studiu, vor primi pentru primul an de 
studiu burse de studii speciale, iar peste 30% dintre viitorii studenți vor 
primi burse lunare cu valori cuprinse intre 600 și 1100 lei pe lună, timp 
de 12 luni”, se arată în comunicatul USV. Alte avantaje de a studia la USV 
includ posibilitatea cazării în cele 6 cămine studențești (cu 1050 de 
locuri), accesul la o infrastructură de studiu care cuprinde 140 
laboratoare echipate la standarde europene (cu o capacitate totală de 
2100 locuri), oportunitatea de a folosi atât în plan didactic, cât și al 
dezvoltării personale complexul de natație și kinetoterapie, terenul de 
sport acoperit, sala de sport, Observatorul astronomic, biblioteca 
universitară, Auditorium-ul Joseph Schmidt etc. Această infrastructură 
diversă și modernă permite studenților să efectueze, în condiții de 
siguranță, activități recreative, culturale și sportive. 
La toate cele deja enumerate, adăugăm și un cost relativ scăzut al vieții 
studențești. De menționat și posibilitatea de a desfășura practica de 
specialitate și alte activități academice la Cabana Șipoțel, la baza 
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didactică Gălănești și la Centrul Teritorial de Învățământ din Vatra 
Dornei (care oferă spații de cazare și instruire confortabile, utilate cu 
mijloacele tehnice necesare derulării cu succes a proiectelor cu caracter 
aplicativ și recreativ). Prin intermediul celor peste 150 de parteneriate 
internaționale ale USV, începând cu anul al II-lea de studiu, studenții pot 
efectua stagii de studiu și cercetare în instituții de învățământ superior 
din peste 50 de țări. 
Informații detaliate despre procesul de Admitere 2021, cu repartizarea 
locurilor bugetate și a celor cu taxă pe programe de studiu din ciclul de 
licență, masterat și doctorat, pot fi obținute consultând pagina 
https://admitere.usv.ro/. Tot aici sunt cuprinse detalii referitoare la 
specificul fiecărei facultăți și explicații privitoare la probele de concurs. 

- Un student de la 
Universitatea din 
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briceag și l-a pus la 
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- Un student în vârstă de 22 de ani de la Facultatea de Inginerie Electrică 
și Științe a Calculatoarelor, din cadrul Universității Ștefan cel Mare din 
Suceava, a scot un cuțit de tip briceag și l-a pus la gât, în timpul unui 
examen, panicat că nu știe să rezolve subiectele. Acesta a fost convins de 
un profesor să nu facă un gest extrem și, ulterior, a continuat testul. După 
ce a mărturisit că suferă de o tulburare mentală, tânărul a fost dus de 
polițiști la Institutul de Psihiatrie „Socola”, pentru investigații. „La 
31.05.2021, orele 08:54, Poliția Mun. Suceava a fost sesizată de către 
paznicul aflat în serviciu la Corpul E al Universității Ștefan cel Mare cu 
privire la faptul că un student, fiind în timpul unui examen, a amenințat 
că se sinucide cu un cuțit pe care îl are asupra sa. La fața locului s-a 
deplasat un echipaj de poliție din cadrul Poliției Mun. Suceava – Biroul 
Ordine Publică, iar din primele verificări efectuate a rezultat că Semeniuc 
Constantin, de 22 ani, din com. Urecheni, jud. Neamț, student la 
Facultatea de Inginerie Electrică și Științe a Calculatoarelor, în timp ce 
susținea un test a scos din buzunar un cuțit și l-a pus în zona gâtului 
relatând că vrea să își pună capăt durerii„, a transmis IPJ Suceava. 
Un cadru didactic l-a rugat pe student să renunțe la amenințări și să 
continue testul. „La solicitarea unui profesor, studentul a băgat cuțitul 
înapoi în buzunar, a susținut examenul după care s-a deplasat în corpul 
C din cadrul USV Suceava pentru a susține alt test. Cu ocazia controlului 
corporal, asupra lui a fost identificat un cuțit tip briceag cu mâner de 
culoare maro, având lama de 8 cm și mânerul de 8 cm, motiv pentru care 
s-a procedat la conducerea acestuia la sediul poliției”, au precizat 
reprezentanții poliției. 
Studentul a recunoscut că suferă de o tulburare depresivă și nu a luat 
medicamentele 
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01.06.21 Întrebat de ce a recurs la acest gest, student, pe nume Semeniuc 
Constantin, a declarat că este diagnosticat cu „Tulburare Depresivă 
Anxietate cu Atacuri de Panică” și că urmează un tratament de 
specialitate, pe care însă nu l-a respectat în ziua în curs. 
„În jurul orelor 08:00, cel în cauză s-a deplasat la facultate pentru a 
susține mai multe teste, iar în jurul orelor 09:00 fiind în sala de test din 
corpul D al U.S.V. Suceava a intrat în panică nefiind sigur pe subiecte, a 
scos un cuțit din buzunar și l-a pus în zona gâtului dorind să își taie gâtul. 
La solicitarea profesorului a băgat cuțitul înapoi în buzunar după care a 
susținut examenul și s-a deplasat spre corpul C pentru a susține alt test. 
Semeniuc Constantin a fost condus de către organele de poliție la UPU 
din cadrul Spitalului Județean Suceava pentru a fi evaluat de un medic 
specialist și ulterior internat la Secția Psihiatrie. S-a întocmit proces-
verbal de constatare a infracțiunii flagrante cu privire la săvârșirea 
infracțiunii „Portul și folosirea fără drept de obiecte periculoase”, 
cercetările urmând a fi continuate de către lucrătorii din cadrul B.I.C.”, 
se mai arată în comunicatul IPJ Suceava. 
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Dan Coman Muzeul Arta 
Lemnului din 
Câmpulung 
Moldovenesc se 
redeschide pe 1 iunie 
pentru a sărbători 
85 de ani de 
existență 
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- Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc, unul dintre cele 
mai vechi muzee ale României, se redeschide parțial marți, 1 iunie, cu 
vernisajul expoziției „MAL 85 - un nou început”. Anunțul a fost făcut de 
ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, care a adăugat că astfel se 
marchează o dublă sărbătoare, aniversarea a 85 de ani de la înființare și 
redeschiderea muzeului după cea mai amplă intervenție de renovare, 
restaurare și modernizare a imobilului în care se află. 
Expoziția „MAL 85 - un nou început” este dedicată poveștii de aproape 
un secol a acestei instituții și poartă vizitatorul într-un periplu de-a 
lungul anilor, dezvăluind întâmplări inedite și personaje reprezentative 
care au contribuit la succesul acestei povești, prin imagini și documente, 
costume sau arme scoase în premieră din depozitul instituției. 
Fondat în 1936, Muzeul Arta Lemnului este găzduit de o clădire de 
patrimoniu de peste 120 de ani, fosta prefectură a județului Câmpulung, 
și păstrează singura colecție etnografică din România dedicată exclusiv 
obiectelor din lemn. Aflat la intersecția mai multor culturi, în cadrul 
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muzeului sunt expuse bunuri culturale românești, dar și exemple din 
cultura huțulă. 
Sâmbătă, de la ora 19:00, are loc lansarea proiectului MAL „Drumul 
caselor țărănești”, un traseu turistic urban ce leagă exemple de 
arhitectură tradițională specifică zonei etnografice Câmpulung. Doritorii 
vor putea parcurge acest traseu care își propune punerea în valoare a 
patrimoniului arhitectural țărănesc din oraș și împrejurimi. 
„Felicit pe toți cei care au lucrat astfel încât acest muzeu să devină 
emblematic și să ducă povestea lemnului mai departe. Obiectele și 
construcțiile din lemn sunt martori ai istoriei noastre și trebuie 
valorificate corespunzător. Este nevoie și de implicarea în protejarea, 
conservarea și restaurarea fondului arhitectural istoric din țara noastră, 
în strânsă legătură cu o cercetare aplicată. Suceava se poate mândri cu 
un impresionant fond arhitectural din lemn, astfel că a fost un pas 
natural ca Ministerul Culturii să se implice prin Institutul Național al 
Patrimoniului în semnarea unui protocol de colaborare cu Universitatea 
<Ștefan cel Mare> Suceava și Laboratorul de Biometrie Forestieră - unul 
dintre cele mai moderne laboratoare din țară și din regiune”, a declarat 
ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. 

- Centru de vaccinare 
anti coronavirus la 
Universitatea 
Suceava 

radioimpactfm.ro 
31.05.21 

- Începând de astăzi, 31.05.2021, în incinta Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava va funcționa un centru de vaccinare fără programare. 
Punctul de imunizare este amenajat în Sala Club (Sala Asociațiilor 
Studențești) din corpul E al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
(intrare dinspre parc). 
Doritorii vor fi imunizați la alegere cu vaccinurile Pfizer-BioNtech (care 
se administrează în doua doze) și Johnson & Johnson (care se 
administrează într-o singură doză, fără rapel). 
Centrul va fi deschis în intervalul 8.00 – 14.00, de luni până vineri. 
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- Masa rotundă 
internațională: 
Eastern EU Borders 
in time of Pandemic. 

oradeaindirect.ro 
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- Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul 
Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele 
Comunicării, Universitatea din Oradea, a organizat, în perioada 27-28 
mai 2021, Masa rotundă internațională cu tema „Eastern EU Borders in 



Consolidating the 
academic-civil 
society-policy-
making triangle 

time of Pandemic. Consolidating the academic-civil society-policy-
making triangle”. Evenimentul a constituit una din acțiunile proiectului 
Erasmus +, ENACTED. European Union and its neighbourhood. 
Network for enhancing EU’s actorness in the Eastern borderlands, 
coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Manifestarea 
a avut un format hibrid (on-line și on-site), reunind 23 de participanți la 
Oradea, cărora li s-au alăturat virtual și alți cercetători și cadre didactice 
de la universitățile partenere ale proiectului: Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din Oradea, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, Universitatea „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți 
(Ucraina), Institutul de cercetări regionale al Academiei Naționale de 
Științe din Ucraina, Școala Superioară de Economie din Varșovia 
(Polonia) și Universitatea din Debrecen (Ungaria). 

- USV: 105 lucrări, 
premiate la Salonul 
de Inovare 

radiotop.ro 
31.05.21 

- În perioada 27 – 29 mai, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a 
organizat cea de-a V-a ediție a Salonului Internațional de Inovare și 
Educație Creativă pentru Tineret ICE-USV. Lucrările manifestării au 
inclus un workshop pe tema cercetării în perioada post-pandemie, un 
salon de creativitate și inventică și o serie de prezentări ale unor 
personalități din domeniul cercetării și educației creative. La salonul de 
inventică și creativitate au fost înregistrate și premiate 105 lucrări 
aparținând unor tineri din Republica Moldova, Croația, Polonia, Hong 
Kong, Malayezia, Turcia, Vietnam, Taiwan, Coreea, Palestina și 
Indonezia, dar și din centrele universitare din Sibiu, Cluj-Napoca, Iași și 
Suceava. Ediția din acest an a Salonului Internațional de Inovare și 
Educație Creativă pentru Tineret a fost finanțată de Ministerul Educației 
și s-a desfășurat în regim mixt. Peste 40 de participanți din țară și din 
Republica Moldova au fost prezenți la Suceava, iar ceilalți au fost în 
online. Manifestarea a pus accent pe două domenii de maxim interes în 
inginerie în acest moment: ingineria medicală și autovehiculele electrice. 
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- București - Brașov - 
Suceava: Peste 100 
de specialiști 
lucrează la Strategia 
Forestieră 
Națională, care va 
sta la baza noului 
Cod Silvic 
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- Universitatea Transilvania din Brașov, facilitator în pregătirea strategiei 
În proiectul de elaborare a Strategiei Naționale Forestiere este implicată 
„Universitatea Transilvania” din Brașov. De altfel, rectorul universității, 
prof. dr. ing. Ioan Abrudan, a menționat că în etapele parcurse până 
acum au fost implicați peste 100 de specialiști. „În ultimul an și jumătate, 
noi, prin Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, împreună cu 
colegii de la Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava, am facilitat un 
proces de consultare a factorilor de interes în ceea ce privește opțiunile 
strategice în acest domeniu. Acum, am stabilit ca aceste direcții strategice 



să fie transpuse într-o strategie sectorială. În continuare, vom facilita 
acest proces”, a declarat Abrudan.   

Daniela 
Micuțariu 

Expoziția de grafică 
și pictură realizată 
de Florinela Covașă, 
vernisată la 
Observatorul 
Astronomic 

monitorulsv.ro 
31.05.21 

- La Observatorul Astronomic Suceava a fost vernisată la sfârșitul 
săptămânii trecute expoziția de grafică și pictură realizată de Florinela 
Covașă, absolventă USV (FSE) și a cursurilor de Arte vizuale organizate 
de Casa de Cultură a Studenților, acțiune care s-a înscris în cadrul 
evenimentelor ZNST. 
Expoziția, după cum a spus Raluca Schipor, artist vizual, prof. la Colegiul 
de Artă „Ciprian Porumbescu” și pictor-scenograf la Casa de Cultură a 
Studenților, se înscrie în categoria evenimentelor ce au ca scop 
promovarea studenților talentați din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava, constituind un demers ce intenționează să marcheze 
finalul cursurilor de arte vizuale desfășurate la Casa de Cultură a 
Studenților, în anul universitar 2020-2021. „Proiectul semnat de 
Florinela Covașă se înscrie în linia deschisă de expozițiile pe care le-am 
coordonat anterior în cadrul Casei de Cultură a Studenților din Suceava, 
constituind un eveniment ce își propune promovarea tinerilor talentați 
din cadrul USV. Evenimentul a fost posibil datorită parteneriatului cu 
Alianța Franceză, reprezentată prin prof. Tamara Sabin, în spațiul oferit 
de Observatorul Astronomic, sub coordonarea Casei de Cultură a 
Studenților din Suceava”, a completat prof. Raluca Schipor. 
Proiectul expozițional cuprinde 30 de lucrări în grafică și tehnici 
picturale, realizate de Florinela Covașă, absolventă a studiilor de licență 
și masterat în cadrul Facultății de Științe ale Educației. Din perspectiva 
subiectului, „lucrările prezintă un univers al portretului, evocat într-o 
manieră originală ce îmbină predispoziția pentru detalii captivante și 
exerciții de redare a atmosferei”. „Discursul pictural transpune vizual 
planul real și planul abstract, care împreună formează o imagine amplă 
ce sensibilizează și provoacă privitorul la reflecție. Fiecare lucrare are o 
poveste și emoție specifică, iar în spatele lor stă pasiunea, dăruirea și 
implicarea”, spune Florinela Covașă. Vernisajul proiectului expozițional 
a fost marcat și de un microrecital susținut de studenți ai Universității 
„Ștefan cel Mare”, coordonați de prof. Valentin Ianoș. 

 

 

 


