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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Prima rundă de 
înscrieri în sesiunea 
iulie 2021 la USV, 
finalizată. 

monitorulsv.ro 
22.07.21 

- Înscrierile pentru programele de studiu oferite de cele 10 facultăți ale 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, care au demarat pe 12 iulie 
pentru licență, învățământ la zi și la distanță, masterat și conversie 
profesională, s-au încheiat marți, 20 iulie. La ele au putut participa atât 
candidații cetățeni români, cât și românii de pretutindeni și cetățenii 
străini. 
Datele centralizate au arătat că, în cursul acestei prime sesiuni de 
admitere, oferta educațională  a universității a atras un total de 2.532 de 
candidați cetățeni români pentru programele de licență și conversie 
profesională și un număr de 738 de candidați pentru programele de 
masterat.  În același timp au fost prelucrate 430 de dosare de înscriere 
depuse de românii de pretutindeni și cetățenii străini. Majoritatea 
candidaților pentru aceste locuri provin din Republica Moldova, pe locul 
doi se plasează românii din Ucraina, dar sunt și candidați români cu 
domiciliul în Spania sau Italia. 
Astfel, în această rundă de înscrieri programele de licență și conversie 
profesională pentru candidații cetățeni români au cumulat un număr de 
3.769 de opțiuni pentru cele 1.210 de locuri bugetate și 1.700 de locuri cu 
taxă scoase la concurs. În același timp programele de masterat au 
cumulat 1.106 opțiuni pentru cele 639 de locuri bugetate și 884 de locuri 
cu taxă scoase la concurs. Potrivit informațiilor primite de la conducerea 
universității sucevene, printre programele cu cea mai mare concurență s-
au numărat Pedagogie, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, 
unde sunt 2,5 candidați pe un loc, Psihologie, cu 2,2 candidați/ loc, 
Asistență Medicală Generală – 2 candidați/ loc, Drept – 2 candidați/ loc, 
urmând specializările de Limba engleză principală – 1,8 candidați/ loc și 
Poliție Locală – 1,6 candidați/ loc. 
Azi încep înmatriculările, rezultatele finale fiind publicate la finalul lunii 
Perioada înmatriculărilor, care a debutat astăzi, se va finaliza pe 29 iulie, 
urmând ca la 30 iulie să fie publicate rezultatele finale. 



Pentru a fi admiși, candidații declarați admiși în cursul rundei de 
înscrieri au obligația să se înmatriculeze, altfel vor pierde locul ocupat în 
urma înscrierii. 
Indiferent de poziția ocupată în clasament, candidatul care se 
înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat. Acest fapt devine 
posibil deoarece unii dintre candidații plasați pe un loc superior e posibil 
să opteze pentru alte programe de studiu din USV, eliberând locul 
atribuit inițial. De asemenea, la anumite programe de studiu, primii 3 
studenți înmatriculați cu taxă vor primi, pentru primul an de studiu, 
bursă de studiu în valoare egală cu taxa de școlarizare pe care ei ar trebui 
să o plătească. 
În același timp studenții care ocupă, în urma înmatriculării, un loc cu 
taxă vor putea trece pe un loc bugetat (fără taxă) în urma rezultatelor 
obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în timpul primului an de 
studiu. Lista studenților care ocupă un loc fără taxă se reface la începutul 
fiecărui an universitar, pe baza rezultatelor obținute în sesiunile de 
examene. 
De asemenea, printre facilitățile oferite de universitatea suceveană sunt 
și cele conform cărora toți candidații care se înmatriculează și devin 
studenți ai USV (la programele de studiu de licență, cu frecvență sau ID) 
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. În plus, peste 30% dintre viitorii studenți 
pot primi anual burse, cu valori cuprinse între 600 și 1.100 lei. De aceste 
burse pot beneficia studenții care au depus la dosar diploma de 
bacalaureat în original, sau pentru promoția din anul în curs, dacă liceul 
nu a eliberat diploma de bacalaureat, adeverința de absolvire în original, 
dar asta doar pentru studenții care nu au mai urmat un alt program de 
studii pe locuri bugetate. 
O nouă sesiune de înscrieri se va organiza în luna septembrie 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza o nouă sesiune 
de admitere în luna septembrie. Astfel, în perioada 6-13 septembrie se 
vor desfășura înscrierile și interviurile pentru specializările unde nu 
există probe, pentru specializările unde există probe înscrierile făcându-
se în perioada  6-10 septembrie. Probele vor fi susținute pe 13 
septembrie, afișarea rezultatelor făcându-se în ziua următoare, pe 14 
septembrie. De asemenea sunt prevăzute ore pentru depunerea 
contestațiilor în cursul zilei de 14 septembrie, între 13.00-16.00, iar 



înmatriculările vor avea loc în perioada 15-20 septembrie, cu afișarea 
rezultatelor finale pe 21 septembrie. 
Informații legate de admiterea la USV, actualizate în timp real, pot fi 
accesate la adresa www.admitere.usv.ro.  

Oana Nuțu Pedagogia 
învățământului 
preșcolar, Drept și 
Calculatoare, 
specializările care au 
atras cei mai mulți 
înscriși pentru 
Admiterea la USV 

obiectivdesuceava.ro 
21.07.21 

- Etapa de înscrieri pentru admiterea la programele de studiu oferite de 
cele 10 facultăți ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) s-
a finalizat prin atragerea unui total de 2.532 de candidați cetățeni 
români, pentru programele de licență și conversie profesională, respectiv 
738 pentru programele de masterat. Aceștia au cumulat un număr de 
3.769 de opțiuni pentru cele 1.210 de locuri bugetate și 1.700 de locuri cu 
taxă scoase la concurs. Programele de masterat au cumulat 1.106 opțiuni 
pentru cele 639 de locuri bugetate și 884 de locuri cu taxă scoase la 
concurs. Totodată, au fost prelucrate 430 de dosare de înscriere depuse 
de români de pretutindeni și cetățeni străini, dintre care 356 pentru 
studii de licență, restul pentru masterat. 
Programele de licență care s-au bucurat de cea mai mare adresabilitate 
în sesiunea de vară a admiterii la USV sunt Pedagogia învățământului 
preșcolar, unde s-au adunat 254 de candidați, Drept, cu 194 înscriși, 
Calculatoare – 150 candidați înscriși, Asistență medicală generală-123, 
Psihologie-118, și Contabilitate și informatică de gestiune-104 înscriși. La 
polul opus, cu mai puțin de 10 candidați înscriși în această primă sesiune, 
se situează specializările Afaceri internaționale, Relații internaționale și 
studii europene, Tehnologia construcțiilor de mașini, Robotică/ 
Mecatronică, Energetică și tehnologii informatice, Științe gastronomice, 
Protecția consumatorului și a mediului, Limba franceză-O limbă 
modernă, Limba ucraineană-O limbă modernă, acesta fiind singurul 
program la care nu s-a înscris niciun candidat, deși sunt trei opțiuni 
exprimate. 
Perioada înmatriculărilor va începe joi, 22 iulie, și va continua până pe 
29 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), urmând ca pe 30 iulie să fie 
publicate rezultatele finale. Pentru a fi admiși, candidații declarați admiși 
au obligația să se înmatriculeze, altfel vor pierde locul ocupat în urma 
înscrierii. Reamintim că, la fel ca anul trecut, toți candidații care se 
înmatriculează și devin studenți ai USV (la programele de studiu de 
licență, cu frecvență sau ID) 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. În plus, peste 
30% dintre viitorii studenți pot primi anual burse, cu valori cuprinse 
intre 600 și 1.100 lei. De aceste burse pot beneficia studenții care au 
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depus la dosar diploma de bacalaureat în original, sau – pentru promoția 
din anul în curs, dacă liceul nu a eliberat diploma de bacalaureat – 
adeverința de absolvire în original, studenți care nu au mai urmat un alt 
program de studii pe locuri bugetate. 
Indiferent de poziția pe care o ocupă în clasament, candidatul care se 
înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat. Acest fapt devine 
posibil deoarece unii dintre candidații plasați pe un loc superior vor opta 
pentru pentru alte programe de studiu din USV, eliberând locul atribuit 
inițial. De asemenea, la anumite programe de studiu, primii 3 studenți 
înmatriculați cu taxă vor primi, pentru primul an de studiu, bursă de 
studiu în valoare egală cu taxa de școlarizare pe care ei ar trebui să o 
plătească, după cum a informat conducerea USV. Important de precizat 
că studenții care ocupă, în urma înmatriculării, un loc cu taxă vor putea 
trece pe un loc bugetat (fără taxă) grație rezultatelor obținute pe 
parcursul școlarizării, chiar și în timpul primului an de studiu. Lista 
studenților care ocupă un loc fără taxă se reface la începutul fiecărui an 
universitar, pe baza rezultatelor obținute în sesiunile de examene. 
USV va organiza o nouă sesiune de admitere în luna septembrie, 
înscrierile și interviurile urmând a avea loc între 6-13 septembrie (fără 
zilele de sâmbătă și duminică) pentru specializările unde nu există probe, 
6-10 septembrie, pentru specializările unde există probe. 

- Aproape 5.000 de 
înscrieri la USV 

svnews.ro 
21.07.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a comunicat că, în 
actuala sesiune de admitere, oferta educațională a instituției a atras 
2.532 de candidați cetățeni români pentru programele de licență și 
conversie profesională, respectiv 738 pentru programele de masterat. 
Totodată, au fost prelucrate 430 de dosare de înscriere depuse de români 
de pretutindeni și cetățeni străini. Programele de licență și conversie 
profesională pentru candidații cetățeni români au cumulat 3.769 de 
opțiuni pentru cele 1.210 de locuri bugetate și 1.700 de locuri cu taxă. 
Programele de masterat au cumulat 1.106 opțiuni pentru cele 639 de 
locuri bugetate și 884 cu taxă. Perioada înmatriculărilor va începe mâine, 
22 iulie, și va continua până pe 29 iulie, fără zilele de sâmbătă și 
duminică. Rezultatele finale vor fi publicate vineri, 30 iulie. Pentru a fi 
admiși, candidații au obligația să se înmatriculeze. În caz contrar vor 
pierde locul ocupat în urma înscrierii. La fel ca anul trecut, toți viitorii 
studenți ai universității sucevene vor primi un laptop, însoțit de o cartelă 
SIM cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 9 luni și 
cu cel puțin 50 GB pe lună. În plus, peste 30% dintre ei pot beneficia 
anual de burse, cu valori cuprinse între 600 și 1.100 de lei. De asemenea, 



la anumite programe de studiu, primii 3 studenți înmatriculați cu taxă 
vor primi, pentru primul an de studiu, o bursă în valoare egală cu taxa de 
școlarizare. 

Paul 
Moldovan 

Eveniment cultural 
la Universitatea 
Ștefan cel Mare din 
Suceava 

cadranpolitic.ro 
21.07.21 

- Cu  ocazia  celei de-a V-a  ediții a  Simpozionului  național cu participare 
internațională  „Contribuția bibliotecii la  afirmarea diversității  culturale 
în spațiul românesc ”, la data de 15 iulie 2021, scriitorul  Andrei 
Breabăn  și-a lansat volumul de eseuri  „Și dacă mâine ar veni…”, cât și a 
unor romane istorice consacrate Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt 
al Moldovei. 
Evenimentul a avut loc la Universitatea Ștefan ce Mare din Suceava. 
Prezentarea lansării de carte a fost susținută de 
Alexandru  Ovidiu  Vintilă–Președintele Societății Scriitorilor Bucovi-
neni și redactor-șef al revistei „Bucovina Literară”. […] 

Dima Alex Proiectul „Împreună 
universități și 
angajatori”. 

gazetadinvest.ro 
22.07.21 

- Proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de 
programe educaționale inovative” (POCU 310/6/21/121030), cofinanțat 
prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, se 
apropie de etapa de încheiere, cu rezultate remarcabile în vederea 
creșterii calității și eficienței învățământului universitar. 
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), alături de partenerii 
proiectului, Universitatea „Constantin Brâncuși din Târgu Jiu” (UCB), 
Universitatea Babeș-Bolyai (Centrul Universitar UBB Reșița) și 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), au bucuria vă invită 
Conferința de încheiere a proiectului. Conferința va avea loc marți, 27 
iulie 2021, începând cu ora 10. 
Echipa de coordonare și implementare, implicată în toate activitățile de 
elaborare și execuție cuprinse în proiect, a fost coordonată de către: Conf. 
univ. dr. habil. Marian D. Ilie (Manager proiect UVT), Conf. univ. dr. 
Mădălin Octavian Bunoiu (Coordonator formare personal didactic, 
UVT), Prof. univ. dr. habil. Laurențiu Paul Maricuțoiu (Coordonator 
monitorizare și evaluare calitate, UVT), Lector univ. dr. Andreea Mihaela 
Cilibiu (Expert implementare activități, UCB), Conf. dr. ing. Călin 
Octavian Micloșină (Expert implementare activități, UBB Reșița) și Prof. 
univ. dr. ing. Laurențiu Milici (Expert implementare activități, USV). 
Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea calității și 
eficienței învățământului universitar terțiar și non-academic tehnic, în 
acord cu cerințele mediului socio-economic, prin implementarea unui 
sistem integrat de programe și oferte educaționale inovative, proceduri 
și instrumente de asigurare a calității dezvoltat prin colaborare între 
universități și angajatori, și dedicat formării pedagogice a cadrelor 

https://carturesti.ro/autor/andrei_breaban


didactice, și dezvoltării competențelor profesionale și socio-emoționale 
ale studenților și cursanților. Valoarea totală a proiectului este de 5 794 
496,69 lei, din care 5 678 590,71 lei contribuție UE și 115 897,98 lei 
contribuție națională.[…] 

 Bibliotecile și 
diversitatea 
culturală în spațiul 
românesc 

lyberti.com 
21.07.21 

- Săptămâna trecută, la Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava s-a desfășurat cea de-a V-a ediție a simpozionului național cu 
participare internațională „Contribuția bibliotecii la afirmarea diversi-
tății culturale în spațiul românesc”. Tema actualei ediții a fost „Noi 
modalități de prelucrare și transmitere a informației în instituțiile de 
educație și cultură”. La simpozion au participat circa 50 de invitați: 
personalități ale culturii și educației din instituții de prestigiu din 
România, precum și de peste hotare.  Din partea Ucrainei la simpozion 
s-a prezentat cu o comunicare doctorandul din Cernăuți, Vladimir 
Acatrini. […] 

Radu Lupașcu Tineri anchetați 
pentru că au vrut să 
se înscrie la facultate 
cu diplome de bac 
false 

stiripesurse.ro 
21.07.21 

- O tânără de 24 de ani și un bărbat de 30 de ani, originari din județul 
Botoșani, au încercat să se înscrie la Facultatea de Drept și Științe 
Administrative de la Universitatea „Ștefan cel Mare” în baza unor 
diplome de Bacalaureat care, conform polițiștilor, „ridică suspiciuni 
rezonabile de fals”, informează „Adevărul”. 
Miercuri, în jurul orei 14.30, reprezentanți ai Facultății de Drept și Științe 
Administrative de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava au 
depus o  sesizare la Biroul Universitar  din cadrul Poliției Municipiului 
Suceava, cu privire la faptul ca două dintre diplomele de Bacalaureat 
depuse de doi candidați la dosarele de admitere ridică suspiciuni 
rezonabile de fals. 
Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului 
de Poliție Suceava, Ionuț Epureanu. Diplomele au fost depuse de un 
tânăr de 30 de ani și de o tânără de 24 de ani, amândoi din Botoșani. 
„S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în 
înscrisuri sub semnătură privată si uz de fals, fapte prevăzute si pedepsite 
de art. 322 si 323 din Codul Penal, cercetările fiind continuate de către 
polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava sub coordonarea 
unității de parchet", a declarat Ionuț Epureanu. 
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