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Cea de-a 2 –a 
sesiune de admitere 
la Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava începe pe 6 
septembrie şi se va 
desfăşura până pe 13 
septembrie (fără 
zilele de sâmbătă şi 
duminică) pentru 
specializările unde 
nu există probe, 
respectiv până pe 10 
septembrie, pentru 
specializările unde 
există probe. 

radioimpactfm.ro 
02.09.21 

- Cea de-a 2-a sesiune de admitere la Universitatea Ștefan cel Mare 
Suceava începe pe 6 septembrie și se va desfășura până pe 13 septembrie 
(fără zilele de sâmbătă și duminică) pentru specializările unde nu există 
probe, respectiv până pe 10 septembrie, pentru specializările unde există 
probe. 
Oferta pentru această sesiune conține 523 locuri fără taxă, dintre care 
290 la studiile de licență, iar 233 la studiile de masterat. 
Acestora li se adaugă locurile cu taxă : 1.036 la licență (forma de 
învățământ cu frecvență), 493 la masterat, 46 la conversie profesională 
și 208 la licență ănvățământ la distanță. 
În ceea ce privește studiile doctorale, USV scoate la concurs 25 locuri 
bugetate și 78 cu taxă. 
Pentru a fi admiși, candidații au obligația să se înmatriculeze cel târziu 
până pe 20 septembrie, altfel vor pierde locul ocupat în urma înscrierii. 
Toți candidații care se înmatriculează vor primi un sprijin material sub 
forma unui laptop sau a unei tablete, însoţite de o cartelă SIM cu 
abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 9 luni și cu 
minimum 50 gigabiți pe lună. 
În plus, peste 30 % dintre viitorii studenți pot primi anual burse, cu valori 
cuprinse între 600 și 1.100 lei. 

- Graur: Cursurile 
online, sub cele faţă 
în faţă 

radiotop.ro 
03.09.21 

- La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, anul academic 
2021/2022 va debuta cu prezența fizică la cursuri a studenților. Anunțul 
a fost făcut, la Radio Top, de fostul rector al universității, profesorul 
universitar doctor inginer Adrian Graur, care a menționat că este greu de 
lucrat în online. Profesorul a declarat: „Noi vom fi față în față. Asta e o 
certitudine. Am avut experiențele de aproape un an și jumătate cu 
învățămîntul online. Cursurile nu au cîștigat în calitate și a fost dificil de 
dialogat. Pe de altă parte, tot nu știm în ce măsură studenții participau 
sau nu la cursuri. Am ajuns să predăm material didactic mai numeros, 
cantitativ mai mare, pentru că nu mai aveam dialog cu sala. Asta a 
însemnat o supraîncărcare și am suplinit toate deficiențele prin teme 
acasă. Însă, cu părere de rău, nici jumătate dintre cursanții unei serii de 



predare nu rezolvau temele măcar parțial. Dintre cei care le rezolvau 
parțial, probabil că erau pînă-n 8-10 oameni la seria de predare care 
duceau temele aproape de final”. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a 
anunțat că universitățile vor decide singure cum vor începe studenții 
cursurile. 

Dan Pascaru Corpul D al 
Universităţii Ştefan 
cel Mare Suceava va 
fi modernizat cu 
fonduri europene. 

ziaruldepenet.ro 
03.09.21 

- Administraţiei, Cseke Attila, a semnat, ieri, 14 noi contracte de finanţare 
prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, în valoare 
totală eligibilă de 92.545.342 lei. 
Contractele vizează îmbunătăţirea serviciilor educaţionale, sociale şi 
culturale, precum şi reabilitarea şi modernizarea străzilor în mai multe 
localităţi. 
Judeţul Suceava va beneficia de 11.761.259 lei pentru reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea Corpului D al Universităţii Ştefan cel Mare. 
Alte 8 proiecte, în valoare totală de 42.060.894 lei, au ca obiectiv 
creşterea competitivităţii unor firme, prin investiţii pentru diversificarea 
activităţii şi consolidarea poziţiei pe piaţă, dezvoltarea capacităţilor de 
producţie sau achiziţie de utilaje. 

- Propunere inedita 
făcută de un 
cunoscut universitar 
sucevean: 
Înfiinţarea unui Sfat 
al cetăţenilor de 
onoare ai Sucevei, 
pentru a veni 

bitnews.ro 
02.09.21 

- Fostul rector al Universității „Ștefan cel Mare”, profesorul universitar 
doctor inginer Adrian Graur, propune înființarea unui Sfat al cetățenilor 
de onoare ai Sucevei, pentru a veni cu soluții la problemele orașului. 
Consiliul Local l-a declarat luna trecută pe Adrian Graur „Cetățean de 
onoare al Sucevei”, pentru contribuția excepțională la creșterea și 
consolidarea prestigiului național și internațional al USV. Profesorul a 
declarat, la Radio Top: „M-aș bucura dacă s-ar constitui un Sfat al 
cetățenilor de onoare, care să se pronunțe în diferite probleme privind 
dezvoltarea localității, dar, mai ales, legat de dezvoltarea industrială a 
zonei. Din păcate, Suceava, în continuare nu are resursa necesară pentru 
a asigura o dezvoltare durabilă. Cum cetățeni de onoare ai Sucevei sunt 
personalități din diverse domenii, am putea evidenția unele chestiuni cu 
care se confruntă localitatea și am putea emite și unele soluții”. Adrian 
Graur a completat: „Este o problemă de organizare, o problemă de 
punere în valoare a celor care pot contribui la dezvoltarea Sucevei și la 
punerea în stare de funcțiune a valorilor pe care le au orașul și chiar 
județul”. 
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- Simpozionul 
„Moştenirea 
rareşiană” 

ziarelive.ro 
03.09.21 

- Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuților, în parteneriat cu Ministerul Culturii 
și cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, a organizat Simpozi-
onul Moștenirea rareşiană, prilejuit de împlinirea a 475 de ani de la doxologia.ro 

02.09.21 



ziarullumina.ro 
02.09.21 

trecerea la cele veșnice, în ziua de 2  septembrie 1546, a vrednicului de 
pomenire domn Petru Rareș, fiul marelui domn Ștefan cel Mare și Sfânt. 
La sfârşitul simpozionului, părintele Constantin Oprea a menționat 
faptul că însăși această manifestare culturală este un fapt istoric şi că 
această mică ofrandă, a noastră a celor de astăzi, dovedește cât de frumos 
ştim sa ne aducem aminte în acest an, Anul comemorativ al celor 
adormiţi în Domnul, despre cei care au făcut istorie. 
În continuare, participanţii la această manifestare ştiinţifică au vizitat 
ctitoriile lui Petru Rareş din judeţul Suceava, respectiv Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” Baia, biserica Mănăstirii Râşca 
(monument UNESCO), Biserica „Sfântul Dumitru” Suceava, biserica 
Mănăstirii Humor, ctitorită în vremea şi sub directa îndrumare a lui 
Petru Rareş, Mănăstirea Moldoviţa (monument UNESCO). 

 


