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Sinteza articolului 

- 10 locuri rezervate 
pentru participanții 
la Jocurile Olimpice 
de la Tokyo pentru 
sesiunea de 
admitere din această 
lună la Facultatea 

svnews.ro 
03.09.21 

- Pentru sesiunea de admitere din această lună, Facultatea de Educație 
Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a 
rezervat 10 locuri pentru participanții la Jocurile Olimpice de la Tokyo. 
Decanul facultății, profesorul universitar doctor Petru Ghervan, a 
declarat la Radio Top că decizia are la bază și faptul că mulți dintre 
sportivii care au reprezentat România în Japonia sunt din zona noastră. 
Profesorul a afirmat: „Am oprit locurile pentru olimpici ca o minimă 
manifestare de respect pentru niște oameni care realizează ceva pentru 
sport. Am pățit în alți ani asemenea lucruri, ca oameni care fac sport de 
cea mai înaltă calitate, de cea mai înaltă performanță, să piardă un an de 
școală pentru că în iulie nu au putut veni la admitere în Suceava”. Petru 
Ghervan a adăugat: „Ar fi frumos să vină aici participanți la Olimpiadă. 
Noi am avut până acum sportivi de foarte bună calitate și am dat tot 
concursul. Am avut sprijinul conducerii USV în a le acorda anumite 
facilități legate de frecvența la cursuri sau echivalarea anumitor 
discipline”. Înscrierile la sesiunea de toamnă încep luni, 6 septembrie. 
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- Peste 20 de locuri la 
Kinetoterapie 

radiotop.ro 
03.09.21 

- La Facultatea de Educație Fizică și Sport de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, locurile bugetate scoase la concursul de admitere 
2021 s-au ocupat din prima. Însă, în sesiunea de toamnă mai sunt 
disponibile locuri cu taxă. Decanul facultății, profesorul universitar 
doctor Petru Ghervan, a anunțat, la Radio Top, că sunt peste 20 de locuri 
la specializarea „Kinetoterapie” și 12 la specializarea „Educație fizică”. 
Profesorul a spus că numărul locurilor la „Kinetoterapie” s-a majorat cu 
15, de la 60 la 75, după ce în urma unei vizite a reprezentanților Agenției 
Române de Asigurare a Calității în Învățământul Universitar s-a permis 
mărirea capacității de școlarizare. Petru Ghervan a precizat: „Facultatea 
de Educație Fizică și Sport din Suceava este căutată, iar cele 15 locuri în 
plus mai pot acorda școală unor copii care altfel trebuiau să se ducă ori 
la ceva ce nu-și doreau, făceau ceva de circumstanță sau plecau undeva 
să muncească”. Înscrierile în sesiunea de toamnă a admiterii demarează 

https://www.svnews.ro/10-locuri-rezervate-pentru-participantii-la-jocurile-olimpice-de-la-tokyo-pentru-sesiunea-de-admitere-din-aceasta-luna-la-facultatea-de-educatie-fizica-si-sport-din-cadrul-usv/265232/
https://www.svnews.ro/10-locuri-rezervate-pentru-participantii-la-jocurile-olimpice-de-la-tokyo-pentru-sesiunea-de-admitere-din-aceasta-luna-la-facultatea-de-educatie-fizica-si-sport-din-cadrul-usv/265232/
http://centruldepresa.ro/stiri/10-locuri-rezervate-pentru-participantii-la-jocurile-olimpice-de-la-tokyo-pentru-sesiunea-de-admitere-din-aceasta-luna-la-facultatea-de-educatie-fizica-si-sport-din-cadrul-usv
http://centruldepresa.ro/stiri/10-locuri-rezervate-pentru-participantii-la-jocurile-olimpice-de-la-tokyo-pentru-sesiunea-de-admitere-din-aceasta-luna-la-facultatea-de-educatie-fizica-si-sport-din-cadrul-usv
https://www.ziar.com/news=13775437
https://www.ziar.com/news=13775437
https://www.radiotop.ro/educatie/locuri-pentru-sportivii-de-la-tokyo-la-usv.html
https://www.radiotop.ro/educatie/locuri-pentru-sportivii-de-la-tokyo-la-usv.html
http://www.bitnews.ro/10-locuri-rezervate-pentru-participantii-la-jocurile-olimpice-de-la-tokyo-pentru-sesiunea-de-admitere-din-aceasta-luna-la-facultatea-de-educatie-fizica-si-sport-din-cadrul-usv.html
http://www.bitnews.ro/10-locuri-rezervate-pentru-participantii-la-jocurile-olimpice-de-la-tokyo-pentru-sesiunea-de-admitere-din-aceasta-luna-la-facultatea-de-educatie-fizica-si-sport-din-cadrul-usv.html


pe 6 septembrie, iar profesorul Ghervan este optimist că vor fi acoperite 
toate locurile de la Facultatea pe care o coordonează. 

- Absolvenți ai FIA 
Suceava, căutați de 
industria alimentară 

radiotop.ro 
05.09.21 

- Numeroși absolvenți din promoția 2021 a Facultății de Inginerie 
Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au 
ajuns în industrie, în timp ce alții au preferat să urmeze studiile de 
masterat. Decanul facultății, Mircea Oroian, a afirmat, la Radio Top, că 
mulți absolvenți au fost recrutați de marii angajatori din municipiul 
Suceava, gen Bermas, Facos și Mopan. El a menționat că alți absolvenți 
s-au angajat la firme din industria alimentară din județele de unde 
provin, și anume Botoșani sau Neamț. Decanul Oroian a spus: „Față de 
anul trecut, în 2021, piața industriei alimentare s-a dezghețat. Mulți și-
au regândit planurile de afaceri, au deschis linii noi de producție și au 
nevoie de specialiști”. 

- USV anunță că 
Facultate de 
Medicină și Științe 
Biologice de la 
Suceava va 
funcționa, în primă 
fază, cu șapte 
programe 

newspascani.com 
05.09.21 

- Hotărârea de Guvern privind înființarea Facultății de Medicină și Științe 
Biologice, începând cu anul universitar 2021-2022, în cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), a fost publicată în 
Monitorul Oficial. Într-o primă fază, noua facultate va funcționa cu șapte 
programe de studiu, șase la nivel de licență și unul de masterat: Nutriție 
și dietetică, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Asistență medicală 
generală, Tehnică dentară, Biologie și Biochimie, respectiv, Nutriție și 
recuperare medicală – program de masterat în domeniul Medicină. 
„În perioada următoare, universitatea își va continua politica de 
dezvoltare a noii facultăți, atât în ceea ce privește atragerea unei resurse 
umane de înaltă calificare, care să se alăture celei deja existente, cât și în 
direcția construirii clădirii care să deservească facultatea, în paralel cu 
inițierea demersurilor privind înființarea unui program de studiu de 
Medicină Generală”, se arată într-un comunicat al USV, citat de 
Agerpres. 

- Biblioteca USV s-a 
îmbogățit cu 265 de 
volume din diverse 
domenii ale 
cunoașterii 

suceavalive.ro 
06.09.21 

- Săptămâna trecută, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava a primit o importantă donație din partea Bibliotecii Academiei 
Române, constând în 265 de volume din diverse domenii ale cunoașterii: 
electrotehnică, telecomunicații, industrie alimentară, electrobiologie, 
echipamente medicale, biochimie, microbiologie, auto, silvicultură, 
informatică, drept, științele comunicării, sociologie, publicistică, științe 
politice, memorialistică, artă, filosofie, lingvistică, istorie, etnologie, 
antropologie culturală. 
Publicațiile din valoroasa donație îmbogățesc fondul de carte al 
Bibliotecii, care cuprinde peste 280.000 volume. 



Menționăm că la începutul anului universitar 2020-2021, Biblioteca a 
primit Manuscrisele Eminesciene, ca urmare a generoasei inițiative a 
prof. univ. dr Mircea A. Diaconu, prorector al USV. 

 


