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Sinteza articolului 

O. NUTU Sesiunea de toamnă 
pentru Admiterea 
USV a adunat peste 
2.000 de înscrieri 

obiectivdesuceava.ro 
16.09.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) anunță că peste 2.000 de 
candidați s-au înscris în sesiunea de toamnă a Admiterii 2021. Miercuri, 
15 septembrie, au început înmatriculările, etapă ce se va încheia în data 
de 20 septembrie. 
Pentru studiile de licență zi, la Facultatea de Drept și Științe 
Administrative s-au înscris circa 200 de candidați, Facultatea de 
Educație Fizică și Sport are 61 de candidați, Facultatea de Inginerie 
Alimentară a atras 64 de candidați, la Facultatea de Inginerie Electrică și 
Știința Calculatoarelor s-au înscris 75 de candidați, iar la Facultatea de 
Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management sunt 68 de candidați. 
Facultatea de Istorie și Geografie are 86 de candidați înscriși, la 
Facultatea de Litere și Științele Comunicării sunt 83 de înscrieri, la 
Facultatea de Medicină și Științe Biologice 82, la Facultatea de 
Silvicultură s-au înscris 56 de candidați, iar la Facultatea de științe 
Economice și Administrație Publică sunt 134 de înscrieri. Alți 137 de 
candidați din Republica Moldova și Ucraina au ales să se înscrie pentru 
studiile de licență zi, în această a doua sesiune de admitere. În ceea ce 
privește studiile de masterat oferite de cele 11 facultăți din cadrul USV s-
au înscris peste 400 de absolvenți de studii de licență în sesiunea de 
toamnă. 
Pentru sesiunea de toamnă USV a pus la dispoziție 523 de locuri fără 
taxă, dintre care 290 la studiile de licență, iar 233 la studiile de masterat. 
Acestora li se adaugă locurile disponibile cu taxă, după cum urmează: 
1.036 la licență (forma de învățământ cu frecvență), 493 la masterat, 46 
la conversie profesională și 208 la licență ID. Pentru etnicii români de 
pretutindeni, în sesiunea septembrie mai sunt disponibile 110 de locuri 
la ciclul de studii de licență și 195 la cel de masterat. În ceea ce privește 
studiile doctorale, USV scoate la concurs 25 de locuri bugetate și 78 cu 
taxă. Alte 11 locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni. 
Pentru a fi admiși, candidații au obligația să se înmatriculeze cel târziu 
până la data de 20 septembrie, altfel vor pierde locul ocupat în urma 
înscrierii. 
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- Rectorul Valentin 
Popa, Doctor 
Honoris Causa al 
Universității 
Tehnice a Moldovei 

svnews.ro 
16.09.21 

- Pe 14 septembrie, într-un cadru festiv,  Senatul Universității Tehnice a 
Moldovei și-a exprimat admirația și prețuirea față de doi reputați 
profesori și oameni de știință – prof. univ., dr. ing. Dan Cașcaval, rector 
al Universității „Gheorghe Asachi” din Iași, și prof. univ., dr. ing. Valentin 
Popa, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, cărora le-a 
fost conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa al UTM, în semn de 
recunoaștere a contribuției definitorii la dezvoltarea relațiilor de 
cooperare academică între cele două instituții. 
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- USV este unica 
universitate din 
România invitată la 
Summitul mondial 
al Societății 
Internaționale 
pentru Studiul 
Informației 

newsbucovina.ro 
15.09.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava este singura instituție de 
învățământ superior din România invitată să participe la Summitul 
mondial al Societății Internaționale pentru Studiul Informației (SI4SI). 
IS4SI organizează, între 12 și 19 septembrie 2021, online, Summitul 
mondial 2021, cu tema „Studiul Informației pentru beneficiul umanității: 
Să învățăm din trecut și să construim pentru noua normalitate”, sub 
coordonarea principală a profesorului Marcin J. Schroeder, de la 
Universitatea Tohoku, din Japonia. 
Universitatea suceveană va fi reprezentată de Centrul de Etică, Filosofie 
și Inginerie în Societate (C-EPHES) din cadrul Școlii Doctorale de Științe 
Sociale și Umaniste (USV). 
Potrivit USV, programul ediției din acest an include și o conferință cu 
tema „Filosofie și computing”/Philosophy and Computing, coordonată 
de Peter Boltuc, de la Universitatea Northern Illinois, SUA. 
Totodată, la invitația profesorului Boltuc, C-EPHES din cadrul USV 
organizează, vineri, 17 septembrie 2021, două panel-uri pe teme de 
actualitate. Acestea reprezintă o  continuare a conferințelor PHEADE 
organizate, în ultimii 12 ani, de SRFIT (Societatea Română de Filosofie, 
Inginerie și Tehnoetică) și de C-EPHES (Centrul de Cercetare în 
Filosofie, Inginerie și Etică pentru Societate). […] 
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Oana Șlemco Un profesor 
universitar explică 
de ce COVID-ul 
ucide mai puțin în 
Marea Britanie 

adevarul.ro 
15.09.21 

- Profesorul universitar Mihai Dimian, de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava, a explicat pe contul său de Facebook, de ce s-au 
înregistrat mai puține decese în ultimul val al pandemiei de COVID-19, 
care a afectat Marea Britanie.  
Mihai Dimian este profesor la Universitatea „Ștefan cel Mare” și are un 
CV impresionant. Încă de la izbucnirea pandemiei de COVID-19 s-a 
implicat în activități de depistare și limitare a răspândirii bolii în județul 
Suceava. Mulțumită efortului său, Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” a 
avut primul laborator de testare COVID din județ, în martie 2020, când, 
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din cauza numărului mare de infectări, Suceava a fost denumită 
„Lombardia României”.  
El a avut ideea să mute de la universitate la spital aparatura de depistare 
a virusului. Miercuri, 15 septembrie, universitarul a explicat pe contul 
său de Facebook de ce Marea Britanie a înregistrat mai puține decese în 
cel mai recent val al pandemiei care a afectat această țară, comparativ cu 
valurile anterioare. 
„De COVID ne vom tot îmbolnăvi de acum înainte. Însă, acum, încă mai 
puteți alege cum să treceți prin boală și cum să vă creșteți șansa de a trăi. 
(…) Putem filosofa pe facebook cât doriți dar realitatea este că ultimul val 
a găsit mai mult de două treimi din populație vaccinată în UK iar 
numărul de decese este incomparabil mai mic decât cel din valurile 
anterioare. România are o rată de vaccinare de 3 ori mai mică iar 
începutul acestui val începe să arată o creștere a deceselor similară cu cea 
din valurile anterioare. Succes în alegerea dumneavoastră!”, a transmis 
profesorul. Mesajul este însoțit și de un grafic în care se arată evoluția 
deceselor în Marea Britanie comparativ cu decesele înregistrate în 
România, în diferite valuri ale pandemiei.  

- Centrul de vaccinare 
de la Universitate ar 
putea fi redeschis în 
octombrie 

svnews.ro 
15.09.21 

- Centrul de vaccinare de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava ar 
pute fi redeschis în octombrie, a  anunțat primarul Ion Lungu. El a spus 
că a discutat acest aspect cu cei de la Direcția de Sănătate Publică. 
Activitate centrului a fost suspendată în vară din lipsă de clienți. În 
prezent funcționează doar două centre de vaccinare în municipiul 
Suceava la Iulius Mall și la Shopping City. 
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