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Sinteza articolului 

Oana Nuțu Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
Suceava va avea 
circa 4.000 de 
„boboci” în noul an 
universitar 

obiectivdesuceava.ro 
23.09.21 

- Jumătate dintre cei peste 2.000 de candidați care s-au înscris în sesiunea 
de toamnă a Admiterii 2021 la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 
(USV) s-au înmatriculat. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul 
instituției, au fost admiși în a doua sesiune 1.113 studenți și masteranzi, 
dintre care 196 sunt din Republica Moldova și Ucraina. Amintim că în 
prima sesiune au fost admiși 2.778 de studenți și masteranzi, astfel că în 
noul an universitar circa 4.000 de noi studenți vor studia în cadrul celor 
11 facultăți ale USV. 
La studiile de licență, învățământ de zi, au fost admiși 547 de studenți, 
iar la învățământ la distanță 120, în timp ce pentru studiile de masterat 
au optat 375 de candidați. Alți 71 de studenți s-au înmatriculat la 
programele de conversie profesională, 61 dintre ei fiind admiși la 
Pedagogia învățământului Primar și Preșcolar. În acest caz, conducerea 
facultății a solicitat aprobarea suplimentării numărului de locuri la acest 
program de conversie profesională cu 20 de locuri, dat fiind faptul că în 
sesiunea din iulie se înmatriculaseră 39 de candidați, iar capacitatea de 
școlarizare era de 80 de studenți. 
În această a doua sesiune de admitere la USV, cei mai mulți candidați s-
au îndreptat spre studiile de licență la Facultatea de Drept și științe 
Administrative, care a înmatriculat 78 de studenți, de la Facultatea de 
științe Economice și Administrație Publică – 66 înmatriculați, și 
Facultatea de Istorie și Geografie – 60 înmatriculați. 
În sesiunea de toamnă, oferta USV a însumat un total de circa 2.600 de 
locuri, dintre care 523 de locuri fără taxă – 290 la licență și 233 la 
masterat, și circa 2.000 cu taxă. 

stirimoldova24.ro 
23.09.21 
centruldepresa.ro 
23.09.21 

Oana Nuțu Sesiune 
extraordinară de 
Admitere la USV 

obiectivdesuceava.ro 
23.09.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava organizează o a treia sesiune de 
admitere, în special pentru candidații din străinătate, din cauza 
întârzierii echivalării de către CNRED a actelor de studii obținute în afara 
țării noastre. 
„Având în vedere existența unor situații excepționale, legate de înscrierea 
studenților din Republica Moldova și Ucraina în programele cu dublă 
diplomă, de faptul că există cazuri în care sesiunea de licență din 

https://www.obiectivdesuceava.ro/local/universitatea-stefan-cel-mare-suceava-va-avea-circa-4-000-de-boboci-in-noul-an-universitar/
https://www.obiectivdesuceava.ro/local/universitatea-stefan-cel-mare-suceava-va-avea-circa-4-000-de-boboci-in-noul-an-universitar/
https://www.stirimoldova24.ro/suceava/universitatea-stefan-cel-mare-suceava-va-avea-circa-4-000-de-boboci-in-noul-an-universitar-506466/
https://www.stirimoldova24.ro/suceava/universitatea-stefan-cel-mare-suceava-va-avea-circa-4-000-de-boboci-in-noul-an-universitar-506466/
http://centruldepresa.ro/stiri/universitatea-stefan-cel-mare-suceava-va-avea-circa-4-000-de-boboci-in-noul-an-universitar
http://centruldepresa.ro/stiri/universitatea-stefan-cel-mare-suceava-va-avea-circa-4-000-de-boboci-in-noul-an-universitar


septembrie s-a încheiat după finalizarea perioadei de înscrieri la 
admitere la universitatea noastră, întârzierea echivalării de către CNRED 
a actelor de studii obținute în străinătate, precum și altele asemenea, 
USV a decis organizarea unei sesiuni extraordinare de admitere, pe 
locurile cu taxă rămase disponibile”, a informat USV. 
Azi, 23 septembrie, au loc înscrierile din cadrul sesiunii extraordinare, 
iar mâine, 24 septembrie, candidații se vor putea înmatricula. Precizăm 
că a doua sesiune de admitere la USV a fost încheiată luni, 20 septembrie, 
o dată cu ultima zi de înmatriculări pentru candidații înscriși în perioada 
6-13 septembrie. Rezultatele înmatriculărilor au fost afișate marți, 21 
septembrie. Potrivit listelor publicate de cele 11 facultăți sucevene, în 
sesiunea de toamnă au fost admiși 1.113 studenți și masteranzi. 

- „Noaptea 
cercetătorilor”, pe 
24 și 25 septembrie, 
la Suceava și 
Fălticeni 

radiotop.ro 
22.09.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a informat că va participa 
și la ediția 2021 a manifestării „Noaptea cercetătorilor europeni”. În 
județul nostru evenimentul va avea loc vineri, 24 septembrie, între orele 
16.00-22.00, pe platoul din fața universității, iar a doua zi, în intervalul 
orar 10.00-14.00, în Piața „Nada Florilor” din Fălticeni. Într-un 
comunicat al USV se arată: „Pe 24 și 25 septembrie sunteți invitați să 
descoperiți lumea extraordinară a științei prin zeci de activități 
destinate minților curioase de toate vârstele: zone pline de jocuri, 
concursuri cu premii, experimente sau expoziții pentru stimularea 
creativității, a gândirii critice și a curiozității, dar și prin dezbateri sau 
conferințe pe teme de interes în cercetare. Evenimentul cu tema 
„ReCoNnect – The Green Deal” aduce zona de cercetare de excelență 
din România în fața publicului larg și se desfășoară în numeroase orașe 
din țară într-un mod interactiv, educativ și distractiv. Cele mai mari 
institute de cercetare și cele mai importante instituții 
de învățământ superior din România și-au unit eforturile pentru a oferi 
o experiență spectaculoasă publicului”. Participanții trebuie să poarte 
masca de protecție și să respecte distanțarea fizică. „Noaptea 
cercetătorilor europeni” se desfășoară anual în peste 300 de orașe de pe 
continent, iar în România, anul acesta, are loc în orașe precum 
București, Timișoara, Cluj, Suceava, Galați, Brăila și Baia Mare. 
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Radu Lupașcu Festivitate de 
deschidere a 
activităților derulate 
în cadrul proiectelor 
transfrontaliere 

monitorulsv.ro 
23.09.21 

- Miercuri, începând cu ora 10.00, în Aula Corpului E al Universității 
„Ștefan cel Mare” (USV) a avut loc festivitatea de deschidere a 
programului de activități care se desfășoară timp de 3 zile la Suceava, în 
cadrul a două proiecte transfrontaliere în care universitatea suceveană 
are rol de coordonator și partener. Activitățile derulate astăzi și mâine 
vor conține sesiuni de instruire și workshopuri pe problemele derulate în 
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româno-ucrainene la 
USV 

cadrul proiectelor „Cross-Border Cooperation Smart Energy – 
CBCSmartEnergy”, în care USV participă în calitate de coordonator, 
director de proiect fiind prof. univ. dr. ing. Radu-Dumitru Pentiuc, și 
„New Energy Solutions in Carpathian area – NESiCA”, careface parte din 
cadrul programului ENI CBC 2014-2020 Ungaria-Slovacia-România-
Ucraina, axa OT6, „Protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea”, în care USV este partener, avându-l ca director 
de proiect pe șef lucrări dr. ing. Constantin Ungureanu. 
La întâlnire au participat oficialități ale municipiului Suceava, cadre 
didactice și cercetători de la USV și de la Universitatea Națională 
Uzhgorod și Asociația Internațională pentru Dezvoltare Regională 
(IARDI) din Ucraina, precum și membrii comunităților locale, 
reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale din județul Suceava 
și Ucraina implicate și partenere în cele două proiecte. 
Coordonatorul acțiunii a fost directorul de proiect prof. univ. dr. ing. 
Radu Dumitru Pentiuc, directorul Departamentului de Electrotehnică 
din Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din USV. 
[…] 

 

 

 


