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- Oferta educațională cu care se prezintă pe piață, anul acesta, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) este foarte tentantă 
datorită faptului că instituția propune, în anul universitar 2022- 2023, 
candidaților din regiunea de Nord-Est, care doresc să își înceapă sau să 
își continue studiile universitare, cel mai mare număr de locuri bugetate 
din istoria sa. 
Este vorba despre 1.400 de locuri fără taxă, care vor fi repartizate pe cele 
peste 120 de programe de studiu la nivel de licență, masterat, doctorat, 
post-doctorat și formare continua. 
„Evidențiem faptul că, dintre cele 1400 locuri bugetate (fără taxă) 
disponibile la ciclul de studii de licență, 40 de locuri sunt alocate 
absolvenților de liceu din mediul rural, iar 22 de locuri sunt pentru 
absolvenții de liceu proveniți din sistemul de protecție socială și 
candidații de etnie rromă. De asemenea, a fost alocat un număr de cinci 
locuri bugetate pentru studii universitare de licență și cinci locuri 
bugetate pentru studii universitare de master, din totalul locurilor 
bugetate, pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale/dizabilități, 
în vederea asigurării egalității de șanse și integrării efective în viața 
socială. Candidații înscriși în această categorie au prioritate la 
înmatriculare”, precizează USV. 
Concursul de admitere la USV pentru ciclurile de studii de licență și 
masterat, la toate cele 11 facultăți, va începe pe 4 iulie. Candidații au 
posibilitatea de a se înscrie atât on-site, în locațiile din campusul USV, 
cât și on-line, folosind platforma de înscriere disponibilă. 
„Admiterea demarează la scurt timp după ce universitatea suceveană și-
a confirmat statutul de instituție de învățământ superior de elită, fiind 
ierarhizată, pentru al doilea an consecutiv, în celebrul top internațional 
QS World University Rankings și plasată între primele 1400 de 
universități ale lumii și între primele 11 universități din România”, 
amintesc reprezentanții instituției de învățământ. 
În ceea ce privește studiile de licență, pentru sesiunea iulie 2022, pe 
lângă specializările de tradiție, absolvenții de liceu se vor putea orienta și 
către unele noi: biologie, biochimie, echipamente și sisteme medicale, 
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21.06.22 tehnică dentară, autovehicule rutiere, echipamente de comandă și 
control pentru autovehicule, robotică, rețele și software de comunicații, 
energetică și tehnologii informatice, științe gastronomice și resurse 
umane. 
Totodată, indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru care 
vor opta, toți bobocii vor primi un sprijin material, constând într-un 
laptop sau o tabletă și o cartelă SIM cu abonament de date cu o durată de 
valabilitate de minim 9 luni și cu minimum 50 GB pe lună. De asemenea, 
primii trei studenți înmatriculați cu taxă, la anumite programe de studiu, 
vor primi pentru primul an de studii burse de studii speciale, iar peste 
30% dintre viitorii studenți vor primi burse lunare cu valori cuprinse 
intre 600 și 1.100 lei pe lună, timp de 12 luni. 
Procesul de admitere 2022 se va desfășura în perioada 4-13 iulie (fără 
zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările unde există probe, și 
4-15 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările unde 
nu există probe. Sesiunea a doua de admitere se va desfășura în perioada 
5-9 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică) pentru specializările 
unde nu există probe, și 5-12 septembrie, pentru specializările unde 
există probe. 
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- Educație 
nutrițională pentru 
o viață sănătoasă 
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- În perioada copilăriei, un rol important în formarea unor obiceiuri 
alimentare sănătoase îl are educația nutrițională. Acumulând cunoștințe 
și asimilând concepte de la vârste fragede, pe măsură ce vor crește, copiii 
vor adopta o dietă sănătoasă și echilibrată și își vor forma atitudini 
pozitive față de alimentație. 
În acest sens, activitatea extracurriculară „Educație nutrițională pentru 
o viață sănătoasă” a continuat și la Școala Gimnazială nr. 4 Suceava, la 
clasa pregătitoare a doamnei învățătoare Mirela Mazilu, unde studenții 
Facultății de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, specializarea Nutriție și dietetică, anul I, 
coordonați de către nutriționist-dietetician Daniela Bălănucă și 
masterand Carmen Chauciuc (nutriționist-dietetician voluntar), au 
susținut o activitate informală, care a inclus și o componentă practică. 
Piramida alimentară, grupele de alimente și conținutul în principii 
nutritive sunt noțiuni care au fost explicate elevilor, dar și părinților, care 
au participat online la activitate. Astfel, procesul de învățare din clasă 
poate continua și acasă, informațiile primite putând fi puse în practică cu 
ajutorul părinților. Implicarea copiilor în cumpărarea și prepararea 
alimentelor poate fi un bun prilej de educație nutrițională. Împreună, 
studenții USV și elevii au pregătit o gustare sănătoasă - fructe și legume 
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proaspete! 
În perioada de viață cuprinsă între 6 - 12 ani, se pune mai mult accent pe 
creșterea consumului de fructe, legume, cereale integrale, dar și pe 
respectarea preferințelor alimentare. La această vârstă, majoritatea 
problemelor legate de alimentație se pot remedia. 
Prin aceste activități, Facultatea de Medicină și Științe Biologice își 
propune să reducă riscul de obezitate infantilă și să formeze obiceiuri 
alimentare sănătoase. De asemenea, facultatea consideră că asigurarea 
unui aport nutritiv corespunzător contribuie la îmbunătățirea 
rezultatelor școlare, având un rol important în dezvoltarea creierului, 
ameliorarea performanțelor cognitive, creșterea atenției, îmbunătățirea 
memoriei, gestionarea comportamentului și stimularea prezenței la 
școală. 

- Școală de vară 
gratuită: 18-31 iulie 
2022. „Unde să vii 
pentru a fi inginer 
adevărat”  
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- Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității Ștefan cel 
Mare Suceava desfășoară, în perioada 18-31 iulie 2022, Școala de vară 
„Unde să vii pentru a fi inginer adevărat”. Programul se adresează 
elevilor care au absolvit cel puțin clasa a IX-a și provin din familii 
numeroase, cu venituri mici, din centrele de plasament, ori din mediul 
rural, sunt izolați social sau au cerințe educaționale speciale. 
Organizatorii oferă gratuit cazare și masa în campus și au pregătit 
cursuri, activități recreative, sportive și excursii tematice pentru 
participanți. 
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