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Sinteza articolului 

- 6.000 de locuri, din 
care aproximativ 2.
200 la fără taxă puse 
la dispoziția 
candidaților la 
admiterea din acest 
an de Universitatea 
din Suceava 
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- La admiterea din acest an, Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava 
pune la dispoziția candidaților peste 6.000 de locuri, din care 
aproximativ 2.200 sunt la fără taxă. Rectorul USV, Valentin Popa, a 
declarat, la Radio Top, că sunt cele mai multe locuri bugetate din istoria 
universității. Profesorul a mai spus: „Avem 80 de specializări, însă nici 
una nu este nouă. Sunt și specializări autorizate în ceilalți ani, care devin 
acum funcționale. Sunt și specializări la început de drum, care au 
studenți doar în anul I. Numărul de locuri nu vine după numărul de 
specializări pe care se gândește să le facă o universitate. În principiu, 
criteriile de atribuire a locurilor la nivelul Ministerului Educației țin cont 
de numărul de înscriși din anul precedent și de o istorie a locurilor 
bugetate pe care le-ai primit de-a lungul anilor”. 
În opinia rectorului Popa, ca paletă de specializări, Universitatea din 
Suceava se compară cu cele din Sibiu și Oradea. La USV, sesiunea de vară 
a concursului de admitere va debuta luni, 4 iulie, la toate cele 11 facultăți. 
Procesul de admitere se va desfășura în perioada 4-13 iulie, fără zilele de 
sâmbătă și duminică, pentru specializările unde există probe, și în 
intervalul 4–15 iulie, fără zilele de sâmbătă și duminică, pentru 
specializările unde nu există probe. Informații detaliate despre procesul 
de Admitere 2022, cu repartizarea celor peste 6.000 de locuri bugetate și 
cu taxă pe programe de studiu din ciclul de licență, masterat și doctorat, 
pot fi obținute consultând pagina admitere.usv.ro. Indiferent de 
facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, toți viitorii 
studenți vor primi 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 3 studenți înmatriculați cu taxă, la anumite 
programe de studiu, vor primi pentru primul an de studii burse speciale, 
iar peste 30% dintre viitorii studenți vor primi burse lunare cu valori 
cuprinse între 600 și 1.100 de lei pe lună, timp de 12 luni. 

ziar.com 
27.06.22 
ziarelive.ro 
27.06.22 
centruldepresa.ro 
27.06.22 

- Rectorul USV, 
Valentin Popa: În 
vreo trei ani cred că 
vom avea sediu 
propriu pentru 
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- Rectorul Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava, profesorul 
universitar doctor inginer Valentin Popa, consideră că Facultatea de 
Medicină și Științe Biologice va avea propriul sediu în câțiva ani. Clădirea 
va fi ridicată pe un teren în suprafață de 1.440 de metri pătrați din curtea 
Spitalului Județean <Sfântul Ioan cel Nou>. Consiliul Județean va hotărî 
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Facultatea de 
Medicină, care va fi 
înalt cât Spitalul 
Județean 

în ședința de miercuri, 29 iunie, trecerea pământului în administrarea 
USV. Rectorul a afirmat, la Radio Top: „După decizia Consiliului 
Județean va fi întocmit dosarul pentru Hotărârea de Guvern. Cred că 
Hotărârea de Guvern va apărea destul de repede, pentru că avem un 
sprijin serios la București în persoana președintelui Gheorghe Flutur. 
Imediat ce avem Hotărârea de Guvern intabulăm terenul pentru a scoate 
extrasul de carte funciară. Va urma licitația pentru proiectare și am 
pregătit deja caietul de sarcini. Proiectarea va dura aproximativ 12 luni și 
execuția între 18 și 24 de luni. Așadar, în vreo trei ani cred că vom avea 
sediu propriu pentru Facultatea de Medicină”. Profesorul Popa a spus că, 
în principiu, clădirea va fi înaltă cât Spitalul Județean. 

- Valentin Popa, fost 
ministru al 
Educației: Am auzit 
niște idei cu 
scoaterea premiilor 
și am rămas absolut 
stupefiat. Ce-ar fi să 
mergem la 
olimpiadă și să fim 
declarați toți 
câștigători? 
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- Rectorul Universității <Ștefan cel Mare> Suceava, profesorul universitar 
doctor inginer Valentin Popa, nu concepe măsuri de genul celei vizând 
renunțarea la ceremoniile școlare. Asta, în contextul în care o profesoară 
din Bacău a solicitat în mod public, într-o petiție online, renunțarea la 
festivitățile de premiere, pe motiv că ar provoca suferință elevilor cu 
rezultate școlare slabe. Fost ministru al Educației în perioada 29 
ianuarie-28 septembrie 2018, rectorul universității sucevene a declarat, 
la Radio Top: „Trebuie să existe o motivație întotdeauna. Motivația 
pentru copii este în momentul de față acest premiu, această 
recunoaștere. Până la urmă, fiecare dintre noi tânjește spre o 
recunoaștere a muncii sale. La copii recunoașterea e mult mai 
importantă decât la adulți. Este foarte clar că există o necesitate în a 
acorda distincții, premii la școală. Am auzit niște idei cu scoaterea 
premiilor și am rămas absolut stupefiat. Ce-ar fi să mergem la olimpiadă 
și să fim declarați toți câștigători? Concurează toți și toți câștigă. Adică 
nu mai are rost să ne întrecem, pentru că important e să participăm. N-
are rost să mai facem podium, să mai cânte imnul. Or, ce rost mai are ca 
la turneele de tenis să existe un învingător? Ceilalți nu sunt umiliți dacă 
numai unul iese câștigător? Nu se poate”. Profesorul Valentin Popa a 
continuat, spunând: „Motorul întregii dezvoltări a societății umane s-a 
bazat pe premiere. În epoca de piatră cel ce câștiga războiul primea 
femeile, pământurile și hrana celor învinși. Astăzi primim premii”. 
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