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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Număr record de 
candidați înscriși la 
USV, până în 
penultima zi de 
înscrieri 

monitorulsv.ro 
15.07.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a demarat luni, 4 iulie 
a.c., concursul de admitere 2022 pentru ciclurile de studii de licență și 
masterat, la toate cele 11 facultăți. Joi, 14 iulie, în penultima zi de 
înscrieri, cifrele indicau un record în ceea ce privește numărul 
candidaților, atât din țară, cât și din afara granițelor, care au optat pentru 
cele peste 120 de programe de studiu din oferta educațională a USV. 
Această dinamică a înscrierilor reflectă încrederea de care USV se bucură 
în rândul tinerilor din regiunea pe care o deservește și nu numai, aspect 
care poate fi corelat și cu prezența constantă a universității în cele mai 
renumite clasamente internaționale pentru învățământul superior. 
Se mai pot face înscrieri și astăzi, 15 iulie, până la ora 16.00, on-site sau 
on-line, pentru specializările la care nu există probe de concurs. Toate 
informațiile necesare pentru procesul de Admitere 2022, cu repartizarea 
celor peste 6000 de locuri, bugetate și cu taxă, și informații referitoare la 
specificul fiecărei facultăți pot fi obținute consultând pagina 
https://admitere.usv.ro/. 
Pentru cei care aleg să se înscrie on-line, platforma de admitere a USV 
pune la dispoziție un sistem electronic de plată a taxei de înscriere, care 
va putea fi accesat în momentul înscrierii și încărcării documentelor în 
platformă. 
Indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, 
toți bobocii USV 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 minimum 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 de studii speciale, 
iar peste 30% dintre viitorii studenți vor primi burse lunare cu valori 
cuprinse între 600 și 1100 lei pe lună, timp de 12 luni. 
Pentru a deveni studenți ai USV, candidații admiși trebuie să depună 
cererea de înmatriculare cel târziu până la data de 27 iulie. 

stirisuceava.net 
15.07.22 

- 15 iulie, ultima zi de 
înscrieri la USV 

obiectivdesuceava.ro 
14.07.22 

- Luni, 4 iulie a.c., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a 
demarat concursul de admitere 2022 pentru ciclurile de studii de licență 
și masterat, la toate cele 11 facultăți. 
„Astăzi, când ne aflăm în penultima zi de înscrieri, constatăm cu 

suceavalive.ro 
14.07.22 



suceava-smartpress.ro 
14.07.22 

entuziasm faptul că cifrele indică un record în ceea ce privește numărul 
candidaților, atât din țară, cât și din afara granițelor, care au optat pentru 
cele peste 120 de programe de studiu din oferta educațională a USV. 
Considerăm că această dinamică a înscrierilor reflectă încrederea de care 
USV se bucură în rândul tinerilor din regiunea pe care o deservește și nu 
numai, aspect care poate fi corelat și cu prezența constantă a universității 
în cele mai renumite clasamente internaționale pentru învățământul 
superior”, se arată într-un comunicat transmis, joi de Universitatea 
suceveană. 
Candidații care încă nu au reușit să se înscrie că o mai pot face până 
mâine, 15 iulie, la ora 16.00, on-site sau on-line, pentru specializările la 
care nu există probe de concurs. Toate informațiile necesare pentru 
procesul de Admitere 2022, cu repartizarea celor peste 6000 de locuri, 
bugetate și cu taxă, și informații referitoare la specificul fiecărei facultăți 
pot fi obținute consultând pagina https://admitere.usv.ro/. 
Pentru cei care aleg să se înscrie on-line, platforma de admitere a USV 
pune la dispoziție un sistem electronic de plată a taxei de înscriere, care 
va putea fi accesat în momentul înscrierii și încărcării documentelor în 
platformă. 
„Indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, 
toți bobocii USV 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 3 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 1100 lei pe lună, timp de 12 luni. 
Subliniem faptul că, pentru a deveni studenți ai USV, candidații admiși 
trebuie să depună cererea de înmatriculare cel târziu până la data de 27 
iulie”, se mai precizează în comunicatul menționat. 

ziareonline24.ro 
14.07.22 

Daniela Mihai Ce soluții caută unii 
tineri din Ucraina 
pentru a scăpa de 
înrolarea în armată 

revistapresei.hotnews.ro 
12.07.22 

- Este a 139-a zi de război în Ucraina, iar armata rusă continuă 
bombardamentele fără întrerupere în Donbas. Volodimir Zelenski a 
descris lupta care cuprinde regiunile Lugansk și Donețk, ca fiind cea mai 
dură de până azi, poate la fel de sângeroasă ca cele din al Doilea Război 
Mondial. 
Autoritățile din Kiev pregătesc extinderea programului de înrolare și în 
rândul femeilor, studenților dar și al elevilor, în cazul în care invadatorii 
ruși vor reveni cu o nouă ofensivă asupra capitalei ucrainene. Mai mult, 
ministrul Apărării din Ucraina, Oleksi Reznikov a declarat ca pregătește 

ziarulprofit.ro 
12.07.22 
comisaruldeprahova.ro 
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o contraofensivă în sudul țării, la care se presupune că vor participa 
aproximativ un milion de soldați ucraineni. 
În aceste condiții, a crescut și numărul tinerilor care vor să scape de 
înrolare și tot mai mulți ucraineni fac tot posibilul pentru a pleca din țară 
și de a evita, în acest fel, armata. Una dintre soluțiile găsite este înscrierea 
la una din facultățile românești. În apropierea graniței cu România, în 
orașul Cernăuți, până miercuri, au loc înscrierile la Universitatea Ștefan 
cel Mare din Suceava. […] 
O delegație de profesori români susține interviurile de admitere pentru 
sute de viitor studenți, care vor să urmeze cursurile acestei instituții de 
învățământ - transmit corespondenții Radio România Actualități, Ilie 
Pintea și Alexandru Buzică. 

- Concurență mare pe 
locurile de la 
Facultatea de 
Medicină din 
Suceava. Peste 200 
de absolvenți de 
liceu au optat deja 
pentru programele 
de studii 

suceavalive.ro 
12.07.22 

- Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava se află în preferințele multor absolvenți de 
liceu din județul nostru, dar și din județele vecine, pentru unele 
programe de studii concurența fiind acerbă. 
Conf. dr. Andrei Lobiuc, prodecan al FMSB, responsabil cu activitatea 
științifică și baza materială, a explicat că pentru cele șase programe de 
licență viitorii studenți ai Facultății de Medicină au la dispoziție 298 de 
locuri, din care 140 bugetate, iar 158 cu taxă. Trebuie spus că sunt toate 
șansele ca locurile scoase la concurs să se ocupe curând, având în vedere 
că luni, 11 iulie, peste 200 de candidați au optat deja pentru unul sau mai 
multe programe de studii din cadrul Facultății. 
Anul acesta, cea mai mare „bătălie” este dată pentru programele de studii 
Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie și Tehnică 
Dentară, însă și celelalte programe sunt atractive pentru viitorii studenți. 
Prodecanul Andrei Lobiuc a subliniat că Facultatea de Medicină dispune 
de dotări moderne, laboratoare performante, dar și de posibilitatea 
efectuării stagiilor de pregătire practică atât în cadrul USV, cât și în alte 
instituții de stat sau private din județul Suceava, dar și din alte județe 
vecine. [...] 

- Decanul Facultății 
de Educație Fizică și 
Sport, Petru 
Ghervan: Un 
campion național în 
ultimii doi ani la 
competițiile de 
juniori ale 

radiotop.ro 
08.07.22 

- Decanul Facultății de Educație și Sport de la Universitatea <Ștefan cel 
Mare> din Suceava, profesorul universitar doctor Petru Ghervan, este 
încrezător că vor fi ocupate toate cele 110 locuri scoase la concurs în 
actuala sesiune de admitere. Asta, chiar dacă până acum nu au venit prea 
mulți candidați. Sunt disponibile 60 de locuri la programul de Educație 
Fizică și 50 de locuri la Kinetoterapie. Profesorul Ghervan a menționat 
că, din anul universitar anterior, facultatea pe care o coordonează a 
rămas doar cu aceste două programe, pentru că cele de Sănătate au trecut 



federațiilor de 
specialitate intră 
fără examen, cu 10, 
și în anul I sigur 
primește bursă 

la Facultatea de Medicină și Științe Biologice. Decanul a declarat, la 
Radio Top: „An de an, Facultatea de Educație Fizică și Sport a avut 
locurile completate, nu numai cele bugetate, ci și cele cu taxă. Primele 
zile de înscriere sunt mai timide. Până ieri, la prânz, erau 26 de candidați 
la Educație Fizică și 16 la Kinetoterapie. Nu e o avalanșă de candidați, dar 
din experiența anilor trecuți, știm că ultimele două-trei zile vor fi de foc. 
Trebuie să ne asigurăm cu resursă umană, pentru a face față solicitărilor. 
Pentru că s-a prelungit perioada de înscriere, candidații cred că și-au luat 
răgazul necesar. Unii dintre ei probabil că nici nu și-au ridicat 
adeverințele de promovare a Bacalaureatului. Noi trebuie să luăm 
lucrurile ca atare și să nu ne speriem deloc”. Totodată, profesorul 
Ghervan a afirmat: „Avem un sistem de admitere flexibil, care vine în 
întâmpinarea candidaților, în sensul că un campion național la una din 
cele 12 ramuri sportive aflate în oferta noastră, poate alege una din ele. 
Un campion național în ultimii doi ani la competițiile de juniori ale 
federațiilor de specialitate, nu ale liceelor, intră fără examen, cu 10, și în 
anul I sigur primește bursă”. 

- Au început 
înscrierile la 
facultate. Cu ce 
oferte încearcă 
universitățile să-i 
atragă pe tineri 

observatorulph.ro 
11.07.22 

- Au început înscrierile la facultate, dar viitorii studenți – absolvenți de 
liceu cu diplomă de bacalaureat sunt tot mai puțini. 
În aceste condiții, universitățile intră într-o competiție serioasă și 
încearcă să-i atragă pe tineri cu burse și specializări noi. 
În 2009 peste 200 de mii de copiii s-au înscris în clasa I. 12 ani mai târziu 
doar jumătate au luat bacalaureatul. Pe ei încearcă universitățile să îi 
atragă și le oferă burse de aproape 2.000 de lei ori specializări 
interesante, introduse de anul acesta. Tinerii caută facultăți care să îi 
pregătească pentru meserii căutate pe piața muncii. [...] 
Iar Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava oferă o bursă, între 600 și 
1.100 lei pe lună, timp de un an, pentru primii trei studenți admiși la taxă, 
de la fiecare specializare. 
Mircea A. Diaconu, prorector USV Suceava: „Se diminuează această taxă 
pentru primul an universitar.” [...] 

stirileprotv.ro 
10.07.22 

Radu Lupașcu Proiecte pline de 
ingeniozitate, 
premiate la 
Olimpiada Națională 
de Creativitate 
Științifică, 
organizată la USV 

monitorulsv.ro 
14.07.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit, în perioada 9-12 
iulie, Olimpiada Națională de Creativitate Științifică, o ediție organizată 
de Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava și în 
parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Societatea 
Științifică Cygnus. 
În cadrul competiției din acest an au fost înscrise 29 de proiecte, grupate 
pe două categorii de vârstă, gimnaziu și liceu, și patru domenii: științe 
fundamentale, științe aplicate, robotică și tehnologia informației. 

obiectivdesuceava.ro 
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centruldepresa.ro 
14.07.22 

Lucrările au fost evaluate și jurizate de o comisie centrală a olimpiadei 
formată din cadre didactice universitare, cercetători, profesori și 
specialiști din domeniile vizate. 
Festivitatea de premiere a avut loc marți, 12 iulie, când au fost acordate 
premii pentru 6 categorii de proiecte. La secțiunea Robotică – seniori, 
Premiul I In memoriam Henri Coandă a fost câștigat de Călin Petru 
Gavriliu și George Marian Spulber, de la Colegiul Național „Ferdinand I” 
Bacău, cu proiectul FDP Drone, profesor coordonator fiind Anca 
Întuneric. La secțiunea Științe Aplicate – seniori, Premiul I In memoriam 
Ana Aslan a fost câștigat de Mihai Alexandru Hulubeac și Antonie Rareș 
Grigoraș de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, cu proiectul 
Dispozitiv protetic de replicare a pășirii naturale cu ajutorul rețelelor 
neuronale, profesor coordonator Anca Greculeac. La secțiunea Științe 
Fundamentale – seniori, Premiul I In memoriam Nicolae Paulescu a fost 
câștigat de Mirela Elena Comșa, David Ionuț Botezat, de la Centrul 
Județean de Excelență Suceava și Colegiul Național „Ștefan cel Mare” 
Suceava, cu proiectul Covid 19. Complicațiile combinării unor 
medicamente cu Dexametazona, profesor coordonator Cristina Amalia 
Dumitraș. La secțiunea Tehnologia informației – seniori, Premiul I In 
memoriam Ștefan Odobreja a fost câștigat de Sofia Măgirescu, Alexandra 
Floarea și Iustin Râznic de la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, cu 
proiectul MegaWiew, profesor coordonator Anca Întuneric. 
Premiile secțiunii Juniori au fost acordate după cum urmează, la 
secțiunea Robotică, Premiul I In memoriam Aurel Vlaicu a fost câștigat 
de Robert Mereuță de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, cu 
proiectul Braț robotic, profesor coordonator Ana Carmen Chirițescu, iar 
la secțiunea Științe fundamentale, Premiul I In memoriam Emil Palade a 
fost câștigat de Mihnea Sandu și Andrei Hurdubaia de la Liceul Teoretic 
„Mihail Kogălniceanu” Vaslui, cu proiectul Zborul, profesor coordonator 
Dyana Cruceanu. [...] 
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- Conferirea Medaliei 
Jubiliare rectorului 
Universității „Ștefan 
cel Mare”, prof. 
univ. ing. dr. 
Valentin Popa, și 
prorectorului 
Universității, prof. 
univ. dr. Ștefan 

radiotop.ro 
12.07.22 

- Rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, Valentin Popa, și Prorectorul 
Universității, Ștefan Purici, au primit marți, 12 iulie Medalia jubiliară – 
înscrisă în crucea bimilenară a istoriei și jertfei poporului român din 
partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în contextul manifestărilor 
Anului Jubiliar 500 – Moștenirea Mușatină – credință, cultură, istorie. 
O delegație din cadrul Centrului Eparhial Suceava, condusă de Arhid. 
Lect. univ. dr. Vasile M. Demciuc, consilier al Sectorului Monumente, 
Patrimoniu și Arhitectură ecleziastică, din care au mai făcut parte Arhid. 
Ionuț Isopescu, consilier al Sectorului Educațional-Teologic, și Protos. 

centruldepresa.ro 
13.07.22 



Purici Ioan Tofan, referent în cadrul Sectorului Cultural, a înmânat, cu 
binecuvântarea și din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, 
Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Medalia jubiliară – înscrisă în 
crucea bimilenară a istoriei și jertfei poporului român prof. univ. dr. ing. 
Valentin Popa, Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, și 
prof. univ. dr. Ștefan Purici, Prorector al Universității sucevene, în semn 
de aleasă recunoștință pentru contribuția semnificativă adusă de-a 
lungul timpului la păstrarea și promovarea valorilor spirituale, culturale, 
educaționale, edilitare și sociale ale Bisericii și neamului. 
Evenimentul a avut loc în contextul Anului Jubiliar 500 – Moștenirea 
Mușatină – credință cultură istorie, la Rectoratul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, într-un cadru festiv, fiind prezent și Președintele 
Senatului Universității, Conf. univ. dr. Liviu Gheorghe Popescu. 

- Rectorul USV 
Valentin Popa 
continuă programul 
de internaționalizare 
a USV 

crainou.ro 
13.07.22 

- În perioada 19 – 22 iunie a.c., o delegație a Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, condusă de prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul USV, 
a efectuat o vizită de lucru în Suedia, la Universitatea din Örebro, în 
cadrul Consorțiului universitar NEOLAiA (European Young 
Universities), anunță USV. 
Sub sloganul „Spre un viitor al universităților europene”, întâlnirea a 
reunit reprezentați ai celor nouă universități membre ale consorțiului: 
Universitatea din Bielefeld (Germania), Universitatea din Jaén (Spania), 
Universitatea din Nicosia (Cipru), Universitatea din Örebro (Suedia), 
Universitatea din Ostrava (Cehia), Universitatea din Salerno (Italia), 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Tours 
(Franța) și Universitatea de Stat de Științe Aplicate din Šiauliai 
(Lituania). 
Întâlnirea a avut drept scop consolidarea legăturilor existente și 
aprofundarea colaborării la nivel educațional dintre cele nouă instituții 
de învățământ superior. De asemenea, pe agenda întâlnirii au fost incluse 
și discuții despre mobilitățile gratuite pentru studenți, cadre didactice, 
cercetători și personal auxiliar, în interiorul consorțiului, și despre 
dezvoltarea rețelei educaționale. 
Din delegație au făcut parte și membrii echipei USV a consorțiului 
NEOLAiA: conf. univ. dr. Carmen Chașovschi, conf. univ. dr. Alexandru-
Ionuț Cristea și asistent cercetare Anamaria Bucaciuc. Reprezentanții 
USV au participat la întâlniri bilaterale cu reprezentanții facultăților din 
cadrul Universității din Örebro, pentru a identifica proiecte comune în 
domeniul academic și al cercetării. Au fost analizate posibilități de 
colaborare în domeniul dezvoltării durabile, în domeniul științelor 
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medicale, au fost discutate acțiuni viitoare, cum ar fi organizarea unor 
programe de studii de scurtă durată în domeniul antreprenoriatului, în 
regim hibrid, și organizarea unor școli de vară în anul universitar 2022-
2023. 
Întâlnirea s-a încheiat cu o masă rotundă, în cadrul căreia rectorii celor 
nouă universități au discutat despre angajamentul, implicarea și 
resursele disponibile, dar și despre obiectivele și etapele următoare de 
lucru. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava face parte din consorțiul 
NEOLAiA de la începutul anului 2020, când s-a semnat un acord de 
colaborare pentru proiectul intitulat NEOLAiA – Young Universities 
Empowering Regionally Rooted European Talents. În cadrul 
consorțiului, USV coordonează activitățile legate de crearea unei rețele 
de experți în antreprenoriat și îmbunătățirea calității formării 
antreprenoriale. Parteneriatul dintre membrii consorțiului se axează pe 
educație, cercetare și implicare activă în viața comunității academice. 
Printre domeniile comune de interes, cu relevanță regională, se numără 
digitalizarea și impactul acesteia asupra dezvoltării durabile, sănătatea 
globală, precum și diversitatea și incluziunea. 

- Cursuri și activități 
de învățare a limbii 
franceze 

crainou.ro 
11.07.22 

- În perioada 20 iunie – 1 iulie 2022 s-au desfășurat cursurile seriei I a 
Școlii de vară francofone, „Découvrir le français des le plus jeune âge” 
ediția a III-a, organizată de Alianța Franceză din Suceava în parteneriat 
cu Centrul de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava, Asociația Română a Profesorilor Francofoni, filiala Suceava, 
Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Delegația Generală Valonia-
Bruxelles la București, Agenția Universitară a Francofoniei, Muzeul 
Național al Bucovinei, Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, Biblioteca 
Bucovinei  „I. G. Sbiera”, INSPE Reims, Franța. 
Seria I s-a bucurat de un număr mare de participanți, cu vârste cuprinse 
între 7-13 ani, iar activitățile s-au desfășurat în spațiile Școlii Gimnaziale 
nr. 1 Suceava, sub coordonarea doamnei profesoare Roșca Mariana și a 
profesorilor formatori Irina Melisch, Loredana Gașpar și Alexandra 
Sîrghi. Cele două grupe de copii s-au bucurat de o gamă variată de 
activități de limbă franceză, completate cu activități culturale, recreative 
și sportive desfășurate în diferite locații partenere. [...] 
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Daniela 
Micuțaru „Profesorul 

rezilient”, tema 

primei ediții a Școlii 
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 Tema primei ediții a Școlii de vară „George Tofan” Suceava, desfășurată 
în perioada 4-8 iulie, a fost „Profesorul rezilient”. Activitățile s-au adresat 
personalului didactic din județul Suceava și au propus o experiență de 
cinci zile de studiu interactiv, respectiv de 30 de ore de activități de 



de vară „George 

Tofan” Suceava 

 

formare, față în față, ateliere de lucru, diseminare rezultate obținute în 
proiectul Erasmus+, susținute de formatori din domeniu.[…] 

Luni: 04.07.2021, Tema 1: Promovarea sănătății mintale în școală, 
Formator: conf. univ. dr. Aurora Adina Colomeischi, Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava; Proiect ERASMUS+ KA3 PROMEHS – 
PROMOTING MENTAL HEALTH AT SCHOOL: ; Tema 2: Jocul – sursă 
și resursă în educația socio-emoțională, Formator: prof. Rodica Zimbru, 
director la Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava; Resursă educațională 
deschisă: Ghidul „Profesori inspirați, elevi motivați", coordonator Rodica 
Zimbru, produs al proiectului Erasmus+ intitulat „PIECE - Profesori 
inspirați, elevi competenți și educați", derulat de Școala Gimnazială Nr. 
10 Suceava, în perioada 2019-2022:  

Marți: 05.07.2022: Tema 1: Dezvoltarea emoțională - oportunitate 
pentru incluziune, Formator: prof. Maria Pavelescu, consilier școlar 
CJRAE Suceava și președinte al Asociației Educatorilor din Suceava; 
Tema 2: Între efectul Pygmalion și „profețiile” psihologiei sociale. Dublul 
rol al profesorului, Formator: prof. dr. lector univ. Călin-Horia Bîrleanu, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava; Tema 3: Literatura – cale de 
cunoaștere și echilibru emoțional, Formator: prof. dr. Isabel Giorgiana 
Vintilă, inspector școlar la Inspectoratul Școlar Județean Suceava;[...] 

 


