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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Număr record de 
înscrieri la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava, în 
sesiunea iulie 2022 

monitorulsv.ro 
19.07.22 

- Număr record de înscrieri la cele 11 facultăți ale Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava (USV), unde la programele de studiu de licență a fost 
înregistrat cel mai mare număr de înscriși din ultimul deceniu. 
Începând cu data de 4 iulie a demarat sesiunea de înscrieri de vară la 
USV, unde candidații au putut accesa locurile pentru licență – 
învățământ zi și la distanță, masterat și conversie profesională, vineri 
fiind ultima zi de înscrieri atât pentru candidații cetățeni români, cât și 
pentru românii de pretutindeni și cetățenii străini. La programele de 
studiu de licență, forma de învățământ cu frecvență, s-au înscris peste 
2.900 de candidați, număr considerat a fi cel mai mare din ultimul 
deceniu, fiind înregistrată astfel și o creștere cu mai mult de 10% 
comparativ cu sesiunea din vara anului 2021. 
În același timp programele de licență de la forma de învățământ fără 
frecvență (ID), au atras alți 236 de candidați, iar în ceea ce privește 
studiile de masterat, în sesiunea iulie s-au înscrisaproape740 de 
candidați. Pe o hartă a provenienței candidaților din sesiunea iulie 2022 
poate fi observată dinamica înscrierilor, atât la nivel național, cât și 
regional, luând în considerare candidații provenind din Republica 
Moldova și Ucraina. 
Indiferent de poziția ocupată în clasamentul înscrierilor, candidații care 
se înmatriculează au șansa obținerii unui loc bugetat (fără taxă). De aceea 
înmatriculările sunt foarte importante pentru cei înscriși. Acestea 
demarează miercuri, 20 iulie și vor continua până la data de 27 iulie, 
urmând ca pe 28 iulie să fie publicate rezultatele finale. Șansa obținerii 
unui loc bugetat este posibilă datorită faptului că unii dintre candidații 
plasați pe un loc superior vor opta pentru alte programe de studiu din 
USV, eliberând locul atribuit inițial. La anumite programe de studiu 
primii 3 studenți înmatriculați cu taxă vor primi, pentru primul an de 
studiu, bursă de studiu în valoare egală cu taxa de școlarizare pe care ei 
ar trebui să o plătească. 
Conducerea USV specifică faptul că studenții care ocupă, în urma 
înmatriculării, un loc cu taxă vor putea trece pe un loc bugetat în urma 
rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în timpul primului 
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18.07.22 an de studiu. De aceea lista studenților care ocupă un loc fără taxă se 
reface la începutul fiecărui an universitar, pe baza rezultatelor obținute 
în sesiunile de examene. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va organiza o nouă sesiune de 
admitere în luna septembrie. Înscrierile și interviurile vor avea loc în 
perioada 5-12 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică) pentru 
specializările unde nu există probe și în perioada 5-9 septembrie, pentru 
specializările unde există probe. Probele vor fi susținute pe data de 12 
septembrie, iar afișarea rezultatelor se va face pe 13 septembrie. 
Contestațiile vor putea fi depuse pe 14 septembrie, între orele 8.00-
12.00, afișarea rezultatelor acestora fiind făcută în aceeași după amiază. 
Înmatriculările și confirmările de loc prin depunerea actelor în original, 
inclusiv pentru români de pretutindeni, au loc în perioada 14 – 19 
septembrie, pe 20 septembrie fiind afișate rezultatele. 
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- Felicitări din China 
pentru universitatea 
suceveană, pentru 
performanța de fi 
printre primele 20 
de universități din 
România 

radiotop.ro 
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- Lectorul universitar Nicole Vasilcovschi, care în prezent predă în China, 
felicită universitatea suceveană pentru performanțele obținute. Nicole a 
declarat pentru Radio Top: „N-am uitat de unde-am plecat și de 
colaborarea mea cu USV și Cygnus Suceava, din timpul pandemiei. Mi-e 
dor de studenții cărora le-am predat economia la USV și aș dori să felicit  
Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava, pentru că se află în top 
3.000 în lume și între primele 20 de universități din România, alături de 
Universitatea <Alexandru Ioan Cuza> din Iași, Universitatea din 
București, dar și Universitatea <Babeș-Bolyai> din Cluj-Napoca”. Nicole 
predă economia și istoria la un colegiu din Shandong, în cadrul unui 
Program Internațional Sino-Canadian, dar opțional predă și sport și-i 
învață pe studenții din Shandong, pe baza unui ghid de la Harvard, 
despre exemple privind un mod de viață sănătos. 

- Medalie de aur 
pentru echipa AFT 
Sibiu la Salonul 
Internațional de 
Inovare și Educație 
Creativă pentru 
Tineret 

mesageruldesibiu.ro 
15.07.22 

- Echipa Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a 
obținut Medalia de Aur la Salonul  Internațional de Inovare și Educație 
Creativă pentru Tineret și Premiul Special oferit de Forumul 
Inventatorilor Români Iași. 
Echipa AFT Sibiu, „RoArmy Innovation”, formată din sd.frt. Eugen Matei 
Borboană, sd.frt.Tudor Codreanu și sd.frt. Pătru Ștefan, a obținut, cu 
produsul tehnologic tip Stație Meteo Autonomă „BCP-22”, Medalia de 
Aur a Salonului Internațional de Inovare și Educație Creativă pentru 
Tineret și Premiul Special oferit de Forumul Inventatorilor Români Iași. 
În perioada 10-12 iulie, studenți aparținând Academiei Forțelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu, centrelor universitare din Cluj-Napoca, 
Iași, Suceava, Republica Moldova și Turcia au participat la cea de-a VI-a 
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ediție a Salonului Internațional de Inovare și Educație Creativă pentru 
Tineret ICE-USV, organizată de Facultatea de Inginerie și Știința 
Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

- Să clarificăm – 
Ambasada Rusiei nu 
a „negat” tragedia 
românească de la 
Fântâna Albă! 

infobrasov.net 
17.07.22 

- Ambasada Rusiei nu a „negat” tragedia românească de la Fântâna Albă, 
cum a titrat senzaționalist o anumită parte a presei. sta dacă cauți 
sursa/comunicatul din 2017 și îi vezi conținutul. 
„Negarea masacrului de la Fântâna Albă“ de către ambasada Rusiei în 
2017 (care, în realitate, nu neagă tragedia) este, de fapt, prezentarea de 
către ambasada Rusiei a materialului unui ucrainean (UCRAINEAN) 
care urăște românii și România?: https://www. facebook.com/ 
AmbasadaRusa/posts/917099315059774. Este vorba de „Nicolai 
Rubanets, specialist independent ucrainean în istorie locală, care a 
apărut pe site-ul Asociației de comunități etnice din Bucovina de Nord.“ 
Se poate vedea și pe: https://infoprut.ro/47004-ambasada-rusiei-
neaga-masacrul-de-la-fantana-alba.html că „istoricul independent“ 
ucrainean livrează împotriva românilor, iar Rusia, acuzată de ani buni de 
români de acest masacru, drept continuatoare responsabilă a Uniunii 
Sovietice, se apără (cam neinspirat) cu materialul ucraineanului. 
Arhivele istorice asupra tragediei sunt de fapt în Ucraina, care nu vrea 
desecretizarea lor, așa că și Nicolai Rubanets (Мykola Rubanets, născut 
în anul 1970, din Mykhailivka) vorbește împotriva românilor din vorbe 
(„mărturii“ și impresii). 
Să reamintim, mai ales textul regretatului Paul Goma, care oferă detalii 
despre masacru. 
Arhivele sunt la Ucraina care nu le face publice, ca și când are ceva de 
ascuns. De ce ar face-o dacă ar avea ocazia să lovească în Rusia? 
Textul anti-românesc al lui Nicolai / Мykola Rubanets a apărut inițial pe 
site-ul FB al Consiliului raional Hliboca din Regiunea Cernăuți și este 
analizat obiectiv de Ștefan Purici de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, aici: 
https://www.academia.edu/74884821/F%C3%82NT%C3%82NA_ALB
%C4%82_1941_%C3%8ENTRE_ADEV%C4%82RUL_ISTORIC_%C8%
98I_FALSIFICAREA_TRECUTULUI [...] 

 


