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- 20 – 27 iulie, 
perioada 
înmatriculărilor la 
USV 

intermediatv.ro 
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- Universitatea din Suceava a înregistrat cel mai mare număr de înscriși la 
admiterea pentru programele de licență zi din ultimul deceniu deși 
evoluția numărului de absolvenți de liceu care au promovat 
Bacalaureatul este cea mai de jos! Creșterea față de anul precedent este 
la USV de aproximativ 10%, după cum a transmis prorectorul Mihai 
Dimian. Perioada înmatriculărilor va începe miercuri, 20 iulie, și va 
continua până pe 27 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), urmând 
ca pe 28 iulie să fie publicate rezultatele finale. 

- USV anunță un 
număr-record de 
candidați 

crainou.ro 
19.07.22 

- Înscrierile pentru programele de studiu oferite de cele 11 facultăți ale 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (licență – învățământ la zi și 
la distanță, masterat și conversie profesională), care au început pe 4 iulie 
a.c., s-au încheiat vineri, 15 iulie, atât pentru candidații cetățeni români, 
cât și pentru românii de pretutindeni și cetățenii străini, a anunțat ieri 
USV. 
Potrivit instituției academice sucevene, la programele de studiu de 
licență, forma de învățământ cu frecvență, s-au înscris peste 2.900 de 
candidați, cel mai mare număr din ultimul deceniu, reprezentând o 
creștere cu mai mult de 10% comparativ cu anul 2021. La rândul lor, 
programele de licență de la forma de învățământ fără frecvență (ID) au 
atras alți 236 de candidați. În ceea ce privește studiile de masterat, în 
sesiunea iulie s-au înscris aproape 740 de candidați. 
Perioada înmatriculărilor va începe miercuri, 20 iulie, și va continua 
până pe 27 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), urmând ca pe 28 
iulie să fie publicate rezultatele finale. 
„Indiferent de poziția pe care o ocupă în clasament, candidatul care se 
înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat. Acest fapt devine 
posibil deoarece unii dintre candidații plasați pe un loc superior vor opta 
pentru pentru alte programe de studiu din USV, eliberând locul atribuit 
inițial. De asemenea, 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” arată USV. 
Universitatea din Suceava a evidențiat și că studenții care ocupă, în urma 
înmatriculării, un loc cu taxă vor putea trece pe un loc bugetat (fără taxă) 



grație rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în timpul 
primului an de studiu. 
„Menționăm că lista studenților care ocupă un loc fără taxă se reface la 
începutul fiecărui an universitar, pe baza rezultatelor obținute în 
sesiunile de examene” se mai arată în comunicat. 
USV a prezentat și o hartă a provenienței candidaților din sesiunea iulie, 
unde poate fi observată dinamica înscrierilor, atât la nivel național, cât și 
regional (Republica Moldova și Ucraina). 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza o nouă sesiune 
de admitere în luna septembrie, conform următorului calendar: > 
înscriere și interviu: 5-12 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică) 
pentru specializările unde nu există probe, 5-9 septembrie, pentru 
specializările unde există probe; > probe: 12 septembrie; > afișare 
rezultate: 13 septembrie; > depunere contestații: 14 septembrie, orele 
8:00-12:00; afișare rezultate după contestații: 14 septembrie.  

- Inovare și 
creativitate 

monitorulapararii.ro 
19.07.22 

- În perioada 10 – 12 iulie 2022, elev caporal Viviana Purcărea-Ciulacu 
a  fost prezentă la cea de-a VI-a ediție a Salonului Internațional de 
Inovare și Educație Creativă pentru Tineret ICE-USV (The VIth 
International Fair of Innovation and Creative Education for Youth ), 
organizată de Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 
din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.  
Preocupată tot timpul să se perfecționeze și să afle noutăți din cât mai 
multe domenii de activitate, performera noastră a fost onorată să ia parte 
la această manifestare expozițională. 
Premiată în trecut la Concursul Național de Știință și Inginerie pentru 
elevi RoSEF, Viviana s-a bucurat de schimbul de experiență și de 
întâlnirea cu studenți și cercetători, sub motto-ul „Tinerețe, 
multidisciplinaritate în echipă, pasiune, inovare și cercetare.” 
Prezentările din domeniul inovării, creativității și inventicii susținute de 
personalități și cercetători consacrați, reprezentanți ai unor instituții și 
organizații profesionale de profil, i-au stârnit interesul. 
„Lucrările manifestării au inclus un workshop pe tema cercetării, un 
salon de creativitate și inventică și o serie de prezentări ale unor 
personalități din domeniul cercetării și educației creative 10-InSTED (10 
minutes about Innovation in Science, Technology, Engineering and 
Design). 
La salonul de inventică au participat lucrări aparținând tinerilor din 
Republica Moldova, Turcia, pe lângă numeroase proiecte ale 
tinerilor  români din centrele universitare din Cluj-Napoca, Iași și 



Suceava, inclusiv din Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 
Sibiu. 
Participarea la  acest eveniment internațional de mare interes și 
anvergură a reprezentat pentru mine un schimb de experiență deosebit 
de generos și prolific, iar prezența colegilor din Academia Forțelor 
Terestre Sibiu a fost un plus de interes”, a transmis Viviana. 

- Conferința de 
închidere a 
proiectului POCU 
124651 

ecomunicate.ro 
20.07.22 

- Universitatea Tehnică de Construcții București anunță că pe data de 
25.07.2022 se încheie perioada de implementare la proiectul 
POCU/379/6/21/124651, având titlul „Atragerea de candidați (viitori 
studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor 
pentru cerințele pieței muncii actuale”. Conferința de închidere a 
activităților proiectului se va desfășura pe data de 20.07.2022, începând 
cu ora 12:00, la sediului Liderului de proiect – Universitatea Tehnică de 
Construcții București, din bd. Lacul Tei, nr. 122-124. Obiectivul general 
al proiectului a fost creșterea accesului și echității în învățământul 
superior din România, în vederea diminuării ratei de abandon al 
studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar unui număr de 60 studenți 
aparținând categoriilor vulnerabile și prin creșterea atractivității 
ofertelor educaționale complementare dezvoltate prin proiect în special 
în ceea ce privește antreprenoriatul. Printre rezultatele proiectului se pot 
enumera: un raport de analiza a actualelor oferte de studii și a 
problemelor identificate la nivelul grupului țintă de la fiecare partener cu 
statutul de universitate, actualizare și/sau elaborare de oferte de studii 
complementare pentru licență care să ducă la diminuarea ratei de 
abandon a studiilor universitare, dezvoltarea de oferte educaționale cu 
conținut antreprenorial inovator în învățământul terțiar universitar din 
domeniile inginerești, minim 5 oferte de studii complementare (minim o 
ofertă de studii complementară la nivelul fiecărui partener cu statut de 
universitate), minim 5 cursuri/ 5 module de antreprenoriat incluse în 
ofertele de studii completare dezvoltate în proiect (minim un curs/modul 
de antreprenoriat proiectat și derulat la nivelul fiecărui partener cu statut 
de universitate). Proiectul a fost implementat în parteneriat cu 
Universitatea Politehnica din București, Universitatea „Dunărea de Jos” 
din Galați, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea 
din Oradea si S.C. Omega Trust S.R.L. pe o perioadă de implementare de 
30 de luni. Valoarea totală aprobată a proiectului a fost de 6.898.447,03 
lei, astfel: asistența nerambursabilă – 5.804.963,82 lei (asistență 
financiară nerambursabilă prin Fondul Social European), 914.067,61 lei 
asistență financiară nerambursabilă din Bugetul național) si 179.415,60 

marketingromania.ro 
14.07.22 



lei cofinanțare din partea Beneficiarului. Proiect cofinanțat din Fondul 
Social European prin POCU 2014-2020. 
 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020 

 


