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Sinteza articolului 

- USV: 619 locuri fara 
taxa sunt disponibile 
la sesiunea de 
toamna a admiterii. 
Mai sunt disponibile 
1092 de locuri cu 
taxa la licenta, 734 la 
masterat, 234 la 
conversie 
profesionala si 239 
la licenta ID 

ziare.com 
31.08.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) anunță că sesiunea 
septembrie a concursului de Admitere USV 2022 debutează luni, 5 
septembrie, și se va desfășura până pe 12 septembrie (fără zilele de 
sâmbătă și duminică) pentru specializările unde nu există probe, 
respectiv 9 septembrie, pentru specializările unde există probe. 
Oferta USV pentru această sesiune conține un total de 619 de locuri fără 
taxă, dintre care 349 la studiile de licență, iar 270 la studiile de masterat. 
Acestora li se adaugă locurile disponibile cu taxă, după cum urmează: 
1092 la licență (forma de învățământ cu frecvență), 734 la masterat, 234 
la conversie profesională și 239 la licență ID. 
De menționat este că, în această sesiune de admitere, Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava oferă mai multe programe de conversie 
profesională finanțate de Ministerul Educației, în vederea formării 
cadrelor didactice din învățământul liceal de stat. 
Pentru etnicii români de pretutindeni, în sesiunea septembrie mai sunt 
disponibile 141 de locuri la ciclul de studii de licență și 162 la cel de 
masterat. În ceea ce privește studiile doctorale, USV scoate la concurs 44 
de locuri bugetate, 8 dintre acestea fiind alocate etnicilor români de 
pretutindeni, și 83 cu taxă. 
Pentru a fi admiși, candidații trebuie să se înmatriculeze cel târziu până 
la data de 19 septembrie, altfel vor pierde locul ocupat în urma înscrierii. 
„Toți candidații care se înmatriculează și devin studenți ai USV vor primi 
un sprijin material sub forma unui laptop sau a unei tablete, însoţite de 
o cartelă SIM cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 
9 luni și cu minimum 50 GB pe lună. În plus, peste 30% dintre viitorii 
studenți pot primi anual burse, cu valori cuprinse intre 600 și 1100 lei. 
De aceste burse pot beneficia studenții care au depus la dosar diploma de 
bacalaureat în original, sau – pentru promoția din anul în curs, dacă 
liceul nu a eliberat diploma de bacalaureat – adeverința de absolvire în 
original, studenți care nu au mai urmat un alt program de studii pe locuri 
bugetate”, arată USV. 
Indiferent de poziția pe care o ocupă în clasament, candidatul care se 
înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat, având în vedere că 
unii dintre colegii lui care sunt plasați pe un loc superior au fost admiși 
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și la alte programe de studiu din USV sau la alte universități, fapt care 
generează modificări în ierarhie. De asemenea, la anumite programe de 
studiu, primii 3 studenți înmatriculați cu taxă vor primi, pentru primul 
an de studiu, burse în valoare egală cu taxa de școlarizare pe care ei ar 
trebui să o plătească. 
„Evidențiem și faptul 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”, mai arată USV. 
Toate informațiile referitoare la sesiunea de admitere septembrie 2022 
sunt publicate pe pagina web https://admitere.usv.ro/ . 

Oana Nuțu Deschiderea oficială 
a noului an 
universitar la USV 
va avea loc pe 3 
octombrie 

obiectivdesuceava.ro 
11.08.22 

- Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava a hotărât ca deschiderea oficială 
a anului universitar 2022-2023 să aibă loc în data de 3 octombrie. În 
urmă cu două săptămâni, Senatul USV s-a reunit pentru a modifica o 
hotărâre anterioară privind structura anului universitar și organizarea 
activităților didactice, care prevedea deschiderea cursurilor în data de 30 
septembrie 2022. 
„Se aprobă modificarea art. 5, lit. c) din Hotărârea Senatului USV nr. 29 
din 22 aprilie 2021 privind structura anului universitar  și organizarea 
activităților didactice în anul universitar 2021-2022, prin schimbarea 
datei deschiderii oficiale a anului universitar 2022-2023 din 30.09.2022 
în 03.10.2022”, se arată în Hotărârea Senatului USV din data de 28 iulie 
a.c. 
Din toamnă, universitatea suceveană se pregătește să primească peste 
3.000 de boboci în cele 11 facultăți ale sale. și în acest an, 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.  

centruldepresa.ro 
11.08.22 
stirilocale.info.ro 
11.08.22 

Oana Nuțu Peste 600 locuri fără 
taxă la studii de 
licență și masterat 
vor fi disponibile în 

obiectivdesuceava.ro 
10.08.22 

- Cele mai multe locuri bugetate, la studiile de licență, pentru cea de a doua 
sesiune de admitere se regăsesc în oferta Facultății de Inginerie Electrică 
și Ştiința Calculatoarelor – 96 locuri, la Facultatea de Inginerie 
Mecanică, Autovehicule și Robotică – 60 de locuri, și la facultățile de 
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sesiunea de 
admitere la USV din 
septembrie 

stirilocale.info.ro 
10.08.22 

Istorie și Geografie și de Silvicultură, fiecare cu câte 42 de locuri fără taxă 
disponibile pentru sesiunea din septembrie. 
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a publicat oferta cu locurile 
disponibile în sesiunea de admitere din septembrie, ce cuprinde 619 
locuri fără taxă și 1.493 locuri cu taxă la programele de studii de licență 
și masterat. 
Vor fi disponibile în sesiunea din septembrie 349 locuri fără taxă – din 
care 141 pentru românii de pretutindeni și 5 pentru rromi, și 1.092 locuri 
cu taxă la studiile de licență zi, pentru licență ID 239 locuri, iar pentru 
masterat 270 locuri fără taxă – din care 162 pentru românii de 
pretutindeni și 3 pentru rromi, și 734 locuri cu taxă. 
Cele mai multe locuri bugetate, la studiile de licență, pentru cea de a doua 
sesiune de admitere se regăsesc în oferta Facultății de Inginerie Electrică 
și Ştiința Calculatoarelor – 96 locuri, la Facultatea de Inginerie 
Mecanică, Autovehicule și Robotică – 60 de locuri, și la facultățile de 
Istorie și Geografie și de Silvicultură, fiecare cu câte 42 de locuri fără taxă 
disponibile pentru sesiunea din septembrie. 
Oferta completă cu locurile disponibile și detaliile privind procesul de 
admitere din sesiunea septembrie sunt disponibile aici Număr locuri și 
probe concurs – admitere 2022 – Admitere USV. 
Prima sesiunea de admitere la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a 
atras peste 2.900 de noi studenți, la programele de licență învățământ cu 
frecvență și la distanță, la cele de masterat și la programele de conversie 
profesională. Pe niveluri de studii, peste 1.900 dintre candidații români 
înscriși au confirmat locul la unul dintre programele de studiu de licență 
(învățământ cu frecvență, învățământ la distanță, conversie 
profesională) și peste 600 la masterat, cărora li se adaugă cei aproximativ 
400 de etnici români de pretutindeni și cetățeni străini, după cum au 
informat reprezentanții instituției. 
Înscrierile și interviurile vor fi organizate între 5-12 septembrie (fără 
zilele de sâmbătă și duminică) pentru specializările unde nu există probe, 
5-9 septembrie, pentru specializările unde există probe. Probele de 
admitere vor fi susținute în data de 12 septembrie, rezultatele inițiale vor 
fi afișate pe 13 septembrie, iar rezultatele finale, după soluționarea 
contestațiilor, vor fi publicate pe 14 septembrie. Înmatricularea 
candidaților declarați admis, care reprezintă confirmarea locului, se va 
putea face în perioada 14 – 19 septembrie, astfel că rezultatele finale vor 
fi publicate pe 20 septembrie. 
 



Adelina 
Talpariu 

Conferinţa 
Naţională a 
Bibliotecarilor din 
România, la 
Universitatea 
Suceava 

monitorulsv.ro 
22.08.22 

- Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), în 
colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din România, organizează, în 
perioada 31 august – 2 septembrie 2022, Conferinţa Naţională a 
Bibliotecarilor din România, cu tema „Biblioteca – Spaţiu al informării, 
cercetării şi inovării”. 
Deschiderea oficială a conferinţei va avea loc miercuri, 31 august 2022, 
începând cu ora 09:45, în Aula Magna din corpul A (USV). 
Potrivit organizatorilor, „conferinţa (ediția XXXII) îşi propune să 
contribuie la dezvoltarea unui sistem coerent de formare continuă a 
specialiştilor în ştiinţele informării şi ale documentării, prin schimb de 
experienţă atât la nivelul cercetării, cât şi al teoriei practicilor asociate cu 
problematica complexă a formării personalului din structurile 
infodocumentare”. 
Evenimentul se va desfășura în format hibrid şi beneficiază de o 
platformă de înscrieri ce conţine toate informaţiile necesare. Peste 250 
de profesori documentarişti, profesori, cercetători, doctoranzi, studenţi 
au propus comunicări ştiinţifice pentru secţiunile corespunzătoare 
intereselor şi preocupărilor lor: 
achiziţia şi dezvoltarea colecţiilor; 
biblioteca şi societatea; 
carte veche, conservare, restaurare; 
catalogare, clasificare, indexare; 
comunicarea documentelor şi împrumutul interbibliotecar; 
cultura informaţiei; 
educaţie şi formare profesională; 
periodice; 
statistică şi evaluare; 
tehnici pedagogice în biblioteca şcolară şi CDI; 
biblioteci universitare specializate; 
biblioteci publice; 
biblioteci şcolare. 
Programul Conferinţei Naţionale a Bibliotecarilor din România include 
o largă paletă de manifestări, menite să disemineze bunele practici din 
sistemul bibliotecilor academice, publice şi şcolare din Bucovina, dar şi 
să contribuie la cunoaşterea valorilor culturale din zonă. 
Pe lângă dezbaterile tematice, se vor lansa cele 5 volume ale „Tratatului 
de biblioteconomie”, coordonat de profesorul universitar Mircea 
Regneală, se vor prezenta câteva biblioteci publice şi şcolare, iar 
secţiunea de carte veche, conservare şi restaurare va fi organizată la 
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Mănăstirea Dragomirna. 
 În colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi cu Muzeul 
Naţional al Bucovinei, vor avea loc vizite de documentare la bibliotecile 
mănăstirești şila câteva dintre siturile/ monumentele istoriceale 
judeţului (Cetatea de Scaun, Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou, Dragomirna, 
Suceviţa, Putna). 
În parteneriat cu Teatrul Municipal „Matei Vişiniec”, programul 
Conferinţei ABR include participarea la evenimentele prilejuite de 
deschiderea stagiunii teatrale 2022-2023. 
De asemenea, Casa de Cultură a Studenţilor Suceava propune oaspeţilor 
un program artistic variat. 
Ediţia de anul acesta se bucură de participarea unor importanţi 
reprezentanţi ai instituţiei Bibliotecii şi Bibliotecarilor din Republica 
Moldova, Ucraina, Spania, Croația, Ungaria, Cehia, Georgia, Italia, 
Norvegia. 
USV a mai găzduit Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor în anul 1995. 

 Investiție în 
educație: Cel mai 
mare cămin 
studențesc din 
România va fi 
construit la Suceava 
de o firmă din 
Botoșani 

botosaneanul.ro 
25.08.22 

- Miercuri a fost semnat la Suceava contractul de proiectare și execuție a 
celui mai mare cămin studențesc din țară, cu o capacitate de peste 800 
de locuri de cazare, o mulțime de facilități și toate dotările necesare. 
Semnarea contractului, cu firma Simion Tehnoconstruct, a avut loc la 
Palatul Administrativ, în Sala Unirii, în prezența premierului României, 
Nicolae Ciucă, a ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, și a  
directorului general al CNI, Manuela Irina Pătrășcoiu, reprezentanți ai 
beneficiarului – USV, precum și a numeroase oficialități locale și 
județene, scrie Monitorul de Suceava. 
Executantul lucrării este compania Simion Tehnoconstruct, din 
Botoșani, condusă de asociații ing. Bidu Elisei, absolvent al Universitatii 
Tehnice de Construcții din București, și ing. Simion Viorel, absolvent al 
Facultății Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași. Societatea are deja finalizate, 
dar și în lucru mai multe obiective de mare interes în țară și pe plan local, 
nu mai departe de săptămâna trecută demarând lucrările de șantier la 
prima „creșă verde” din România, finanțată prin PNRR, în cadrul unui 
amplu program al Ministerului Dezvoltării. 
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Dănuț 
Chidoveț 

Campionii europeni 
universitari de la 
USV, primiți acasă 
într-un cadru festiv 

obiectivdesuceava.ro 
01.08.22 

- Handbaliștii suceveni au prezentat luni trofeul câștigat în Polonia. 
Primarul va propune suplimentarea bugetului echipei locale de handbal. 
Campionii de la Lodz vor primi din partea USV burse speciale în valoare 
totală de 20.000 de lei. 
Pe acordurile unui marș triumfal. Așa au fost primită acasă echipa 
Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, care, sâmbăta trecută, a 
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fotografa.ro 
01.08.22 

devenit pentru a doua oară campioană europeană universitară la handbal 
masculin. 
Tîrzioru și compania au prezentat trofeul și medaliile câștigate în 
Polonia, luni dimineață, în Sala Senatului USV, în cadrul unei festivități 
la care au mai luat parte primarul Ion Lungu, rectorul Valentin Popa și 
decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, Petru Ghervan. 
Primăria va suplimenta bugetul echipei locale de handbal 
Ion Lungu a salutat performanța obținută la Lodz și a reiterat 
promisiunea că municipalitatea va suplimenta bugetul echipei locale de 
handbal, care însumează în acest moment 2,5 milioane de lei. „Vreau să 
vă felicit. Ați adus o bună imagine atât Universității, cât și municipiului 
Suceava. Handbalul este sportul fanion al orașului și al județului. Ca 
atare, vrem să suplimentăm finanțarea echipei locale de handbal. Nu fără 
număr. Cât va fi necesar pentru performanță. Ne mândrim cu voi și vreau 
să vă asigur că nu veți avea probleme de ordin financiar” a spus primarul 
Sucevei, care speră ca, peste doi-trei ani, odată cu finalizarea Sălii 
Polivalente din municipiu, CSU să joace din nou o finală de cupă 
europeană: „Pe viitor, ne dorim și mai mult. Mai exact să reedităm acea 
finală de cupă europeană din 2009, iar ce s-a întâmplat sâmbătă, în 
Polonia, îmi întărește idea că vom putea atinge din nou acea 
performanță”. 
USV le va acorda campionilor burse speciale în valoare totală de 20.000 
de euro 
La rândul său, rectorul Valentin Popa a anunțat că va propune Consiliului 
de Administrație al USV premierea campionilor europeni universitari cu 
niște burse speciale, în valoarea totală de 20.000 de euro. „Felicitări! Ne-
ați făcut pe toți mândri. Îmi doresc să vă revăd în finală și anul viitor. Voi 
propune ca, în acest an, bursa specială «Ştefan cel Mare» să fie acordată 
echipei care a obținut titlul european. Ne gândim la suma de 20.000 de 
euro. Nu e o sumă extraordinară, dar e un simbol, ca să înțelegeți că vă 
apreciem”, a transmis Valentin Popa, care a trasat și un obiectiv pentru 
CSU din Suceava în viitorul sezon al Ligii Naționale, și anume o clasare 
între primele 7 locuri. 
“Faptul că, numai în finală, a fost enunțat de 36 de ori numele 
Universității «Ştefan cel Mare» din Suceava, este o mândrie. Sperăm să 
fim la fel de bine cotați la nivel european și la edițiile viitoare”, a precizat 
decanul FEFS, Petru Ghervan. 
Reacția jucătorilor a venit din partea căpitanului Adrian Tîrzioru, 
desemnat MVP-ul turneului din Polonia.   „Vrem să mulțumim tutoror 
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pentru susținere, pentru mesajele de încurajare pe care le-am primit de-
a lungul turneului. Le-am simțit de acolo, din Polonia și ne-au dat 
încredere”, a spus Tîrzioru. 
La finalul întâlnirii, înainte de a ciocni cu toții o cupă de șampanie, 
primarul Ion Lungu și rectorul Valentin Popa au primit din partea 
echipei de la USV, în mod smbolic, câte o medalie de campion european 
universitar. 
USV a câștigat Jocurile Europene Universitare, după ce s-a impus în 
finală, cu scorul de 36-31 (19-17), în fața spaniolilor de la Universitatea 
din Granada. 
Universitatea „Ştefan cel Mare” a fost reprezentată în Polonia de jucătorii 
Darius Makaria, Ionuț Andreescu, Adrian Tîrzioru, Claudiu Lazurcă, 
Leonard Ştefan, George Mihalcea, Iulian Roșu, Pavel Loic, Cosmin Lupu, 
Alexandru Bologa, Adrian Urdă, Alex Dascălu, antrenorii Bogdan 
Şoldănescu și Iulian Andrei și kinetoterapeutul Octav Andreica. 

- Performanţă la 
Olimpiada 
Internaţională de 
Astronomie şi 
Astrofizică. Vlad-
Ştefan Oros a 
obţinut medalia de 
aur şi a fost 
desemnat cel mai 
bun concurent 
european 

observatornews.ro 
23.08.22 

- [...]„Felicitări şi celor trei elevi români medaliaţi cu bronz: Răzvan-
Mihail Ciurescu, Răzvan-Gabriel Marcu şi Vladimir George Necula (toţi 
3 de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti)! 
Răzvan-Gabriel Marcu a mai obţinut anul acesta, în numele României, o 
medalie de aur la Olimpiada Internaţională de Fizică. Felicitări domnilor 
profesori Petru Crăciun (ISJ Suceava) şi Cristian Pîrghie (Universitatea 
„Ştefan cel Mare’’ din Suceava)! Felicitări şi mulţumiri doamnelor 
profesor Rodica Ionescu şi profesor doctor Delia Davidescu!  Felicitări 
domnului profesor universitar doctor Adrian Dafinei”, a adăugat 
ministrul Educaţiei, potrivit news.ro. 
De asemenea, el a felicitat a doua echipă românească participantă la 
olimpiadă: Traian Rareş Tuş (Colegiul Naţional "Gh. Şincai" din Baia 
Mare) - medaliat cu argint; Mendel Mendelson (Liceul Teoretic 
Internaţional de Informatică din Bucureşti) - medaliat cu bronz; Mihai 
Bogdan Ciocarlan (Colegiul Naţional "Gh. Murgoci" din Brăila) - 
medaliat cu bronz; Teofil Voicu (Colegiul Naţional "Emil Racoviţă" din 
Cluj-Napoca) - menţiune; Andrei Dragoş Sirghi (Colegiul Naţional 
„Ştefan cel Mare” din Suceava) - menţiune; Victor Păunescu - profesor 
coordonator. [...] 
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O.S. USV primește un 
milion de lei la 
rectificarea bugetară 
pentru o centrală 
termică și Centrul de 
cercetare IASeC 

obiectivdesuceava.ro 
22.08.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava se numără printre cele doar trei 
instituții de învățământ superior din România care primesc fonduri de la 
Ministerul Educației la rectificarea bugetară pentru proiectele lor. Mai 
mult decât atât, se pare că USV și-a tras și partea leului, primind cea mai 
mare finanțare. Universitatea suceveană va primi fonduri pentru două 
proiecte: Centrul de cercetare, dezvoltare și inovare în inteligență 
ambientală și securitate cibernetică (IASeC) va fi finanțat cu 700.000 de 
lei, iar investiția într-o centrală termică pe gaze naturale pentru USV va 
fi de 300.000 de lei. 
Practic, primesc bani cinci proiecte de la următoarele universități: USV, 
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 
București (USAMV) și Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu 
de la Brad” din Iași (USVI).[...] 
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- La USV, studii de 
conversie 
profesională 
finanţate de 
Ministerul Educaţiei 

agerpres.ro 
09.08.22 

- Pentru sesiunea din septembrie 2022, Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava (USV) oferă mai multe programe de conversie profesională. 
Ministerul Educaţiei va finanţa formarea cadrelor didactice din 
învăţământul liceal de stat, prin programe de conversie profesională, în 
acest sens urmând să încheie contracte cu Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava. 
Programele de studii de conversie profesională cuprinse în oferta 
educaţională a USV, pentru care se organizează admitere în sesiunea 
septembrie 2022 (cf. https://admitere.usv.ro), sunt următoarele: 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicării, Educaţie tehnologică, Istorie, 
Filosofie, Limba şi literatura română, Limba şi literatura engleză, Limba 
şi literatura germană, Limba şi literatura spaniolă, Limba şi literatura 
italiană, Limba şi literatura franceză, Limba şi literatura ucraineană, 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. 
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- Absolvenți de liceu 
cu note mari au ales 
Facultatea de Drept 
USV 

ziaruldepenet.ro 
06.08.22 

 Sesiunea de admitere de luna trecută a atras, la Facultatea de Drept şi 
Ştiinţe Administrative din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava, 
absolvenți de liceu cu note mari. 
La cele patru programe de studii de licență, cele mai mari medii de 

centruldepresa.ro 
06.08.22 



admitere au fost înregistrate de Diana Coroliuc –  absolventă a Colegiului 
Tehnic Laţcu Vodă Siret cu media 9,95 la specializarea „Drept”, Ștefan 
Burdujoc – absolvent al Colegiului Alexandru cel Bun Gura Humorului 
cu media 9,59 la specializarea „Drept European şi Internaţional”, 
Valentin Vatamaniuc – absolvent al Grupului Şcolar Industrial Ştefan 
Procopiu Vaslui cu media 9,67 la specializarea „Administraţie Publică” și 
Raluca Rusu – absolventă a Colegiului Nicu Gane Fălticeni cu media 9,31 
la specializarea „Poliţie Locală”. 

- Care sunt cele mai 
mari medii de 
admitere de la 
Facultate de 
Inginerie Electrică și 
Știința 
Calculatoarelor - 
USV 

monitorulsv.ro 
14.08.22 

- Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) se mândrește cu 
viitorii săi studenți. 
Astfel, printre candidații cu medii peste 9,80 la programul de studii 
Calculatoare, se numără Matei Luchian, absolvent al Colegiului Național 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, Ruben Lupancu, absolvent al Colegiului 
Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, și Daniel Cioban, 
absolvent al Colegiului Național „Petru Rareș” din Suceava. 
Medii de admitere mari s-au înregistrat și la celelalte programe de studiu. 
Spre exemplu, la programul de studii Automatică și informatică aplicată, 
medii de admitere peste 9,50 au obținut Răzvan Bîgu, absolvent al 
Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Botoșani, și Tamara Cîrlan, 
absolventă a Colegiului „Ștefan cel Mare” Suceava. 
Cele mai mari note la programele din domeniul Inginerie electronică, 
telecomunicații și tehnologii informaționale le-au obținut Lucian Ștefan, 
absolvent al Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni, 
Octavian George Gălățeanu, absolvent al Colegiului „Petru Rareș” 
Suceava, și Alexandra Cozma, absolventă a CN „Ștefan cel Mare” 
Suceava. 
Medii de admitere peste 9.00 au obținut și primii trei clasați la programul 
de studiu Sisteme electrice: Gheorghe Valerian Ursachi, absolvent al 
Liceului Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, Daniel Hacman, 
absolvent al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, și 
Mihai Petru Buliga, absolvent al Colegiului Economic „Dimitrie 
Cantemir” din Suceava. 
Pentru programele de studiu în domeniul Ingineriei energetice, media 
9,77 a fost obținută de Ștefan Amarine, absolvent al CN „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, urmat de Claudiu Pașcu, absolvent al Colegiului Tehnic 
Rădăuți, și Andrei Gheorghiță, absolvent al Liceului Tehnologic „Ion 
Nistor” Vicovu de Sus. 
La noul program de studiu Echipamente și sisteme medicale, cele mai 
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mari trei medii de admitere le-au obținut Elise Margot Jaegle și Simona 
Palumbo, absolvente ale Liceului „Natanael” Suceava, și Mirabela 
Roxana Daicu, absolventă a Liceului Tehnologic „Ioan Vârnav Liteanu” 
din Liteni. 
La programul de studiu din domeniul Ingineria autovehiculelor – 
Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule, s-au 
remarcat, în această sesiune de admitere, Ilie Juravle, de la Liceului 
Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, iar dintre absolvenții Colegiului 
Economic „Dimitrie Cantemir” din Suceava, Silviu Rusînac și Ionuț 
Arcălean. 
Alături de studenții români, în sesiunea de admitere din iulie au fost 
admiși și studenți etnici români din Ucraina și Republica Moldova, 
dintre care îi menționăm pe: Ioan Motresku și Dmytro-Arsenii Tsar, 
ambii cu media 10, Ervin-Norbis Yerdeli și Alexandru Gheorghiu, cu 
media 9,91, Yurii Dan, cu media 9,84, Matei Vasilean, care a obținut 
media 9,75, Heorhii Horenchuk, cu media 9,72, Mykola Suchevan - 9,70, 
Iryna Onofreichuk, cu media 9,66. 
„Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din Suceava 
aduce mulțumiri cadrelor didactice din liceele care i-au pregătit și îi 
felicită pe toți viitorii studenți. Pentru aceștia, urmează anii studenției, o 
perioadă plină de provocări, realizări și bucurii, la finalul cărora vor 
deveni specialiști în cele mai de succes și mai căutate meserii. O nouă 
sesiune de admitere se va desfășura în perioada 5 – 12 septembrie, în 
cadrul căreia vor fi scoase la concurs peste 460 de locuri la studii de 
licență și master, dintre care 200 fără taxă”, transmit reprezentanții 
facultății. 

- 50 de locuri fără 
taxă la conversie 
profesională pentru 
profesorii de liceu 

intermediatv.ro 
19.08.22 

- Vești bune pentru profesorii de liceu care doresc să se înscrie la conversie 
profesională. Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul Universității 
Ștefan cel Mare din Suceava pune la dispoziție 50 de locuri fără taxă, iar 
înscrierile se pot face în perioada 5-12 septembrie. 

- Toate locurile scoase 
la admitere pentru 
programul 
Pedagogia 
învățământului 
primar și preșcolar 
de la Facultatea de 
Științe ale Educației 
din USV au fost 

svnews.ro 
11.08.22 

- La Facultatea de Științe ale Educației din Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava s-au ocupat cu medii mari toate locurile scoase la admiterea 
2022 pentru programul Pedagogia învățământului primar și preșcolar. 
Conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa a declarat, la Radio Top, că 
au fost mai mulți înscriși, dar nu au putut fi înmatriculați decât 100, atât 
cât este capacitatea de școlarizare. 37 de candidați au prins locuri fără 
taxă, iar 63 sunt la cu taxă. În prima categorie, mediile de admitere au 
fost de la 9,80 până la 9,07, iar în cea de a doua de peste 8. Profesoara a 
afirmat: „Ne bucurăm foarte mult de aceste rezultate. Asta înseamnă că 
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ocupate cu note 
mari 

vor fi învățători foarte buni. Sperăm să-și dorească acest lucru, la fel ca 
studenții din anii II și III. În anii II și III sunt persoane înzestrate și 
doritoare de a fi învățători sau educatori. Mediile la care m-am referit 
sunt cele de la Bacalaureat. La noi candidații au dat o probă vocațională, 
prin care am dorit să vedem dacă au abilități pedagogice. Au avut de făcut 
un desen, de citit o strofă sau două dintr-o poezie, la prima vedere, și de 
interpretat un cântecel pentru copii”. Otilia Clipa a mai spus că viitorii 
studenți sunt din Suceava, Neamț, Botoșani, și chiar Iași. Din municipiul 
Suceava sunt și tineri care au terminat Colegiul Național „Mihai 
Eminescu”, despre care universitara a spus: „Ne bucurăm că au venit la 
Facultatea de Științe ale Educației. Ei au deja o formare în pedagogie și 
vin să aprofundeze ceea ce au învățat. Am cunoscut formarea foarte bună, 
foarte serioasă a celor de la «Mihai Eminescu»”. 

- Respingem categoric 
orice propuneri de 
finanţare bazate pe 
criterii legate de 
vechimea sau 
mărimea unei 
universităţi – sunt 
neconforme cu 
principiile 
constituţionale, 
replică a 
consorțiului 
Academica Plus la 
propunerile 
Universitaria 

edupedu.ro 
02.08.22 

- Propunerea de finanţare bazată pe criterii legate de vechimea sau 
mărimea unei universităţi este „neconformă cu principiile 
constituţionale”, susține consorțiul universitar Academica Plus, ca 
reacție la propunerile consorțiului Universitaria. Instituțiile de 
învățământ superior scriu într-un comunicat că a existat o reuniune pe 1 
august a acestora, la care s-au stabilit că „se impune o reprezentativitate 
echitabilă şi total nediscriminatorie a oricărui consorţiu universitar legal 
constituit, în relaţionarea cu Ministerul Educaţiei, cu alte ministere şi 
instituţii ale statului român”. 
Consorţiul universitar Academica Plus este format din: 
Universitatea din Piteşti,  
Universitatea ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava,  
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti,  
Universitatea ‘1 Decembrie 1918’ din Alba Iulia,  
Universitatea ‘Valahia’ din Târgovişte,  
Universitatea din Oradea,  
Universitatea din Petroşani,  
Universitatea ‘Aurel Vlaicu’ din Arad,  
Universitatea ‘Vasile Alecsandri’ din Bacău  
Universitatea ‘Constantin Brâncuşi’ din Târgu-Jiu  
În urma discuţiilor s-au conturat următoarele concluzii: 
„Reunind 10 universităţi de stat, cu peste 67.000 de studenţi şi peste 
7.000 de cadre didactice, auxiliare şi nedidactice, considerăm că avem 
aceleaşi drepturi la reprezentare, dialog şi parteneriat instituţional ca şi 
oricare dintre celelalte consorţii universitare din România. Consorţiul 
Universitar Academica Plus consideră că se impune o reprezentativitate 
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echitabilă şi total nediscriminatorie a oricărui consorţiu universitar legal 
constituit, în relaţionarea cu Ministerul Educaţiei, cu alte ministere şi 
instituţii ale statului român”, se transmite în comunicatul citat. 
„Legile educaţiei care transpun Proiectul „România educată” sunt cea 
mai bună soluţie pentru sistemul de învăţământ din România”, scriu 
rectorii în comunicat. 
„Având în vedere dinamica nevoilor reale de studiu ale potenţialilor 
studenţi, considerăm că a sosit momentul pentru a gândi finanţarea 
conform unor criterii precum atractivitatea programelor de studii, 
reprezentativitatea pe piaţa muncii locală şi regională, nevoile reale de 
studiu ale studenţilor noştri şi nu în ultimul rând nevoile de resursă 
umană înalt calificată, ale economiei româneşti în ansamblul ei. Astfel, 
susţinem ceea ce s-a propus în proiectul Legii Învăţământului superior, 
în forma supusă dezbaterii publice, respective, finanţarea prin locuri 
subvenţionate pe categorii de programe de studiu (L, M, D) care să ţină 
cont de toate cele enunţate anterior, cu o mai mare flexibilitate în 
redistribuirea locurilor subvenţionate rămase vacante din varii motive 
către acele universităţi care dovedesc o atractivitate sporită sau un 
impact strategic deosebit al unor programe de studiu. 
Respingem categoric orice propuneri de finanţare bazate pe criterii legate 
de vechimea sau mărimea unei universităţi, criterii pe care le considerăm 
neconforme cu principiile constituţionale, fiind de natură inclusiv să 
conducă la schimbarea abordării conceptului de axare a educaţiei pe 
student. 
Spre exemplu, dreptul la educaţie al unui student al Universităţii din 
Bacău este egal cu dreptul la educaţie al unui student al Universităţii din 
Bucureşti! Legea trebuie să asigure norme suficient de clare şi echitabile, 
astfel încât acest lucru să fie realizat. 
Considerăm total nepotrivite propunerile de finanţare discreţionară, aşa 
cum s-a mai practicat, din păcate, în deceniile trecute, timpuri după care 
unii rectori încă tânjesc. Singura modalitate corectă de finanţare a 
învăţământului superior trebuie să aibă în vedere coeficienţii de cost – 
cât anume este necesar să se cheltuie cu şcolarizarea unui student pentru 
fiecare domeniu de studiu în parte”. 

 


