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Sinteza articolului 

Oana Nuțu USV a început noul 
an universitar cu cel 
mai mare număr de 
studenți din ultimul 
deceniu și anunță 
ample investiții 

ziarelocale24.ro 
04.10.22 

- Activitatea didactică în noul an universitar se va desfășura integral în 
regim față-în-față, după cum a punctat încă de la începutul festivității de 
deschidere a noului an universitar rectorul USV, Valentin Popa. Printre 
proiectele de investiții în derulare sau în curs de a demara se numără 
dotarea a 20 de amfiteatre din campusul universității pentru a se putea 
desfășura cursuri hibrid, construcția unei clădiri noi, de 2.500 mp, 
pentru spații de învățare și cercetare, renovarea corpului E și a corpului 
D. Campusul arată puțin a șantier, după cum a recunoscut rectorul în fața 
celor prezenți la festivitate, iar cât de curând va începe dezvoltarea 
infrastructurii în campusul II, de la Moara, unde a fost deja semnat 
contractul de proiectare și execuție, cu un consorțiu de firme, pentru 
realizarea unui cămin de 820 de locuri. 
Festivitatea de deschidere a anului universitar 2022-2023 la 
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a avut loc luni, în prezența 
cadrelor didactice, bobocilor și studenților. La eveniment au participat și 
au ținut discursuri rectorul USV, Valentin Popa, prefectul Sucevei 
Alexandru Moldovan, vicepreședintele CJ Suceava Vasile Tofan și 
primarul Sucevei, Ion Lungu. 
Activitatea didactică în noul an universitar se va desfășura integral în 
regim față-în-față, după cum a punctat încă de la început rectorul USV, 
cursuri online urmând a avea loc doar punctual, fiind vorba despre cele 
predate de profesori din străinătate. Universitatea suceveană a anunțat 
că are, în acest an universitar, cel mai mare număr de studenți din 
ultimul deceniu, peste 4.200 de boboci pășind luni pentru prima oară în 
campusul USV. 
„În fiecare an, din ce în ce mai mulți tineri aleg să studieze la 
Universitatea <Ştefan cel Mare> din Suceava, alăturându-se astfel unei 
comunități academice de peste 10.000 de studenți.  
Sunt sigur că acest lucru se datorează reputației universității noastre, dar 
și internaționalizării universității sucevene, pentru că, iată, astăzi, peste 
600 de studenți care au domiciliul în afara granițelor României încep 
anul universitar la Suceava”, a subliniat în discursul său rectorul Valentin 
Popa. Acesta a spus că anul universitar a început cu 5 noi programe de 
studiu – Biochimie, Securitate cibernetică, Istorie, permanențe, 



interferențe și schimbare, Etică aplicată și auditul eticii în organizație, 
Nutriție și recuperare medicală, și cu ample programe de investiții. 
Printre acestea se numără dotarea a 20 de amfiteatre din campusul 
universității pentru a se putea desfășura cursuri hibrid, construcția unei 
clădiri noi, de 2.500 mp, pentru spații de învățare și cercetare, lângă 
bazinul universității, renovarea corpului E, care este în derulare, dar și a 
corpului D, care va intra în curând în reabilitare. 

Bogdan 
Diaconita 

Nouă clădire în 
apropierea Bazinului 
de Natație din 
campusul USV 

radioimpactfm.ro 
04.10.22 

- VALENTIN POPA, rectorul Universității Ștefan cel Mare Suceava, a 
anunțat că, în apropierea Bazinului de Natație, va fi construită o nouă 
clădire pentru învățământ și cercetare. 
El a declarat, la festivitatea de la debutul anului universitar, că noile 
dotări vor suplini o parte din spațiile care acum lipsesc. 
VALENTIN POPA a adăugat că, în campusul USV, se mai desfășoară 
investiții în modernizare și dotări în Corpurile D și E. 

- Studenții ucraineni, 
primiți la 
universitățile din 
România 

focusprimatv.ro 
04.10.22 

- Războiul din țara vecină a crescut numărul studenților ucraineni din 
România. La Universitatea din Suceava, anul acesta s-au inscris de cinci 
ori mai multi tineri ucraineni, față de anul precedent. Multi dintre ei fac 
cursurile de la distanță deoarece au peste 18 ani și nu au putut părăsi țara 
natală. Cei care sunt însă aici, recunosc că au avut noroc, dar că, în mod 
constant au inima strânsă legat de ceea ce se întamplă acasă. 
Gândul la cei dragi care au rămas în Ucraina să înfrunte un război 
nemilos îi macină pe studenții ucraineni care și-au găsit un refugiu 
departe de conflict. Mulți se întreabă ce vor mai găsi din ce au lăsat în 
urmă atunci când se vor întoarce acasă. 
O parte dintre studenții ucraineni inteționează să-și găsească un loc de 
muncă în țară noastră și să rămână aici, unde se simt în siguranță.  
Kateryna ține legătura cu cei de acasă cât de des poate. Grija cea mai 
mare o poartă tatălui ei care se află în prima linie a războiului în Harkov. 
Cunoscută fiind situația financiară prin care trec unele familii de 
ucraineni, Universitatea din Suceava le oferă burse care să le permită să-
și continue studiile. Bursele oferite de Universitatea din Suceava acoperă 
o mare parte dintre cheltuielile studenților ucraineni și îi încurajează pe 
aceștia să-și continue studiile aici. 

- Facultatea de Științe 
ale Educației de la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava a avut 
căutare și în 

radiotop.ro 
04.10.22 

- Facultatea de Științe ale Educației de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava a avut căutare și în sesiunile de admitere din acest an. Șefa 
Departamentului de Științe ale Educației, conferențiarul universitar 
doctor Otilia Clipa, a declarat, la Radio Top, că în anul I la licență sunt 
100 de studenți la pedagogie în învățământul primar și preșcolar și 50 la 
psihologie. La ambele specializări este vorba despre capacitatea maximă 

ziarelive.ro 
04.10.22 
svnews.ro 
04.10.22 



sesiunile de 
admitere din acest 
an 

ziar.com 
04.10.22 

de școlarizare. Profesoara a spus că și programele de conversie 
profesională de doi ani s-au bucurat de succes, fiind ocupate toate cele 
100 de locuri. Otilia Clipa a adăugat: „La conversie s-au înscris profesori 
de tot felul, pentru că vor să devină și învățători sau educatori. Vor să 
capete noi competențe și dreptul de a preda ca învățători sau educatori. 
Ministerul Educației acordă integral taxa de școlarizare pentru toți 
studenții înscriși la programele de conversie care predau în liceu”. De 
asemenea, profesoara Clipa a afirmat că în anul II, la Facultatea de 
Științe ale Educației sunt studenți născuți în străinătate din părinți 
români și a precizat: „Unul dintre tineri a trăit în străinătate chiar în 
perioada liceului și a venit la cursuri de conversie cu recunoașterea 
diplomelor și a formărilor. Și unui alt student i s-au recunoscut de către 
statul român studiile de specialitate făcute în străinătate”. 

- 120 de profesori 
specializați în 
domeniul educației 
timpurii, la Suceava, 
pentru două zile. 
Otilia Clipa îi invită 
să asiste la dezbateri 
pe educatorii din 
județ, dar și pe 
studenți 

radiotop.ro 
04.10.22 

- În zilele de 24 și 25 octombrie, 120 de profesori specializați în domeniul 
educației timpurii se vor reuni la Suceava, la un simpozion. Participanții 
provin din 15 județe, iar activitatea va avea loc în cadrul unui amplu 
proiect derulat de Facultatea de Științe ale Educației din Universitatea 
„Ștefan cel Mare” alături de Universitatea din Pitești și de Universitatea 
„Aurel Vlaicu” din Arad. Conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa a 
declarat, la Radio Top, că deschiderea este programată să aibă loc la USV, 
iar lucrările se vor desfășura la Hotel „Mandachi”. Profesoara a afirmat: 
„Așteptăm profesorii să împărtășească împreună cu noi o serie de bune 
practici, precum și modalități de formare pentru educația timpurie, adică 
perioada aceasta între 0 și 6-7 ani, perioada de antepreșcolar și preșcolar, 
de creșă și grădiniță. Vor fi oameni cu experiență în educația timpurie. 
Pot aduce resurse, un material creat de ei, un proiect didactic făcut de ei 
sau cercetări”. Doamna Clipa a arătat că, în doi ani, prin proiectul pentru 
educație timpurie s-au format 860 de persoane, inclusiv prin cursuri 
online și a completat: „Au fost formatori de la universități din țară, care-
s cei mai buni în domeniul educației timpurii. Le-ar fi fost greu să se 
deplaseze și s-a mers și pe online. Am avut formatori extraordinari din 
partea universitară, însă și din preuniversitar. Cei pe care i-am format în 
primul grup au predat împreună cu profesori din universități pentru al 
doilea grup, cel mai mare”. De asemenea, Otilia Clipa a mai spus că, în 
condițiile în care Ministerul Dezvoltării a demarat programul de 
construire a creșelor va fi nevoie de educatori-puericultori. O astfel de 
clasă a fost înființată la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, iar grupe de 
pregătire vor apărea, cel mai probabil din toamna anului viitor, și la USV. 
La Universitate, ciclul de studiu va fi de trei ani. Doamna Clipa a mai spus 



că la cele două zile de dezbateri sînt invitați să asiste educatori din tot 
județul, dar și studenți. 

- Specializările drept, 
pedagogia 
învățământului 
primar și secundar, 
calculatoare, 
informatică de 
gestiune, și asistență 
medicală generală, 
printre cele mai 
căutate în sesiunile 
de admitere de la 
USV 

ziar.com 
03.10.22 

- Specializările drept, pedagogia învățămîntului primar și secundar, 
calculatoare, informatică de gestiune, și asistență medicală generală, au 
fost printre cele mai căutate în sesiunile de admitere din acest an, la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Declarația a fost făcută de 
prorectorul Mihai Dimian, într-o intervenție telefonică la Radio Top. 
Profesorul Dimian a mai spus că de succes s-au bucurat și programe 
precum media digitală, ingineria autovehiculelor, poliția locală și tehnică 
dentară. Legat de programul de tehnică dentară, prorectorul a afirmat: 
„Aici, este foarte mult de lucru pe calculator și se folosesc și imprimante 
3D. Este o tranziție în această meserie, de la o anumită abordare la alta, 
și sperăm că putem face față ambelor abordări, atât analogice, cât și 
digitale”. Astăzi a debutat anul universitar 2022/2023, iar USV are peste 
4.200 de noi studenți la toate formele de învățământ, din care 
aproximativ 600 din afara granițelor țării. 

 


