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- Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS), Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava și de Casa de Cultură a Studenților Suceava 
organizează Balul Bobocilor USV, joi, 8 Decembrie 2022, începând cu ora 
17:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”. 
Tema balului din acest an este Disco Mania: o simbioză perfectă între 
culori țipătoare, coafuri extravagante și ținute cât mai strălucitoare, 
menită să aducă în zilele noastre era consacrată a anilor ’80. Spectacolul 
va fi întregit de invitatul special, WRS, finalistul României la Eurovision, 
ediția 2022. În deschiderea acestuia, va urca pe scenă trupa Distinct. 
Biletele au fost puse în vânzare începând de miercuri, 30 noiembrie, atât 
la standurile special amenajate în corpurile universității, cât și la sediul 
ASUS, situat în căminul C2, camera 017. Prețul unui bilet este de 35 lei. 
Mai multe informații se vor putea găsi pe paginile de Facebook și 
Instagram ale Asociației Studenților din Universitatea Suceava. 
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- Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava organizează un concurs pentru 
ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, în 
semestrul I din anul universitar 2022-2023. Înscrierea candidaților 
începe pe 7 decembrie a.c., termenul limită pentru depunerea dosarelor 
fiind 17 ianuarie 2023. Prelegerile și examenele vor fi susținute între 3 și 
6 februarie 2023, urmând ca până pe 7 februarie să fie comunicate 
rezultatele candidaților. Deciziile de încadrare a cadrelor didactice care 
vor promova concursul vor fi emise în data de 24 februarie 2023. 
Potrivit informațiilor publicate de USV, sunt vacante 10 posturi de 
asistent universitar, 7 posturi de șef de lucrări, 3 pentru conferențiari, 2 
pentru lectori și un singur post de profesor universitar, la Facultatea de 
Litere și Ştiințe ale Comunicării, departamentul de Limbi și literaturi 
străine. 
Facultatea de Medicină și științe Biologice are vacante 3 posturi de șef de 
lucrări, pentru care candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții, 
pe lângă deținerea titlului de doctor în domeniu, și anume să fie medic 
specialist sau primar în Medicină internă sau cardiologie sau medicină 
de urgență sau altă specialitate înrudită conform Anexei nr 1 la Ordinul 
4260/2004 al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației și 
Cercetării, să fie medic specialist sau medic primar în Protetică dentară, 



iar al treilea post este pentru un doctor în Biologie. Un al patrulea post 
vacant la cea mai nouă facultate din cadrul USV este pentru un asistent 
universitar cu titlul de doctor în domeniul Chimie sau Biochimie. 
Pentru posturile vacante de asistent universitar pot candida și 
doctoranzii, însă, în cazul în care vor câștiga concursului, angajarea se va 
face pe durată determinată. 
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- Delegația României care participă la Jocurile Europene Universitare din 
2022 a câștigat trei medalii de aur și bronz, patru locuri patru, patru 
locuri cinci, locuri șase, șapte și doisprezece. 
„Rezultate excepționale pentru echipele de studenți români la Jocurile 
Europene Universitare din 2022!” Ministrul Educației Surin Cmpeanu a 
spus mai departe Rețelele de socializare. 
Echipa masculină de fotbal a Universității de Vest din Timișoara a învins 
reprezentanții Universității Naționale de Comerț și Economie din Kiev în 
timpul loviturilor de departajare, ocupând primul loc. 
Pe primul loc au ocupat echipa feminină de baschet de la Universitatea 
din Pitești și echipa masculină de handbal de la Universitatea Ștefan cel 
Mare din Suceava, învingând echipele Universității Vasyl Stefanik din 
Ucraina și, respectiv, Universitatea din Granada. 
Echipele care au câștigat Campionatele Naționale de Universiada 2022 
din România organizate de Confederația Sportului Școlar și Universitar 
au fost înscrise în Jocurile Europene Universitare. 
Echipele au concurat la baschet feminin și masculin, handbal feminin și 
masculin, volei feminin și masculin, fotbal masculin, baschet masculin și 
feminin, baschet feminin și masculin și șah feminin și masculin. 
România a încheiat Jocurile cu patru medalii, pe locul cincisprezece în 
clasamentul țării. Polonia (83 de medalii), Turcia (47) și Ucraina (62) au 
urcat, urmate de Franța și Ungaria. 
Jocurile Universitare Europene, cel mai mare eveniment multisport din 
Europa pentru studenți, au loc de două ori pe an din 2012. Anul acesta, 
Jocurile au avut loc la Lodz, Polonia. 2.100 de elevi au concurat în 22 de 
sporturi pe parcursul celor două săptămâni de eveniment. 

 


