GHIDUL STUDENTULUI

AN UNIVERSITAR 2019-2020

PREZENTAREA UNIVERSITĂȚII „ŞTEFAN CEL MARE”
DIN SUCEAVA

Înfiinţarea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a însemnat pentru Bucovina,
continuarea tradiţiilor culturale şi de învăţământ superior reprezentate de şcolile domneşti din
primele capitale ale Moldovei, de Academia de la Putna, Institutul Teologic şi Universitatea
din Cernăuţi. Istoria acestei instituţii începe o dată cu înfiinţarea în 1963 a Institutului
Pedagogic de 3 ani.
În anul 2008 Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământull Superior acordă
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT.
Din adresa menţionată cităm: „Felicităm

comunitatea academică a universităţii

pentruobţinerea acestui calificativ, care reflectă valoarea rezultatelor obţinute în activitatea
didactică, de cercetare, de management universitar şi de cooperare internaţională, precum
în activitatea de îmbunătăţire a calităţii învăţământului în conformitate

cu standardele

europene”.

Calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICATa fost menținut și în anul 2015, în urma
vizitei de acreditare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.
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Activitatea academică şi de cercetare din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
este susţinută de către diverse departamente și servicii:



Consiliere şi orientare în carieră;



Clubul Sportiv Universitatea Suceava;



Evaluarea şi asigurarea calităţii;



Etică universitară;



Acte de studii;



Compartimentul cultural;



Administrativ;



Asigurarea Calităţii;



Comunicare şi Relaţii publice;



Comunicaţii şi Tehnologii informaţionale;



Management Programe;



Relaţii internaţionale şi programe comunitare;



Pregătirea Personalului Didactic;



Învăţământ la distanţă şi formare continuă;



Editura USV;



Biblioteca universitară;



Observatorul astronomic;



Oficiul juridic.
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Alături de acestea, în Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava funcţionează organizaţii
studenţeşti (Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, Asociaţia studenţilor din Universitatea
Suceava, Clubul Antreprenorial Studenţesc, Ansamblul studenţesc „Arcanul”, FIRESC, Asociaţia
„Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia”), organizaţii sindicale (Sindicatul universitar din
cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava) şi organizaţii culturale (Auditorium Joseph Schmidth,
Tonitza Art Group).
Universitatea din Suceava are un campus amplasat în vecinătatea parcului Areni, care oferă
condiţii de recreere şi izolare de zgomotul oraşului. Situat în apropierea staţiilor pentru transportul în
comun, campusul dispune de:


spaţii de învăţământ;



laboratoare pentru studiu, aplicaţii şi cercetare;



bibliotecă proprie reorganizată, cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare;



auditorium cu 240 locuri;



spaţii şi birouri moderne pentru compartimentul administrativ;



teren de sport de 2 400 mp şi pistă de alergare, acoperite şi încălzite în sezonul rece;



bazin de înot olimpic;



5 cămine studenţeşti;



restaurant universitar care asigură frecvent servirea mesei pentru 1 800 - 2 000 persoane pe zi;



observator astronomic;



casa de cultură a studenţilor;



cabană de vânătoare la Şipoţel;



bază didactică la Gălăneşti;



hotel la Vatra Dornei.
Viitorul înseamnă nu numai oportunităţi noi, ci şi provocări noi prin care se oferă colectivităţii

locale şi universale, cunoştinţe şi competenţe umane.
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HARTA CAMPUSULUI UNIVERSITAR
„ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

http://www.usv.ro/index.php/ro/12/tur%20virtual/118/0

1. Laborator FIA (corpul J)
2. Laborator de compatibilitate electromagnetică,
FIESC
3. Laborator de analiză instrumentală, FIA
4. Auditorium-ul Joseph Schmidt
5. Bazinul de inot (A)
6. Bazinul de inot (B)
7. Cameră de oaspeţi în Căminul 3
8. Terenul de sport
9. Laborator de robotică FIMMM
10. Laborator FIESCC109
11. Laborator FIESC Robotică
12. Sala de sport
13. Cluster-ul FIESC

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Scoala Doctorală
Amfiteatrul Dimitrie Leonida FIESC
Intrarea în Corpul H
Restaurantstudențesc
Curtea interioară a Corpului A
Intrarea în Corpul A
Pasajul dintre corpurile A şi E, interior
Biblioteca universitară -recepţie
Biblioteca universitară -depozit
Corpul E, vedere de la etaju lII
Corpul E, vedere din holul de la parter
Amfiteatrul mare din Corpul E
Pasajul dintre corpurile A şi E, exterior

PREZENTAREA FACULTĂŢII DE INGINERIE
ALIMENTARĂ
Facultatea de Inginerie Alimentară este una din cele zece facultăţi ale Universităţii „Ştefan cel
Mare” din Suceava, care funcţionează cu respectarea legislaţiei de autorizare şi acreditare, alături de
facultăţile: Educaţie Fizică şi Sport, Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Inginerie Mecanică,
Mecatronică şi Management, Istorie şi Geografie, Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Silvicultură,
Științe Economice și Administrație Publică, Ştiinţe ale Educaţiei șiFacultatea de Drept și Știinte
Administrative.
Facultatea de Inginerie Alimentară s-a înființat în anul 2002, pe structura Colegiului
Universitar Tehnic, continuând tradiția învățământului cu profil alimentar care funcționează în
Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava din anul 1977.
Misiunea Facultății de Inginerie Alimentară constă în formarea și pregătirea de specialiști care
să asigure servicii de calitate la standardele Uniunii Europene, printr-un proces educațional de nivel
ridicat, în acord cu cerințele si exigențele actuale din domeniul Ingineriei Produselor Alimentare.
Obiectivele academice ale facultății vizează formarea și dezvoltarea abilităților de cercetare
științifică fundamentală și aplicativă a absolvenților, în dezvoltarea de noi metode și aparate pentru
testarea calității produselor alimentare, în domeniul alimentelor funcționale, a reologiei și texturii
alimentelor, a biotehnologiilor, biosenzorilor, a descoperirii de noi resurse de materii prime pentru
producția alimentară, dezvoltarea capacității de expertiză a produselor alimentare, formarea de
competențe în vederea întocmirii documentației de autorizare a laboratoarelor de specialitate și a
unităților cu profil producție de alimente, respectiv acordării consultanței în direcția implementării
programelor naționale și internaționale.
Procesul didactic se desfăsoară sub formă de cursuri de zi, fiind organizat pe sistemul
decredite transferabile. Programele de studii ale facultății sunt adaptate la cerințele pieței forței de
muncă si sunt racordate la principiile și normele valabile în domeniul producției șicontrolului
alimentelor.
În cadrul Facultății de Inginerie Alimentară funcționează înprezent programe de studii
universitare la nivel de licență (cursuri de zi, 4 ani), masterat (cursuri de zi, 2 ani), programe de
formare continuă și doctorat.
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ORGANIZAREA FACULTĂŢII, STRUCTURA PE DOMENII
ŞI PROGRAME DESTUDII
Procesul didactic se desfăşoară sub formă de cursuri de zi, fiind organizat pe sistemul de
credite transferabile. Programele de studii ale facultăţii sunt adaptate la cerinţele pieţei forţei de
muncă şi sunt racordate la principiile şi normele valabile în domeniul producţiei şi controlului
alimentelor, protecției conumatorului și a mediului.Locurile de muncă vacante disponibile pentru
studenții

Facultății

de

Inginerie

Alimentară

pot

fi

consultate

la

adresa:

http://www.fia.usv.ro/www/jobs.php. Ocupațiile posibile pentru absolvenții cu diplomă ai
programelor de studii din cadrul Facultății de Inginerie Alimentară

sunt, conform clasificării

ocupațiilor din România (COR 2016):
- Inginer în industria alimentară (215201);
- Proiectant inginer produse alimentare (215203);
- Consilier inginer industria alimentară (215204);
- Expert inginer industria alimentară (215205);
- Inspector specialitate inginer industria alimentară (215206);
- Referent de specialitate inginer industria alimentară (215207);
- Inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare (252205);
- Analist cumpărări/consultant furnizori (241401);
- Expert tehnic extrajudiciar (241801);
- Auditor în domeniul siguranței alimentare (242320);
- Analist calitate (242307);
- Cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole (252201);
- Inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole (252202);
- Asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole (252203);
- Cercetător în controlul calității produselor alimentare (252204);
- Inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare (252205);
- Asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare (252206);
- Profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri (232101);
- Profesor în învățământul gimnazial (232201);
- Expert/inspector vamal (241907);
- Expert accesare fonduri structural și de coeziune europene (241948).
În prezent, în cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară funcţionează programele de studii
universitare de licenţă (cursuri de zi, 4 ani, 240 credite) prezentate în tabelul 1.
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Tabel 1.
Domenii şi programe de studii universitare de licenţă
Nr.
crt.

Domeniul

1

(A) ARACIS
HG 642/2009; HG 493/2013

Ingineria produselor alimentare

2

3

Acreditat (A)
Autorizat (AP)

Programe de studii

Ingineria produselor
alimentare

(A) ARACIS
HG 410/2002; HG676/2007; HG
635/2008;HG493/2013
(AP) ARACIS
HG 707/18.07.2012

Controlul şi expertiza produselor
alimentare
Protecţia consumatorului şi a
mediului

Programele de studii universitare de masterat (cursuri de zi, 2ani, 120 credite) care se
desfăşoară în cadrul facultăţii sunt prezentate în tabelul 2.
Tabel 2.
Programe de studii universitare de masterat

Nr. crt.

Domeniul

Programe de studii universitare de
masterat

Adresă acreditare

1

Controlul şi expertiza produselor alimentare

2

Managementul securității mediului și
siguranța alimentară

3

Ingineria produselor
alimentare

Managementul igienei, controlul calității
produselor alimentare şi asigurarea
sănătății populației

ARACIS Nr. 1947/2008
METCHG 5484/2008
ARACIS5467/20.06.2013
ARACIS Nr. 7397/12.07.2011
METCHG 5224/2011
ORDIN nr. 5356 din29.09.2009

ARACIS Nr. 7397/12.07.2011
METC HG 5224/2011

Studiile doctorale care se desfăşoară în cadrul facultăţii sunt prezentate în tabelul 3.
Tabel 3.
Programe de studii universitare de doctorat
Nr.
Crt.

Conducător de doctorat

Domeniile de doctorat

1

Ingineria Produselor Alimentare
Ingineria materialelor

Prof.univ.dr.ing. Gheorghe GUTT

2

Ingineria Produselor Alimentare

Prof.univ.dr.ing. Sonia AMARIEI

Ingineria materialelor
3

Ingineria Produselor Alimentare

Prof. univ. dr. ing. Mircea OROIAN

4

Ingineria Produselor Alimentare

Prof. univ. dr. ing. Georgiana Gabriela CODINĂ

5

Ingineria Produselor Alimentare

Conf. univ. dr. ing. Silvia MIRONEASA

6

Ingineria Produselor Alimentare

Conf. dr. ing. ec. Adriana DABIJA
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De asemenea, în cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară funcţionează programe de studii
postuniversitare de specializare (60 credite), prezentate în tabelul 4.

Nr. crt.

Domeniul

Program de studii postuniversitare

1.

Ingineria
produselor

Siguranţa producţiei alimentare

2.

alimentare

Managementul mediului

Tabel 4.
Programe de studii postuniversitare
Adresă aprobare
Hotarârea
Senatului USV
din 27.11.2007
MECI
43123/22.09.2009

Facultatea de Inginerie Alimentară organizează programe de perfecţionare prin grade
didactice, prezentate în tabelul 5.

Nr.
crt.

Denumire program

1.

Ingineria Produselor Alimentare

2.

Controlul şi Expertiza Produselor
Alimentare

Tip

Tabel 5.
Programe de perfecţionare prin grade didactice
Aprobare MECI

Grade didactice I + II

Adresa nr. 36956/37128 2009

Grade didactice I + II

Adresa nr. 36956/37128 2009
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STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A FACULTĂŢII DE INGINERIE ALIMENTARĂ
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ
CONDUCEREA FACULTĂŢII DE INGINERIE
ALIMENTARĂ
DECAN: Prof. univ. Mircea - Adrian OROIAN
PRODECANI: Prof. dr. ing. Georgiana – Gabriela CODINĂ
Conf. dr. Cristina - Elena HREŢCANU

DEPARTAMENT: TEHNOLOGII
ALIMENTARE ŞI SIGURANŢA PRODUSELOR
ALIMENTARE ŞI A MEDIULUI

DIRECTOR DE DEPARTAMENT
Conf. univ. dr. ing. Ana LEAHU

4

Comisia pentru
strategii

Comisia pentru activitate
didactică, asigurarea
calităţii şi dezvoltare
academică

Comisia pentru
activitatea de
cercetare şi
manifestări ştiinţifice

Comisia pentru
probleme studenţeşti,
administrarea şi
dezvoltarea resurselor

Comisia pentru
imaginea facultăţii şi
cooperare
internaţională

Comisia de
evaluare şi
asigurare a
calităţii

Îndrumătorii de an în anul universitar 2019 – 2020
Programul de studii

PROTECŢIA
CONSUMATORULUI ŞI A
MEDIULUI - licenţă

Anul

Sala/ora

I

Aula Corp E
14.30– 15.00

II
III
IV

INGINERIA PRODUSELOR
ALIMENTARE - licenţă

CONTROLUL ŞI EXPERTIZA
PRODUSELOR ALIMENTARE
- master
MANAGEMENTUL
SECURITĂŢII MEDIULUI ŞI
SIGURANŢA ALIMENTARĂ master
MANAGEMENTUL IGIENEI,
CONTROLUL CALITĂŢII
PRODUSELOR ALIMENTARE
ŞI ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII
POPULAŢIEI - master

Lector univ. dr. Alice - Iuliana ROȘU
Șef. lucr. univ. dr. ing. Silviu - Gabriel
STROE
Conf. univ. dr. ing. Ioan GONTARIU
Șef. lucr. univ. dr. ing. Amelia BUCULEI

Aula Corp E
14.30– 15.00

Lector univ. dr. Cristina DAMIAN

E 120 /
15.00-15.30
A 116/
15.00 – 15.30

Șef. lucr. univ. dr. ing. Ancuța - Elena
PRISACARU
Șef. lucr. univ. dr. ing. Laura - Carmen
APOSTOL

IV

E 120 /
14.30 - 15.00

Lector univ. dr. Dan HOFFMAN

I

Aula Corp E
14.30– 15.00

Asist. univ. dr. ing. Sergiu PĂDUREȚ

II

E 120 /
15.00-15.30

Șef. lucr. univ. dr. ing. Cristina GHINEA

III

E 218/
15.00-15.30

Șef. lucr. univ. dr. ing. Sorina ROPCIUC

IV

E 120/
14.30 - 15.00

Conf. dr. ing. ec. Adriana DABIJA

A 116/
14.30-15.00

Conf. univ. dr. ing. Silvia MIRONEASA

E 218/
14.30-15.00

Conf. dr. ing. ec. Cristina - Gabriela
CONSTANTINESCU

E 220/
14.30-15.00

Conf. dr. bioing.
Maria POROCH-SERIŢAN

I
CONTROLUL ŞI EXPERTIZA
PRODUSELOR ALIMENTARE
- licenţă

E 120 /
15.00 – 15.30
E 220 /
15.00-15.30
E 120 /
14.30-15.00

Îndrumătorii de an

II
III

I
II
I
II
I
II
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STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019 – 2020
Semestrul I
Vacanţa de iarnă
Sesiunea I de examene – iarnă
Sesiunea restanţe sem. I din anul universitar 2017-2018

Vacanţa
Sesiunea de restanţe I
Sesiunea restanţe sem. I din anul universitar 2017-2018

Semestrul al II-lea
Vacanţă de Paşti
Sesiunea II de examene – vară
Sesiunea restanţe sem. II din anul universitar 2017-2018
Practica de domeniu și de specialitate prevăzută în Planul de
învățământ- pentru anii de studio II și III

Sesiunea de restanţe II
Sesiunea restanţe sem. II din anul universitar 2017-2018

Sesiunea de reexaminări

30.09.2019 – 22.12.2019
06.01.2020 – 19.01.2020
23.12.2019 – 05.01.2020

14 săptămâni
2 săptămâni

20.01.2020 – 09.02.2020

3 săptămâni

10.02.2020 – 16.02.2020

1 săptămână

17.02.2020 – 23.02.2020

1 săptămână

24.02.2020 – 19.04.2020
27.04.2020 – 07.06.2020
20.04.2020 – 26.04.2020

14 săptămâni
1 săptămână

08.06.2020 – 28.06.2020

3 săptămâni

29.06.2020 – 19.07.2020

3 săptămâni

29.06.2020 – 05.07.2020

1 săptămână

06.07.2020 – 19.07.2020
14.09.2020 – 27.09.2020

4 săptămâni

Anii terminali – studii universitare de licenţă

Semestrul I
Vacanţa de iarnă
Sesiunea I de examene – iarnă
Sesiunea restanţe sem. I din anul universitar 2017-2018

Vacanţa
Sesiunea de restanţe I
Sesiunea restanţe sem. I din anul universitar 2017-2018

Semestrul al II-lea*
Vacanţă de Paşti
Sesiunea II de examene – vară
Sesiunea restanţe sem. II din anul universitar 2017-2018

Sesiunea de restanţe II
Sesiunea restanţe sem. II din anul universitar 2017-2018

Sesiunea de reexaminări
Înscrieri examen de diplomă
Susţinere examen de diplomă

30.09.2019 – 22.12.2019
06.01.2020 – 19.01.2020
23.12.2019 – 05.01.2020

14 săptămâni
2 săptămâni

20.01.2020 – 09.02.2020

3 săptămâni

10.02.2020 – 16.02.2020

1 săptămână

17.02.2020 – 23.02.2020

1 săptămână

24.02.2020 – 19.04.2020
27.04.2020 – 24.05.2020
20.04.2020 – 26.04.2020

12 săptămâni*
1 săptămână

25.05.2020 –14.06.2020

3 săptămâni

15.06.2020 – 21.06.2020

1 săptămână

22.06.2020 – 24.06.2020
25–26.06.2020, 07.09.2020
06.07.2020 – 07.07.2020, 09.09.2020

* Orele aferente celor 14 săptămâni din Planul de învăţământ vor fi cumulate în 12 săptămâni.
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Anii terminali – masterat

Semestrul I
Vacanţa de iarnă
Sesiunea I de examene – iarnă
Sesiunea restanţe sem. I din anul universitar 2017-2018

Vacanţa
Sesiunea de restanţe I
Sesiunea restanţe sem. I din anul universitar 2017-2018

Semestrul al II-lea*
Vacanţă de Paşti
Sesiunea II de examene – vară
Sesiunea restanţe sem. II din anul universitar 2017-2018

Sesiunea de restanţe II
Sesiunea restanţe sem. II din anul universitar 2017-2018

Sesiunea de reexaminări
Înscrieri examen de disertație
Susţinere examen de disertație

30.09.2019 – 22.12.2019
06.01.2020 – 19.01.2020
23.12.2019 – 05.01.2020

14 săptămâni
2 săptămâni

20.01.2020 – 09.02.2020

3 săptămâni

10.02.2020 – 16.02.2020

1 săptămână

17.02.2020 – 23.02.2020

1 săptămână

24.02.2020 – 19.04.2020
27.04.2020 – 24.05.2020
20.04.2020 – 26.04.2020

12 săptămâni*
1 săptămână

25.05.2020 –14.06.2020

3 săptămâni

15.06.2020 – 21.06.2020

1 săptămână

22.06.2020 – 24.06.2020
25–26.06.2020, 07.09.2020
02.07.2020 – 03.07.2020, 09.09.2020

* Orele aferente celor 14 săptămâni din Planul de învăţământ vor fi cumulate în 12 săptămâni.
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REGULAMENTE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ADMITEREA
Admiterea la studii universitare de licenţă, de master, de doctorat sau la studii
postuniversitare se derulează conform metodologiei elaborată şi aprobată de către Senatul
Universităţii, în baza Ordinului Ministrului privind organizarea admiterii în învăţământul
superior
http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R10%20Regulament%20admitere_3_4_18.07.
2019.pdf
Studiile universitare de licenţă, ciclul I al studiilor universitare, corespund unui număr
de 240 de credite de studiu transferabile, conform Sistemului european de credite de studiu
transferabile (ECTS) (creditele de studiu transferabile sunt valori numerice alocate unor unităţi
de cursuri şi altor activităţi didactice şi apreciază, în medie, cantitatea de muncă, sub toate
aspectele ei, efectuată de student pentru însuşirea unei discipline). Durata ciclului de studii
universitare de licenţă, la învăţământul de zi, este de 4 ani şi corespunde unui număr de 60 de
credite de studiu transferabile pentru un an de studiu.
Studiile universitare de masterat reprezintă ciclul II al studiilor universitare şi asigură
aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor
de cercetare ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.
Studiile universitare de masterat corespund unui număr de credite de studiu transferabile
cuprins între 90 şi 120.
Durata normală a studiilor universitare de masterat este de 1-2 ani şi corespunde unui număr
de 30 de credite de studiu transferabile pentru un semestru de studii.
Durata totală cumulată a ciclului I - studii universitare de licenţă şi a ciclului II –
studii universitare de masterat trebuie să corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de
studiutransferabile.
Ciclul III - studiile universitare de doctorat,au o durată de 3 ani. În situaţii speciale,
când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau experimentare, durata poate fi
prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat.
Susţinerea tezei de doctorat se poate face în termen de maximum 3 ani de la terminarea studiilor
universitare dedoctorat.
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat
poate fi consultat la adresa:
http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R11%20Regulament%20org%20si%20de
sf%20stud%20univ%20de%20doctorat_15.06.2017-m.pdf
În urma concursului de admitere, înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face prin
decizia Rectorului Universităţii la cerereastudentului declarat admis la concursul de admitere.
După aprobarea înmatriculării la studiile de licenţă, studenţii sunt înscrişi în Registrul
Matricol, cu număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la domeniul şi programul
de studii la care au fost admişi.
Pentru anul universitar 2017/2018 sunt stabilite următoarele taxe:
1. TAXA DEŞCOLARIZARE:
- studii universitare de licenţă, 3000 lei/an
- studii universitare de masterat, 3000lei/an
- studii universitare de doctorat, 4500 lei / an
2. TAXA DE REÎNMATRICULARE 200 lei
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ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR
Regulamentul cadru privind activitatea profesională a studenților poate fi consultat la
adresa:
http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R05%20Regulament%20activitatea%20profesionala%20a
%20studentilor_Ed.4.rev.0_30.10.2019.pdf

în care sunt precizate: structura studiilor universitare, organizarea procesului didactic,transferul
studenților,promovarea anilor de studiu, finalizarea studiilor, recompense și sancțiuni.
DOCUMENTELE STUDENTULUI
La înscrierea în facultate, Serviciul Secretariat al Facultăţii de Inginerie Alimentară
eliberează fiecărui student două documente: Carnetul de student şi Legitimaţia de transportcare,
pentru a fi valabile, sunt vizate la începutul fiecărui anuniversitar.
În carnetul de student se înscriu toate notele obţinute la examene sau alte forme de
verificare a cunoştinţelor, pe care studentul le susţine în perioada şcolarizării. Prezentarea
carnetului de student cadrului didactic examinator este obligatorie.
Legitimaţia de transport este personală, netransmisibilăși se acordă studenţilor la cursuri de zi,
inclusiv celor cu taxă, pentru reducerea tarifelor de transport pe calea ferată de 50% din tariful
trenurilor regio, clasa a 2-a. Pentru reducerea de 50% din tarifele trenurilor interregio, clasa a 2-a,
studenţii primesc carnete de cupoane, în condiţiile legii.
În documentele studentului nu sunt permise corecturi sau introducerea altor date decât
cele reale, pentru că acestea constituie falsuri în acte publice şi sunt sancţionate conform legii.
În cazul pierderii acestor documente se poate elibera un duplicat, dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii:
- cerere adresată decanului facultăţii;
- copie după anunţul pierderii documentului, dat intr-un ziar local;
- chitanţa care atestă plata taxei percepute în aces tcaz.
În caz de retragere, transfer sau exmatriculare, studentul este obligat să restituie carnetul de
student precum şi legitimaţiile (de transport, bibliotecă etc.).
DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE STUDENTULUI
Codul drepturilor și obligatiilor studentului din Universitatea ,,Ștefan cel mare''din Suceava
este prezentat la adresa:
http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/Codul%20drepturilor%20si%20obligatiilor%20
studentului%20din%20USV.pdf
În perioada şcolarizării, studenţii au următoarele drepturi:
- să beneficieze de prevederile Legii învăţământului, Cartei Universităţii „Ştefan cel
Mare” Suceava, a Regulamentului de credite transferabile şi Regulamentului de acordare a
burselor din Facultatea de Inginerie Alimentară;
- să beneficieze de burse de merit, de studii, de mobilitate sau de asistenţă socială în
conformitate cu actele normative învigoare;
- să participe la activitatea ştiinţifică studenţească, la activitatea formaţiilor artistice din
universitate, la activitatea sportivă universitară, la activitatea cenaclurilor literare, la toate
activităţile social-culturale organizate în cadrul facultăţii şiuniversităţii;
- să fie cazat în căminele studenţeşti, în limita locurilor disponibile şi să poată servi masa
la cantina universităţii conform regulamentelor de funcţionare ale căminelor şi cantinelor
studenţeşti;
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- să beneficieze, în condiţiile legii, de bilete cu tarif redus la manifestările culturale şi
sportive; să beneficieze, pe baza carnetului de student şi a legitimaţiei de călătorie de tarif redus
cu 50% din tariful trenurilor regio, clasa a 2-a și interregio, clasa a 2-a (pe baza carnetelor de
cupoane) în tot timpul anului calendaristic.
- să aleagă la cerere, împreună cu tutorele şi conform planului de învăţământ,
disciplinele din pachetele de discipline opţionale pe care să le studieze. Aceste discipline se vor
specifica în contractul de studii pe anul respectiv, iar cererea va rămâne în dosarul săupersonal;
- să aleagă şi să fie ales, ca reprezentant al studenţilor, în Consiliul facultăţii, în Senatul
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava şi la nivel decămin;
- să participe, prin libera exprimare a opiniilor, după o procedură aprobată de Senat, la
evaluarea activităţii cadrelor didactice pentru disciplinele frecventate;
- să beneficieze de asistenţă medicală şi psihologică gratuită;
- să beneficieze de tratament pentru refacerea sănătăţii în staţiuni balneoclimaterice sau
pentru odihnă în taberele studenţeşti, în limita locurilor disponibile.
În perioada şcolarizării, studenţii au următoarele îndatoriri:
- să îndeplinească, în bune condiţii şi la timp, toate sarcinile ce le revin corespunzător
planului de învăţământ, Cartei universitare şi regulamentelor ce vizează activitatea studenţilor;
- să achite taxele stabilite conform contractului de studiiîncheiat;
- să folosească cu responsabilitate bunurile materiale puse la dispoziţia lor în spaţiile de
învăţământ, cămine şi recreere, să le întreţină şi să le păstreze în bună stare. Contravaloarea
eventualelor prejudicii aduse acestor bunuri se va recupera de la cei care le-au produs, conform
proceduriilegale;
- să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele
facultăţii şi ale universităţii, să manifeste respect faţă de toţi membrii comunităţii universitare şi
să dea dovadă de o comportare civilizată, o ţinută demnă, decentă în universitate şi în afara
acesteia;
- să cunoască şi să respecte cu stricteţe legile ţării, regulamentele specifice, regulile
privind apărarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a
incendiilor, de protecţie civilă şi de protecţie amediului.
Îndatoriri relaţionate cu frecvenţa la activităţile didactice cu caracter aplicativ:
- studentul are obligaţia să frecventeze toate activităţile cu caracter aplicativ prevăzute în
planul de învăţământ: lucrări de laborator, proiecte, seminarii, practică productivă. Nerespectarea
prevederilor privind frecvenţa obligatorie la activităţile unei discipline, determină refacerea
activităţilor prevăzute pentru aceadisciplină.
- recuperarea absenţelor la lucrările cu caracter aplicativ (laborator, proiect, seminar) se
poate face gratuit, în timpul semestrului, pentru maxim 4 lucrări, în cazul disciplinelor la care
planul de învăţământ prevede un număr total de 14 lucrări şi maxim 2 lucrări, pentru cele la care
este prevăzut un număr total de 7 lucrări. Recuperările se vor efectua conform programării indicate
de cadrul didactic titular al disciplinei, în cursul aceleiaşi săptămâni şi, doar în cazuri excepţionale,
în ultima săptămână a semestrului.
- dacă recuperarea activităţilor practice restante nu s-a efectuat în timpul celor 14
săptămâni de activitate didactică ale unui semestru, atunci ea poate fi efectuată numai în regim
cu taxă, la o dată ulterioară şi după un program stabilit de titularuldisciplinei.
SISTEMUL DE CREDITE TRANSFERABILE. REGULI DE ACORDARE ŞI
TRANSFERABILITATE A CREDITELOR
Un program de studii (specializare) constă în totalitatea activităţilor de proiectare,
organizare, conducere şi realizare efectivă a predării, învăţării şi cercetării dintr-un domeniu care
conduce la obţinerea unei calificări universitare.
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Programele de studii se diferenţiază în funcţie de: (a) nivelul calificării universitare:
licenţă, master, doctorat; (b) forma de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă, învăţământ la
distanţă, etc.; (c) domeniul de specializare a cunoaşterii, conform cu diviziunea academică a
cunoaşterii şi cu diviziunea profesională a muncii.
Un program de studii se concretizează, în primul rând prin planul de învăţământ care
include toate disciplinele care contribuie la obţinerea unei calificări universitare, repartizate
succesiv pe ani de studii şi cu ponderi exprimate în credite de studiu de tipul ECTS (Sistemul
european de credite transferabile). Planurile de învăţământ sunt revizuite periodic pentru
consolidarea programelor de studii existente prin actualizarea cunoştinţelor curente referitoare la
cele mai bune practici, sunt avizate de Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din facultate şi
supus apoi dezbaterii finale în Consiliul Academic al facultăţii în vederea avizării şi solicitării
aprobării Senatuluiuniversităţii.
Creditul este o unitate convenţională care măsoară volumul mediu de muncă al
studentului necesar pentru asimilarea cunoştinţelor în vederea promovării la o disciplină din
planul de învăţământ Creditele sunt unităţi indivizibile alocate disciplinelor de studiu,
corespunzător numărului de ore şi activităţi (curs, seminar, lucrări de laborator, proiect, practică
etc.) şi sunt obţinute de către student odată cu promovarea de la disciplinele respective. Studentul
care a luat minim nota 5 (cinci) la o disciplină cuprinsă în planul de învăţământ a acumulat
creditele alocate disciplinei respective. Prin creditele alocate unei discipline, se cuantifică
activitatea de pregătire şi susţinere a examenelor de către student, pe parcursul întregii perioade
de studiu. Punctele obţinute la o disciplină se determină prin produsul dintre numărul de credite
alocate disciplinei şi nota obţinută de student.
Numărul de credite pentru un semestru este de 30, iar pentru un an universitar de 60, total
determinat din însumarea creditelor pentru disciplinele obligatorii şi opţionale prevăzute în
planul de învăţământ.
Creditele acordate disciplinelor din modulul facultativ elaborat de Departamentul pentru
pregătirea personalului didactic nu intră în calculul celor 60 de credite anuale, aferente
disciplinelor obligatorii şi opţionale.
Transferul creditelor se poate efectua între facultăţile instituţiei, precum şi între instituţii
similare din ţară sau din străinătate, astfel încât să asigure finalitatea formativă la nivelul fiecărui
ciclu de studii universitare şi să faciliteze individualizarea traseelor de studii prin încurajarea
liberei opţiuni a studenţilor pentru disciplinele de specialitate şi cele complementare. Dacă prin
transfer nu se realizează numărul anual de credite necesare (60), studentul va fi nevoit să susţină,
pentru completarea numărului de credite, alte examene la disciplinele din planul de învăţământ al
specializării la care se transferă.
Având în vedere finalitatea formativă distinctă a ciclurilor de studii universitare de licenţă
şi de masterat, transferul de credite poate fi operat numai în cadrul aceluiaşi ciclu de studii
universitare (OMEC 3617/2005 art.5). În condiţiile întreruperii studiilor universitare de către
student, la reluarea studiilor, Facultatea de Inginerie Alimentară va recunoaşte şi echivala
numărul de credite acumulate de student, în perioada dinaintea întreruperii studiilor. În cazul în
care studentul nu acumulează minimum 60 de credite, va susţine examene de diferenţă la
disciplinele din planul de învăţământ, aferent anului în care îşi reia studiile. Procedura
operaţională privind contractarea disciplinelor nepromovate din anii universitari anteriori poate fi
consultată
la
adresa:
http://www.usv.ro/calitate/pagini/proceduri/Secretariat/PO-SG12%20Procedura%20privind%20contactarea%20disciplinelor%20nepromovate%20in%20ani%2
0ant..pdf
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PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Planurile de învăţământ pentru programele de studiu ce funcţioneză în cadrul facultăţii, pe ani
de studiu, în anul universitar 2017-2018, sunt prezentate pe site-ul facultăţii, la adresa
http://www.fia.usv.ro/www/Planuri.php

Acestea conţin:
- Lista disciplinelor de studiu (impuse şi opţionale), cu numărul de ore alocat;
- Numărul de credite alocat fiecărei discipline;
- Forma de evaluare (examen, colocviu, proiect);
- Semestrul la finalul căruia se face evaluarea;
- Competenţele generale şi specifice dobândite la absolvirea programului de studii.

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR
Regulament cadru privind examinarea şi notarea studenților este prezentat la adresa:
http://www.fia.usv.ro/www/pagini/regulamente/R12%20Regulament%20privind%20examinarea%
20si%20notarea%20studentilor.pdf
Fiecare activitate didactică din planul de învăţământ al unei specializări se încheie cu o
evaluare finală. Categoriile formelor de evaluare finală sunt prevăzute în planurile de învăţământ.
Evaluarea cunoştinţelor acumulate de studenţi la disciplinele din planurile de învăţământ ale
programelor de studii derulate în cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară se realizează la sfârşitul
fiecărui semestru prin examen (E) sau colocviu (C). Colocviile şi verificările se desfăşoară prin
evaluări periodice pe parcursul fiecărui semestru, iar examenele, în perioade definite sesiuni, la date
stabilite de comun acord cadrul didactic titular/studenţi şi prevăzute într- un program al sesiunii
pentru fiecare grupă de studenţi. Sesiunile (I – după semestrul I, II după semestrul II, III –
sesiunile de restanţe şi măriri de note) sunt prevăzute în Structura anului universitar, document
avizat de Biroul de Senat al universităţii.
La fiecare disciplină, după desfăşurarea procesului de evaluare a cunoştinţelor, cadrul
didactic titular acordă fiecărui student o notă exprimată în numere întregi (de la 1 la 10 Nota
minimă de promovare este 5 (cinci). La toate formele de evaluare, studenţii au obligaţia de a se
legitima cu carnetul de student şi de a-l prezenta titularului de disciplină, în vederea consemnării
notei.
Un student poate beneficia, la cerere, într-un an universitar, de 2 măriri de notă, prin
reevaluare la disciplinele prevăzute cu examen, ca formă de evaluare, în sesiunea III, cu condiţia
să promoveze la toate evaluările din sesiunile I şi II. În urma examinării pentru mărirea notei,
rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară. Reevaluarea se
desfăşoară în prezenţa unei comisii din care face parte titularul disciplinei.

CONDIŢII DE PROMOVARE
Studentul este considerat promovat ca integralist atunci când a acumulat, într-un an de
studiu,cele 60 de credite anuale prevăzute în planul de învăţământ.
Numărul minim de credite, necesar trecerii în anul următor de studii, este (în anul
universitar 2019-2019) de 40 credite din anul curent şi a tuturor celor 60 de credite din anii
anteriori anului curent.
În cazul acumulării numărului minim de 40 de credite, studentul trebuie săsolicite în anul
următor universitar evaluarea la disciplinele nepromovate, săpromoveze examenele restante şi să
acumuleze diferenţa de credite până la 60 de credite anuale.
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Pentru creditele restante se aplică prevederile Procedurii operaţionale PO–SG–12 privind
examinarea pentru restanţe în regim de credite, care poate fi consultată la adresa:
http://www.usv.ro/calitate/pagini/proceduri/Secretariat/PO-SG
12%20Procedura%20privind%20contactarea%20disciplinelor%20nepromovate%20in%20ani%2
0ant..pdf
Biroul Senatului poate decide organizarea unei sesiuni de examene speciale, pentrustudenţii
aflaţi, pe durata sesiunilor, în una din următoarele situaţiiexcepţionale:
- mobilitate ERASMUS;
- graviditate sau handicap temporar;
- evenimente deosebite în familie;
- alte situaţii reglementate de legislaţia în vigoare.
Pentru anul universitar 2019 - 2020 s-au stabilit următoarele taxe:
1. Taxa pentru recuperare laboratoare 30 lei
2. Taxa de reexaminare 50 lei/examen
3. Taxa examene în regim de credite:
(taxa de şcolarizare/60 credite) * nr. credite al disciplinei
ÎNTRERUPEREA STUDIILOR, EXMATRICULAREA,REÎNMATRICULAREA
Întreruperile de studii se pot aproba o singură dată pe perioada şcolarizării şi nu pot
depăşi doi ani. Întreruperile de studii se aprobă de decanul facultăţii, pe baza solicitărilor
motivate depuse în maximum 10 zile de la începutul anuluiuniversitar.
Exmatricularea se produce prin decizia Biroului Senatului dacă studentul se află în una
din următoarelesituaţii:
a). nu semnează Contractul de studii la termenulprevăzut;
b). nu a acumulat numărul minim de credite şi nu s-a reînscris în anul repetat;
c). nu a achitat taxele şcolare în termenele stabilite prin Contractul de studii;
d). recurge la fraude în procesul de evaluare;
e). a săvârşit abateri grave de la disciplina universitară.
Reînmatricularea studenţilor se poate efectua la cerere, în anul de studiu nepromovat sau
începând cu anul universitar următor exmatriculării, cu excepţia celor de la litera e), care pierd
dreptul de a mai fi studenţi în USV.
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FACILITĂȚI PENTRU STUDENȚI
Campusul Universității “Ștefan cel Mare” include spații recent construite sau renovate
adecvate unei vieți studențești la standarde europene cu toate dotările necesare.
CAZARE
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava are în administrare un număr de 5 cămine
studenţeşti care beneficiază de internet și cablu TV în care pot fi cazaţi studenţi care urmează
cursurile unei facultăţi din cadrul universităţii, masteranzi, doctoranzi, precum şi profesori sau
personal administrativ - în limita locurilor rămase disponibile. Camerele din cămine sunt prevăzute
cu un număr de 2, 3 sau 4 locuri.
Procedura privind cazarea studenților la nivel USV esteprezentată la
adresa:http://www.usv.ro/calitate/pagini/proceduri/serviciul_social/PO-SC02%20Procedura%20privind%20cazarea%20studentilor%20in%20camine.pdf
SERVIREA MESEI
Studenții pot servi masa în restaurantul universitar cu un număr total de aproximativ 208
locuri, care asigură servicii de masă pentru circa 2.000 persoane/zi. Perioada de funcţionare a
restaurantului este între 01 octombrie – 31 iulie, de luni până vineri, între orele 12,00 - 20,00.
SPORT
Universitatea “Ștefan cel Mare” dispune de un complex de nataţie şi kinetoterapie ce
cuprinde bazin de înot, cabinete de kinetoterapie, săli de masaj, saune, jacuzzi; teren de sport cu
pistă de alergare în suprafaţă de 2.400 mp acoperit cu balon presostatic amenajat pentru jocuri
sportive; sală de sport cu toate dotările necesare pentru gimnastică, handbal, volei; sală de fitness.
ASISTENȚA MEDICALĂ
Este asigurată în mod gratuit tuturor studenților universității din cadrul cabinetului medical
aflat în campus.
BURSE STUDENȚEȘTI
Studenţii de la învăţământ cu frecvenţă pot primi burse de performanţă ştiinţifică, burse de
merit, burse de studiu, burse sociale, burse sociale ocazionale şi burse speciale. În general, bursele
se atribuie studenţilor, pe durata unui semestru universitar, în conformitate cu perioadele pentru
care se primeşte alocaţia bugetară cu această destinaţie şi cu structura anului universitar aprobată de
Senatul Universităţii, mai puţin pe perioada vacanţelor şi a zilelor libere legale, în baza criteriilor
specifice aprobate la nivel de facultate.
Procedura privind plata burselor și alte forme de sprijin material (la nivel USV) poate fi
consultată la adresa:
http://www.usv.ro/calitate/pagini/proceduri/serviciul_social/PO-SC01%20Procedura%20privind%20plata%20burselor%20si%20a%20altor%20forme%20de%20spriji
n%20material.pdf
Regulamentul cadru privind acordarea burselor pentru studenţii de la ciclurile de studii licenţă
şi masterat poate fi consultat la adresa:
http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R53%20Regulament%20cadru%20de%20acordare
%20a%20burselor_Ed%202%20Rev%205_13.12.2018.pdf
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Bursa de performanţă se atribuie, la cerere, studenților integraliști la începutul fiecărui semestru în
limita a 5% a fondului total de burse și care au realizat cumulativ următoarele cerințe:
a. au rezultate deosebite la învățătură, media minim 9,00;
b. s-au distins prin performanţe ştiinţifice deosebite (pe baza punctajului obţinut conform Anexei 1 a
Regulamentului cadru privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material în Universitatea „Ștefan
cel Mare” din Suceava).
c. Acumulează cel puțin 150 de puncte conform Anexei 1
d. nu au sancţiuni conform Regulamentului de activitate profesională a studenţilor.

Cererile studenţilor, însoţite de documentele doveditoare se vor depune la secretariatul
facultății, în termenul stabilit de conducerea facultății. Ierarhizarea studenților se face pe baza
punctajelor obținute conform Anexei 1. În cazul punctajelor egale, departajarea se face pe baza
următoarelor criterii:
a. Media generală ponderată;
b. Punctajul obținut la criteriul 4 din Anexa 1;
c. Punctajul obținut la criteriul 5 din Anexa 1.
Bursa de merit se acordă prin concurs studenţilor integralişti, de la ciclul de studii de licenţă și
masterat, după atribuirea burselor de performanţă, pe baza rezultatelor deosebite la învățătură.
Bursele de merit se acordă semestrial în ordinea descrescătoare a mediei generale ponderate
obținute în anul/semestrul precedent de studiu, de la media maximă 10 până la media minimă
stabilită de către Comisia de acordare a burselor din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară
(CABF) pentru acordarea burselor de merit, în funcţie de fondul alocat.
Cuantumul bursei de merit se diferenţiază în raport cu media obţinută, astfel:
1. media generală ponderată 10 – bursa de merit tip A
2. medii între 9,50 și 9,99 inclusiv, până la epuizarea fondului de burse – bursa de merit tip B
3. medii între 9,00 și 9,49 inclusiv, până la epuizarea fondului de burse – bursa de merit tip C
4. medii mai mici de 9,00, până la epuizarea fondului de burse – bursa de merit tip D.
Bursa socială se acordă, la cerere, în limita fondurilor alocate (maximum 31% din fondul total
alocat facultăţii), începând cu anul I de studiu, studenţilor care au promovat la începutul anului
universitar/începutul semestrului al II-lea.
Bursa socială se atribuie la cerere, studenților promovați la
începutul fiecărui semestru. Dosarul pentru bursa socială trebuie să cuprindă documentele justificative
prevăzute în art. 10, alin 2 din Regulamentul cadru privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin
material în Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Bursa socială ocazională în maxim de 5% din fondul total de burse se acordă conform art. 11 din
Regulamentul cadru privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material în Universitatea „Ștefan
cel Mare” din Suceava.
Bursa specială se poate acorda, la cerere, studenţilor integralişti, conform art. 15 din Regulamentul
cadru privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material în Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava, numai dacă facultatea dispune de fonduri din venituri proprii conform Anexei 2 conform
Regulamentului cadru privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material în Universitatea „Ștefan
cel Mare” din Suceava.

MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI PRIN PROGRAMUL ERASMUS
Programul ERASMUS (http://www.relint.usv.ro/) se adresează învățământului superior și
își propune să continue, într-o formă revizuită și extinsă, Proiectul de acțiune a Comunității
Europene pentru mobilitatea studenților (European community Actions for the Mobility of
University Students).
Studenții, după terminarea primului an de studiu, pot petrece o perioadă de minimum 3 luni
20 din UE. Această perioadă, care presupune
și maximum 12 luni într-o universitate parteneră
participarea la cursuri sau stagii integrate într-o întreprindere, este recunoscută ca perioadă de

instruire în baza acordurilor bilaterale.
Procedura privind selecţia studenţilor care efectuează mobilităţi în cadrul programului
Erasmus poate fi consultată la adresa: http://www.usv.ro/calitate/pagini/proceduri/relint/P0-SAE-01%20Procedura%20de%20selectie%20a%20studentilor%20Erasmus+_06.11.2014.pdf

Pentru a fi selectat ca student Erasmus, candidatul trebuie să îndeplinească urmăoarele
condiţii:
-Sa fie înscris într-un program de studii la Universitatea "Ștefan cel Mare" (student,
masterand, doctorand); candidații din Rep. Moldova și Ucraina trebuie să fie înscriși întrun program
de studii la zi;
-Să fie absolvent al primului an de studiu (la momentul începerii stagiului); această condiție
nu se impune studenților care aplică pentru o mobilitate de plasament;
-Să aiba rezultate profesionale bune;
-Să fie bun cunoscator al limbii țării pentru care solicită bursa (să promoveze testul de limbă
cu rezultate bune);
-Să nu fi beneficiat de un alt stagiu Erasmus; studenții care au beneficiat de o mobilitate de
studiu pot aplica pentru o mobilitate de plasament;
-Să îndeplinească orice alte criterii impuse de comisia de selecție a facultății de care
aparține.
Mobilitățile Erasums pentru studenți în anul universitar 2019-2020 pot fi conusultate la
adresa: http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus/outgoing-students-erasmus/
În vederea selecției se vor complete documentele solicitate de comisia de selecție. Se impun
în general următoarele documente:
- cerere de înscriere la concursul de selecție a studenților Erasmus;
- scrisoare de intenție;
- testul de limbă (limba țării pentru care solicită bursa sau o limbă de circulație
internațională care se utilizează la universitatea gazdă);
- curriculum vitae model Europass.
Plecarea în străinătate se face numai după încheierea contractului de studiu (Learning
Agreement) sau de plasament (Training Agreement), în care se menționează clar disciplinele care
vor fi studiate și numărul de credite alocate: 60 credite / un an universitar, 30 credite / un semestru,
20 credite / un trimestru.
Perioada de stagiu la universitatea gazdă include obligatoriu și perioada de evaluare,
studentul primind la plecare foaia matricola cu rezultatele obținute.
TABERE STUDENȚEȘTI
Pot beneficia de bilete gratuite în tabere studențești, în limita locurilor repartizate, studenții
de la cursurile cu frecvenţă, fără taxă, care după anul precedent de studiu sunt integraliști. Alocarea
locurilor se face în funcție de rezultatele obținute în activitatea profesională și de cercetare.
SANCȚIUNI
Studentului i se pot aplica sancţiuni pentru încălcarea normelor disciplinei universitare
precum şi pentru atitudini necorespunzătoare faţă de comunitatea academică, atât în universitate cât
şi în afara ei.În funcţie de gravitatea abaterii, sancţiunile sunt următoarele:
a) avertisment;
b) mustrare scrisă;
c) suspendarea bursei pe o perioadă determinată;
d) suspendarea dreptului de a fi cazat în cămin;
e) exmatricularea din universitate.
Codul drepturilor și obligatiilor studentului din Universitatea ,,Ștefan cel mare''din
Suceava este prezentat la adresa:
http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/Codul%20drepturilor%20si%20obligatiilor%20st
udentului%20din%20USV.pdf
21

TRANȘELE DE PLATĂ ALE TAXEI DE ȘCOLARIZARE

ATENŢIE: În Contractul de studii este specificat:
„Neplata taxei de şcolarizare în maxim 30 zile peste termenele convenite atrage
exmatricularea studentului, prin decizie a rectorului universităţii. Dacă situaţia o impune,
studenţii vor fi acţionaţi în justiţie pentru a fi determinaţi să-şi onoreze obligaţiile financiare pe
care şi le-au asumat prin acest contract, adăugându-se în acest fel şi cheltuielile de judecată.”
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ACTIVITĂȚI ALE STUDENȚILOR
FACULTĂȚII DE INGINERIE ALIMENTARĂ
MOBILITĂŢI STUDENŢEŞTI
De-a lungul anilor Facultatea de Inginerie Alimentară a avut numeroase realții de cooperare cu alte
instituţii de învăţământ superior, cu profil similar, din ţară şi de peste hotare, cu care a avut şi are ca obiect de
activitate: proiecte de cercetare comune, dezbateri privind curricula universitară, sistemul de evaluare a
cadrelor didactice şi a studenţilor, schimburi de experienţă şi de bune practici, mobilităţi ale cadrelor didactice
şi ale studenţilor dintre care amintim:

- Universitatea de Ştiinţe Aplicate Fachhoschule Aalen – Germania;
- Universitatea Tehnică Trier – Germania;
- Facultatea de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară - Universitatea Tehnică a Moldovei;
- The College of Agriculture and Life Sciences - Iowa State University of Science and Technology –
SUA;
- Universitatea Miguel Hernandez de Elche – Spania;
- Universidad de Salamanca – Spania;
- Universitatea Catolică Portuguesa – Portugalia;
- Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii Lille – Franţa;
- State Engineering University of Armenia, Yerevan - Armenia;
- European Regional Academy in the Caucasus – Armenia;
- Yerevan State University of Architecture and Construction – Armenia;
- Suleyman Demirel University, Isparta - Turcia;
- Piri Reis Maritime University, Istanbul - Turcia;
-Technology Development Centre Osijek – Croaţia;
- University of Food Technologies, Plovdiv - Bulgaria;
- National Academy of Packaging – Bulgaria.

Mobilitățile studenţilor facultăţii sunt organizate în scopul îmbunătăţirii nivelului de
pregătire profesională, în conformitate cu traseul educaţional ales.
Cu excepţia cazurilor speciale prevăzute în acordurile bilaterale, mobilităţile sunt organizate
începând cu anul II de studii.Obţinerea burselor de studii care finanţează mobilităţile se face pe
baza de concurs.
Dosarul de mobilitate este personalizat şi cuprinde următoarele documente: cererea de
mobilitatea (Application Form), acordul bilateral (Bilateral Agreement), contractul de mobilitate,
foaia matricolă parţială (Transcript of Records), catalogul cursurilor (ECTS Information Package),
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decizia de recunoaştere acreditelor (Recognition Proof) însoţită de fişa de recunoaştere a notelor
emise de universitatea gazdă după parcurgerea perioadei de mobilitate.
Mobilităţile sunt condiţionate de contractarea unui număr de 20 credite/3 luni, 30
credite/semestru, 60 credite/an.
Disciplinele prevăzute în contractul de mobilitate pot fi echivalente sau asimilabile ca
alternativă la discipline din planul de învăţământ al programului de studii urmatde student în
momentul obţinerii bursei de mobilitate.
Lista mobilităţilor Erasmus disponibile pentru anul univ. 2019 – 2020, criteriile de
eligibilitate, precum şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la:
- Serviciul de Relații Internaționale și Afaceri Europene (corp E, camera 013);
- http://www.usv.ro/relint/outgoing_erasmus_plus_students.php
CONFERINŢE STUDENŢEŞTI
În cadrul Facultății de Inginerie Alimentară activitatea științifică studențească este o
prioritateatât a cadrelor didactice cât și a studenților tuturor programelor de studii.
Activitatea științifică studențească este evidențiată în cadrul sesiunilor științifice studențesti.
Studenții cu aptitudini deosebite pentru activitatea de cercetare științifică sunt selectați pentru a se
implica, alături de cadrele didactice ale Facultății de Inginerie Alimentară, în activitatea de cercetare
desfășurată

în

cadrul

Centrului

de

Cercetare

pentru

Siguranţă

Alimentară

–

CSA

(http://www.fia.usv.ro/www/pagini/CSA_FIA.pdf).
Facultatea de Inginerie Alimentară organizează, periodic, conferința internațională pentru
studenți, “Student in Bucovina”, la care participă studenți de la diferite facultăți din țară și
străinătate, lucrările prezentate fiind publicate în cartea de abstracte (cu denumirea Student in
Bucovina, ISSN 2068-7648), editată de către Facultatea de Inginerie Alimentară.
Studenții Facultății de Inginerie Alimentară au participat, în perioada 2012-2015, la diferite
concursuri naţionale şi internaţionale, evidențiate în tabelul nr. 9.
Tabel 9.
Studenţi ai Facultăţii de Inginerie Alimentară premiați/participanți la concursurile naţionale şi internaţionale în
perioada 2012-2019
An
Denumirea manifestării în cadrul
universita
Nume și prenume
Premiul obținut
căreia s-a obţinut premiul
r
PĂDUREŢ Sergiu
Premiul II
Concursul internaţional
ECOTROPHELIA, Galati, 10 iulie
ZIMBRU Raluca-Olimpia
Premiul II
2012
PĂIUȘ Anca-Magda
Diplomă de participare
NECHIFOR Andreea-Loredana
Diplomă de participare
2012-2013
Conferința științifică studențească
MEHEDENIUC Georgeta-Cristina
Diplomă de participare
de la National University “Yuriy
Fetckovych” of Cernăuți, Ucraina,
ROTARIU Ramona
Diplomă de participare
mai 2012
ROTARU Șerban
Diplomă de participare
MICLESCU Veronica
Diplomă de participare
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CUCOȘ Gheorghe, POMPARĂU
Răzvan
MANCAŞ Valentina-Elena
MICLESCU Veronica
TILIHOI Ancuța-Raluca, AVRĂMIA
Ionuț
FOCA Lia-Alexandrina
BRUMĂ Cătălina, TAMBA Marcela
AGHIORGHESEI Andreea,
AMARANDEI Mariana
DARABAN Gabriel
MEHEDENIUC Georgeta-Cristina
RADU Ana
FLOREA Diana-Marina
PRICUB Iuliana
BORCILĂ Lavinia
CARP Ana-Maria

2013-2014

Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul II
Premiul II
Premiul II
Premiul III
Premiul III
Premiul III
Mențiune
Mențiune
Mențiune
Mențiune
Mențiune

GĂITAN Ionuț

Diplomă de participare

TILIHOI Ancuța-Raluca

Diplomă de participare

SABĂU Janina

Premiul I

BUCACIUC Mihaiela

Diplomă de participare

PĂDUREŢ Sergiu, ZIMBRU RalucaOlimpia

Premiul I

PĂDUREŢ Sergiu, ZIMBRU RalucaOlimpia

Echipa ce a reprezentat
ROMÂNIA

PROCOPEŢ Ovidiu-Nicu, ZAHARIA
Daniela-Larisa, PETRUNEAC
Loredana, BOTEZATU CosminConstantin
NECHIFOR Ionela, IEŢCU SimonaStela, HATNEAN Cristian-Aurel
CICIOC Andrei, DOROFTEI Camelia,
DOROFTEI Ilie, GONTARIU AnaMaria
SOLCAN Mircea, SCRIPCĂ LauraAgripina, PAŞCAN Marius- Daniel,
NIMIGEAN Maria-Alina,
PENTELESCU Gheorghiţă-Mihai,
SAHLEAN Alina-Melexima
COJOCARU Mircea,
CHETROISimona
BURISUC Diana-Alina,
CIUBOTARIU CristinaAlexandra, CIUBOTARIU Mirela,
DUNĂREAN Gina-Viorica,
PALANEŢI Nicoleta, SÎRGHIE
Loredana-Elena
NECHIFOR Ionela, IEŢCU SimonaStela, COŢOVANU Ionica, MANCAŞ
Valentina-Elena
CICIOC Andrei, DOROFTEI Camelia,
DOROFTEI Ilie, GONTARIU AnaMaria
CICIOC Andrei, DOROFTEI Camelia,
DOROFTEI Ilie, GONTARIU AnaMaria

International Conference for
students „Student in Bucovina”, 67 iulie, 2012

Sesiunea Internațională de
Comunicări Științifice a Studenților
organizată de Facultatea de
Navigație și Transport Naval
Constanța, 18-20 mai 2012
XIVth European Sensorial
Evaluation Contest 18th-21st of
April 2012
Faza nationala, competiţia
ECOTROPHELIA, Suceava 2013
Faza internaţională competiţia
ECOTROPHELIA, octombrie
2013, Koln, Germania

Premiul I

Premiul II
Premiul III

Menţiune

Faza locală ECOTROPHELIA,
Martie 2014, Suceava

Menţiune

Menţiune

Premiul I

Premiul II
Premiul pentru cel mai
bun concept de marketing

25

Faza naţionala ECOTROPHELIA,
Iunie 2014, Miercurea Ciuc

HATNEAN Cristian-Aurel,
NECHIFOR Ionela
NECHIFOR Ionela, HATNEAN
Cristian-Aurel, GHERASIMCIUC
Tatiana
BUTNARIU Elena-Petronela,
BUTNARIU Antonia-Andreea

204-20115

Premiul pentru cel mai
bun produs al anului
2014
Premiul pentru cel mai
bun produs al anului
2014
Premiul pentru cel mai
bun produs al anului
2014

NECHIFOR Ionela, IEŢCU Simona,
COŢOVANU Ionica, SIDOR Anca

Ecotrophelia de Argint

NECHIFOR Ionela, IEŢCU Simona,
HATNEAN Cristian Aurel

Premiul special al
juriului

GONTARIU Ana-Maria

Premiul special al
juriului

MANCAŞ Valentina

Premiul II

ONCIU Anca Elena, BULAT
Ruxanda, OLENIUC Dumitru-Florin,
VATAMANU Valentin, Andrei
GEORGE
NECHIFOR Ionela, SÎRGHIE
Loredana Elena, HATNEAN Cristian
Aurel, COJOCARU Mircea, Chetroi
Simona
PETRUNEAC Loredana, GONTARIU
Ana-Maria, BOTEZATU Cosmin,
ZAHARIA Larisa Daniela,
TĂRGANU Ionuţ
AVĂDĂNII Sorina-Gabriela, BOSOI
Anca Mihaela, CURPĂN Ştefania,
MÎRŢ Bianca-Petronela, SĂPUNAR
Andreea-Marinela
BAIRAC Cristina, BÎRGOVAN
Iuliana, IRIMCIUC Tabita, Crăcun
Alina
PĂDUREŢ Sergiu
PĂLIMARIU Andreea
TAPALAGĂ Cătălina, ŢURCAN
Paulina
ŢICALO Andreea
TILIHOI Ancuţa - Raluca
HOTNOG Ionuţ
IUGA Mădălina
MAFTEI Cristina, LOGHIN Mihaela,
CIUTAC Adriana
MICLESCU Veronica
NOROCEL Liliana
TULUC Veronica, CRIHAN Clara,
GRIGORIEV Veronica
VASILACHE Cristina
BENDERSCHI Olga
BOGDAN Cristina, PRISACARU
Delia

Concurs „Învăţământ şi cercetare”
organizat de Asociaţia Specialiştilor
din Morărit şi Panificaţie,
GASTROPAN Braşov, aprilie 2014
Concurs GASTROPAN Brașov,
aprilie 2014
Faza internaţională competiţia
ECOTROPHELIA, octombrie
2014, Paris, Franţa
Conferinţa Internaţională
Studenţească „Innovativa”,
noiembrie 2014, Universitatea din
Oradea
Conferinţa Internaţională
Studenţească „Innovativa”,
noiembrie 2014, Universitatea din
Oradea
Sesiunea Internaţională de
Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti,
decembrie 2014, Universitatea
„Constantin Brâncuşi”

Premiul I

Premiul II

Faza locală
Competiţia ECOTROPHELIA,
Martie 2015, Suceava

Premiul III

Premiul I

Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul II
Premiul II
Premiul II
Premiul II
Premiul II
Premiul II
Premiul II
Premiul III
Premiul III
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Conferinţa Internaţională „Student
în Bucovina,
Iulie 2015
Suceava

IOVU Ioana-Adriana, DRACINSCHI
Roxana-Florentina
IUGA Mădălina, IRIMIA Maria
Mădălina
IRIMIA Maria Mădălina,
TĂRNĂUCEANU Simida
OLARU Georgia, LEONTICĂ LarisaGabriela
ONCIU Anca Elena,VATAMANU
Valentin,COJOCARU Mircea
SĂNDULEAC Elena
VAMEŞU Marinel
NECHIFOR Ionela, SÎRGHIE
Loredana Elena, HATNEAN Cristian
Aurel, COJOCARU Mircea, Chetroi
Simona
BUTNARIU Elena, BUTNARIU
Antonia-Andreea
TULUC Veronica

Premiul III
Premiul III
Premiul III
Premiul III
Premiul III
Premiul III
Premiul III
"Special prize for best
bread, pastry or
confectionery product”

Faza naţionala
Competiţia ECOTROPHELIA,
Iunie 2015, Timişoara

Premiul pentru
originalitate
Premiul pentru
concordanța cu tema
simpozionului

Simpozionul anual al ASMP
"Tehnologii inovative în industria
de morărit-panificaţie pentru o
dezvoltare durabilă", octombrie
2015, Baia Sprie Şuior
Conferinţa Internaţională
Studenţească „Innovativa”,
decembrie 2015, Universitatea din
Oradea

IUGA Mădălina

Premiul II

BENDERSCHI Olga, CIMPOI Ana
IRIMIA Maria Mădălina
SÎRGHIE Loredana Elena,
BEJINARIU Mariana-Violeta, ILOAEI
Ecaterina-Flavia, APETREI OvidiuMarian, BUCHI Alexandru-Iulian
BUŢERCHI Alexandru

Premiul special al
juriului

2015-2016

2016-2017

Premiul I

IUGA Mădălina

Premiul II

PUŞCĂŞELU Roxana

Premiul I

AVIERIȚEI Andreea, HILIUȚĂ Anca
– Simona

Premiul I

GHERASIM Ioana Beatrice,
STRATON Anamaria-Elisabeta

Premiul I

IUGA Mădălina

Premiul I

PĂDUREȚ Sergiu

Premiul II
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Faza naţională
Competiţia ECOTROPHELIA,
Mai 2016, Sibiu

Conferinţa
Internaţională
Studenţească
„Innovativa”,
decembrie 2016, Universitatea din
Oradea
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA November, 10th- 11th,
2016
th
The 7 International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016

DRANCA Florina

Premiul II

SIDOR Anca-Mihaela,
SĂNDULEAC Elena

Premiul II

COROAMĂ Anca, COSTIN Luciana,
HÎRTIE Simina – Cătălina

Premiul II

DRACINSCHI Roxana, BOGDAN
Cristina

Premiul II

CHIȚAC Andreea Florentina,
CIORNEI Iulia-Andreea

Premiul II

NOROCEL Liliana

Premiul III

SĂNDULEAC Elena, SIDOR AncaMihaela

Premiul III

ZVONARU Andra - Georgiana,
MATEI Loredana- Georgiana

Premiul III

MAIOVSCHI Denisa, CIOMEICĂ
Ana, CIOLPAN
Petru

Premiul III

CATARGIU Alexandra, CUȘNIR
Claudia

Premiul III

CORNICIUC Crenguța-Loredana,
SAUCIUC Cristiana Bianca, OLARIU
Ionela

Premiul III

GIREADĂ Roxana Gabriela

Premiul III

TARGAN Ionut, BOTEZATU Cosmin,
ZAHARIA Larisa

Premiul III
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The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016

2017-2018

MARINIUC Adina-Cosmina, IOVU
Ioana-Adriana

Premiul III

ȚURCAN Paulina, TAPALAGĂ
Cătălina

Premiul III

PROCOPEŢ Ovidiu, PETRUNEAC
Loredana

Premiul III

ROTARI N Costan, SPRIVAC P.V.,
ȚURCAN P., BENDERSCHI O.

Premiul II

ANDREI G., TRIGUC R.

Premiul II

COROBCO A.E., BUTA R.I.

Premiul I

GHINJUL A., TRIGUC R., ANDREI
G.

Premiul I

VOINEA A., ATUDOREI D., CIMPOI
A.

Premiul II

ATUDOREI D., VOINEA A., CIMPOI
A.

Premiul II

IUGA M.

Premiul I

CIORNEI I.A., FLAIȘ D.

Premiul II

ANDREI G., BENDERSCHI O.,
CIORNEI I.A., COSTAN Sprivac,
P.V., FLAIȘ D., LEONTICĂ L.G.,
POPESCU V.

Mențiune

ZVONARU Andra, MATEI Loredana

Premiul pentru gust
autentic

ANDREI G., BENDERSCHI O.,
CIORNEI I.A., COSTAN SPRIVAC,
P.V., FLAIȘ D., LEONTICĂ L.G.,
POPESCU V.

Premiul III
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The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
The 7th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 10th- 11th, 2016
Sesiunea naţională de comunicări
ştiinţifice studenţeşti „INGINERIA
– PROFESIA VIITORULUI”,
ediţia I, Universitatea “Vasile
Alecsandri” din Bacău, 27-29
noiembrie 2017
International Scientific Conference
of Young Scientists and Students
“Youth Scientific Achievements to
the 21st Century Nutrition Problem
Solution”, Kiev, Ucraina, 5-6
aprilie 2017
International Scientific Conference
of Young Scientists and Students
“Youth Scientific Achievements to
the 21st Century Nutrition Problem
Solution”, Kiev, Ucraina, 5-6
aprilie 2017
Youth Scientific Achievements to
the 21st Century Nutrition Problem
Solution”, Kiev, Ucraina, 23-24
aprilie 2018
Youth Scientific Achievements to
the 21st Century Nutrition Problem
Solution”, Kiev, Ucraina, 23-24
aprilie 2018
Youth Scientific Achievements to
the 21st Century Nutrition Problem
Solution”, Kiev,
Youth Scientific Achievements to
the 21st Century Nutrition Problem
Solution”, Kiev, Ucraina, 23-24
aprilie 2018
Conferința Națională Studențească
Innovativa, editia a VII-a, Oradea,
9-12 mai, 2018
Competiția internațională pentru
crearea de produse alimentare ecoinovative Ecotrophelia, faza locală
2018
Simpozionul Național studențesc
Interferențe
Culturale
în
Gastronomie 17-19 mai, 2018,
Sibiu
Ecotrophelia România, faza
națională, Galați 29-31 mai 2018

BOSTIOG Ioana, CHIRILĂ Loredana,
CHITAC Andreea
LEACȘU Andra, RECIULSCHI
Natalia, HARTIE Geanina

Premiul special
Premiul special

AXENTII M., BEGLIŢA V., IVAN
A., IUGA M.

Premiul I

COROAMĂ G., OLARIU I., VOINEA
A.

Premiul II

BEGLIȚA V., IUGA M.

Premiul II

FIODOR V., CHICAROS T.,
BIZGAN E., BRAER E.

Premiul III

Premiul III

HIRTIE S., FEDIUC G., VOINEA A.

Mențiune

IUGA Madalina
2018-2019

Mențiune

DROB B.M., APOPII C.

JUNCANARIU A., ATUDOREI O.

Mențiune

APETREI Ovidiu-Marian,
CURCUDEL Anastasia, AXENTII
Marina, BEGLIȚĂ Victoria, ȘESTAC
Mircea
APETREI Ovidiu-Marian,
CURCUDEL Anastasia, AXENTII
Marina, BEGLIȚĂ Victoria, ȘESTAC
Mircea
ATUDOREI Denisa, ATUDOREI
Olivia, CÎMPOI Ana Maria, HELBET
Sebastian,FILIP Alina

Premiul II

Ecotrophelia
România,
faza
națională, Galați 29-31 mai 2019

Ecotrophelia România, faza locală,
Suceava 13 aprilie 2019

Premiul II

Ecotrophelia România, faza locală,
Suceava 13 aprilie 2019

Premiul III

MATEI Loredana Georgiana, Zvonaru
Andra Georgiana, HÎRTIE Simin
Cătălina

Mențiune

Mențiune
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The 8th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 15-16 noiembrie 2018
The 8th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 15-16 noiembrie 2018
The 8th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 15-16 noiembrie 2018
The 8th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 15-16 noiembrie 2018
The 8th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 15-16 noiembrie 2018
The 8th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 15-16 noiembrie 2018
The 8th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 15-16 noiembrie 2018

Premiul I

MAIOVSCHI Denisa, COMEICĂ Ana

AXENTII Mariana, BEGLIȚĂ
Victoria,CURCUDEL Anastasia

Ecotrophelia
România,
faza
națională, Galați 29-31 mai 2018
Ecotrophelia
România,
faza
națională, Galați 29-31 mai 2018
The 8th International Conference for
Students STUDENT IN
BUCOVINA
November, 15-16 noiembrie 2018

Ecotrophelia România, faza locală,
Suceava 13 aprilie 2019
Ecotrophelia România, faza locală,
Suceava 13 aprilie 2019
Ecotrophelia România, faza locală,
Suceava 13 aprilie 2019

APETREI Ovidiu-Marian,
CURCUDEL Anastasia, AXENTII
Marina, BEGLIȚĂ Victoria, ȘESTAC
Mircea

Premiul I

MAIOVSCHI Denisa, COMEICĂ Ana

Premiul II

COROAMĂ Ancuța- Georgiana,
OLARIU Ionela

Premiul III

PICIOR Daniela, PALAMARIU Iulian
Mențiune

JUNCANARIU Andreea-Diana,
SERGHEEV Olga

Mențiune

HUȚU Dana, ENACHI PetronelaDiana

Premiu special

ATUDOREI Denisa, ATUDOREI
Olivia, CÎMPOI Ana Maria, HELBET
Sebastian,FILIP Alina

Premiu special

LERCĂ Gina Petronela, CHIRIBUCĂ
Ionela Elena, DAMIAN Ioana

BRAER Elena Catălina, CHICAROȘ
Tudorița, Fiodor VICTORIA, GAVRIL
Cristina

Premiu special

Premiu special

Manifestarea științifică pentru
crearea de produse alimentare
inovative FIAFOODFEST, 6
aprilie 2019
Manifestarea științifică pentru
crearea de produse alimentare
inovative FIAFOODFEST, 6 aprilie
2019
Manifestarea științifică pentru
crearea de produse alimentare
inovative FIAFOODFEST, 6 aprilie
2019
Manifestarea științifică pentru
crearea de produse alimentare
inovative FIAFOODFEST, 6 aprilie
2019
Manifestarea științifică pentru
crearea de produse alimentare
inovative FIAFOODFEST, 6 aprilie
2019
Manifestarea științifică pentru
crearea de produse alimentare
inovative FIAFOODFEST, 6 aprilie
2019
Manifestarea științifică pentru
crearea de produse alimentare
inovative FIAFOODFEST, 6 aprilie
2019
Manifestarea științifică pentru
crearea de produse alimentare
inovative FIAFOODFEST, 6 aprilie
2019
Manifestarea științifică pentru
crearea de produse alimentare
inovative FIAFOODFEST, 6 aprilie
2019

Facultatea de Inginerie Alimentară a organizat, în perioada 2012-2019,diferite manifestări
studenţeşti (http://www.fia.usv.ro/www/manifestari.php.), dintre care menționăm:
- Concursul Ecotrophelia, 2019- faza locală, 13 aprilie 2019
- Manifestarea științifică pentru crearea de produse alimentare inovative FIA FOOD FEST,
6 aprilie 2019
- Concursul Ecotrophelia, 2018- faza locală, 21 aprilie 2018
- Conferinţa internaţională pentru studenţi, Student în Bucovina,15-16 noiembrie 2018
- Workshop-ul "Profilul inginerului de industrie alimentară - între percepţie şi cerinţe", 24
martie 2018, Ediţia a IV-a
- Concursul Ecotrophelia, 2017- faza locală, 13 mai 2017;
- Concursul Ecotrophelia, 2017- faza națională, 2-4 iulie 2017;
- Conferința BIOTECHNOLOGIES, PRESENT AND PERSPECTIVES, 24-25
noiembrie 2017
- Workshop-ul "Corelarea ofertei educaționale a USV în vederea integrării studenților și
absolvenților din domeniul IPA pe piața muncii", 25 octombrie, 2017
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- Workshop-ul "Profilul inginerului de industrie alimentară - între percepţie şi cerinţe", 1
aprilie 2017, Ediţia a III-a;
- Ziua Internaţională a Studenţilor 17 noiembrie 2017.
- Concursul Ecotrophelia, 2016- faza locală, aprilie 2016;
- Conferinţa internaţională pentru studenţi, Student în Bucovina,10-11 noiembrie 2016
- Manifestația Alimențația sănătoasă a cetățeanului european, 15 decembrie 2016;
- Workshop-ul "Profilul inginerului de industrie alimentară - între percepţie şi cerinţe", 12
martie 2016, Ediţia a II-a;
- Workshop-ul "Ziua mondiala a drepturilor consumatorilor" 15 martie 2016
- Ziua Internaţională a Studenţilor 17 noiembrie 2016;
- Concursul Ecotrophelia, 2015- faza locală, 28 martie 2015;
- Conferința BIOTECHNOLOGIES, PRESENT AND PERSPECTIVES, 27 noiembrie
2015
- Conferinţa internaţională pentru studenţi, Student în Bucovina,7-9 mai 2015;
- Conferința studențească Multiculturalism în Bucovina - Etno Alimente, 5 martie 2015;
- Manifestarea cultural artistică Student în Bucovina în prag de sărbători, decembrie 2017,
decembrie 2016, decembrie 2015.
- Workshop-ul "Profilul inginerului de industrie alimentară - între percepţie şi cerinţe", 14
martie 2015, Ediţia I;
- Workshopul "VALORIFICAREA MATERIALELOR VEGETALE Şl A DEŞEURILOR
DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ PENTRU O BIOECONOMIE SUSTENABILĂ", 30
mai 2015
- Ziua Internaţională a Studenţilor, 17 noiembrie 2015,
- Concursul Ecotrophelia, 2014 - faza locală, martie 2014;
- Conferinţa internaţională pentru studenţi, Student în Bucovina, noiembrie 2014;
- Conferința studențească Multiculturalism în Bucovina - Etno Alimente, 7 martie 2014;
- Concursul Ecotrophelia, 2013- faza locală, 27 aprilie 2013;
- Concursul Ecotrophelia, 2013- faza naţională, 8-9 iulie 2013;
- Conferința BIOTECHNOLOGIES, PRESENT AND PERSPECTIVES, 7-8 martie 2013
- Conferinta BOROMIR IMPARTE BUCURII, 16 octombrie 2013
- Conferinţa internaţională pentru studenţi, Student în Bucovina, mai 2013;
Conferinţa internaţională pentru studenţi, Student în Bucovina, 6-7 iulie 2012
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PRACTICA STUDENŢEASCĂ
Stagiul de practică reprezintă activitatea desfăşurată de studenţi şi masteranzi, în conformitate
cu planul de învăţământ în scopul verificării aplicabilităţii practice a cunoştinţelor teoretice însuşite de
aceştia în cadrul programului de instruire. Practica este o disciplină obligatorie, a cărei durată este
reglementată prin planul de învăţământ, cu respectarea normelor în vigoare. Aceasta se desfăşoară în
instituţii/unităţi economice/unităţi de cercetare acţionând ca persoană juridică, care au domeniul
principal de activitate relevant pentru specializările Facultăţii de Inginerie Alimentară. Instituţia care
asigură practica este menţionată în continuare ca fiind partener de practică.
Practica se organizează în baza Convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de practică, sub
forma unui acord încheiat între organizatorul de practică, partenerul de practică şi studentul practicant.
În baza Convenţiei cadru, partenerul de practică asigură, pe toată durata stagiului de practică,
îndrumarea studenţilor prin desemnarea unui tutore, adică a unei persoane desemnată de partenerul de
practică, să asigure respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de către practicant a competenţelor
profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.
Activitatea de practică se desfăşoară pe baza tematicii de practică aferente specializării şi
anului de studiu.
Tematica de practică este centralizată la nivel de facultate, pentru perioadele de practică
prevăzute în planurile de învăţământ pentru anii de studiu II și III (laborator sau producție) astfel:
ANUL II
1. a. Practică tehnologică pentru programa pentru studenţii care efectuează practica în
laboratoare de control al calităţii produselor alimentare (IPA / CEPA / PCM)
1. Organizarea unui laborator de analiză: încadrarea laboratorului ca subordonare şi sectoare
deservite, organigrama laboratorului, responsabilităţile şi activităţile fiecărei persoane angajate.
2. Grupe de analize efectuate în laboratoarele de analiză: analiza materiilor prime şi a celor
auxiliare, a produselor finite, a apelor uzate produse în urma activităţii societăţilor de
producţie, etc.
3. Dotări în laboratorul de analiză: aparatură, utilităţi;
4. Descrierea principalelor analize efectuate de către laboratorul de control al calităţii produselor
alimentare;
5. Întocmirea buletinelor de analiză.
6. Măsuri privind securitatea şi sănătătatea în muncă şi situaţii de urgenţă specifice laboratorului
de control al calităţii produselor alimentare.
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2. b. Practică tehnologică pentru programa pentru studenţii care efectuează practica în societăți
de producție (IPA / CEPA / PCM)
1. Definirea societăţii sau secţiei. Obiectul de activitate. Capacitate de producţie. Profil.
2. Localizare: Amplasare generală şi specifică, acces la utilităţi.
3. Analiza procesului tehnologic
3. Materii prime şi auxiliare utilizate în obţinerea produselor finite: structură, compoziţie chimică,
indici de calitate
3.2.

Tehnologii: scheme tehnologice, instrucţiuni tehnologice

3.3.

Dotări: utilaje, instalaţii, utilităţi

3.4.

Descrierea operaţiilor principale din fluxul tehnologic de obţinere a produselor finite

3.5.

Produse finite obţinute în societatea/secţia de producţie: structură, compoziţie chimică,
indici de calitate

4. Controlul calităţii produselor.
5. Măsuri privind securitatea şi sănătătatea în muncă şi situaţii de urgenţă

ANUL III
3. a. Practică tehnologică pentru programa pentru studenţii care efectuează practica în
laboratoare de control al calităţii produselor alimentare (IPA / CEPA / PCM)
1. Organizarea unui laborator de analiză: încadrarea laboratorului ca subordonare şi sectoare
deservite, organigrama laboratorului, responsabilităţile şi activităţile fiecărei persoane angajate.
2. Grupe de analize efectuate în laboratoarele de analiză: analiza materiilor prime şi a celor
auxiliare, a produselor finite, a apelor uzate produse în urma activităţii societăţilor de producţie,
etc.
3. Tehnica recoltării probelor. Responsabilităţi pentru alegerea probelor reprezentative.
4. Dotări în laboratorul de analiză: aparatură, utilităţi;
5. Întocmirea buletinelor de analiză.
6. Justificarea rolului unui specialist de industrie alimentară într-un laborator de control al calităţii
produselor alimentare, prin prisma informaţiilor/competenţelor dobândite până în acest moment în
facultate.
7. Măsuri privind securitatea şi sănătătatea în muncă şi situaţii de urgenţă specifice laboratorului
de control al calităţii produselor alimentare.
3. b. Practică tehnologică pentru programa pentru studenţii care efectuează practica în
societăți de producție ( IPA / CEPA / PCM)
1. Definirea societăţii sau secţiei. Obiectul de activitate. Capacitate de producţie. Profil
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2. Localizare: Amplasare generală şi specifică, acces la utilităţi
3. Analiza procesului tehnologic
4. Materii prime şi auxiliare utilizate în obţinerea produselor finite: structură, compoziţie chimică,
indici de calitate
5.Tehnologii: scheme tehnologice, instrucţiuni tehnologice
5.1. Dotări: utilaje, instalaţii, utilităţi
5.2. Descrierea operaţiilor principale din fluxul tehnologic
5.3. Produse finite obţinute în societatea/secţia de producţie: structură, compoziţie chimică,
indici de calitate
5.4. Controlul calităţii produselor alimentare
5.5. Sisteme de calitate implementate pentru asigurarea calităţii în societate / secţie (descrierea
se va face cu detalierea punctelor critice de control, procedeelor de monitorizare, norme de
igienă, etc).
6. Sisteme de management şi marketing (servicii specializate)
7. Măsuri privind securitatea şi sănătătatea în muncă şi situaţii de urgenţă
Recunoaşterea stagiului de practică pentru studenții din anul II și III licență se realizează prin
acordarea punctelor de credit prevăzute în planul de învăţământ. Evaluarea competenţelor dobândite
de student în stagiul de practică se face prin colocviu, de către comisii de evaluare a practicii
desemnate la nivelul fiecărui program de studii în cadrul căruia studenţii vor prezenta rezultatele
activităţii practice (convenţia de practică, semnată de către conducerea firmei respective, datată, cu
număr de înregistrare, caiet de practică, adeverinţă practică, etc.) comisiei de evaluare a practicii.
Practica de specialitate la nivelul studiilor de master se poate desfăşura în laboratoarele de
cercetare din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară şi în unităţi economice de profil sau de
cercetare care au domeniul principal de activitate relevant pentru programul de master. Masteranzii
care sunt angajaţi pot efectua practica la locul de muncă, dacă sunt asigurate condiţiile pentru
acumularea competenţelor prevăzute. Practica de specialitate este nemijlocit legată de realizarea părţii
aplicative a lucrării de disertaţie. Obiectivele principale urmărite de stagiul practic se stabilesc în
dependenţă de particularitatea lucrării de disertaţie - teză de cercetare sau proiect profesional pentru
acumularea competenţelor prevăzute. Responsabilitatea organizării şi desfăşurării practicii
masteranzilor revine fiecărui cadru didactic (conducător al lucrării de disertaţie).
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LISTA PARTENERILOR DE PRACTICĂ AI FACULTĂȚII DE INGINERIE
ALIMENTARĂ
SOCIETATEA DE PRACTICĂ
S.C. EURO BUSINESS S.R.L. - Botoşani
S.C. SARCOST BURDUHOS S.R.L.– Câmpulung Moldovenesc
S.C. CIMPOIES MARIANA Udeşti - Suceava
S.C. PATI - PAN MARIANO S.R.L.- Piteşti
S.C.VEL PITAR S.A. - Bucureşti
SPICUL S.R.L. DOROHOI - Botoşani
S.C.HARALD.PROD.S.R.L. - Gura Humorului
S.C.GOTTEL FILIV MOARA S.R.L. -Vicovu de Sus
S.C.DORIVI PRODCOM S.R.L. – Roman
SC. ECOLACT CO S.A . - Milişăuti
SC.PAINE S.A. LARISA SRL - Fălticeni
SC EVERY DAY-Suceava
SC GENYS COMPANY-Botosani
SC COMAR CRIS - Botosani
SC PANIFCOM LUPAN SRL - Iasi
SC SCUZA PROD-SERV SRL – Forăşti- Suceava
SC ROMANA PROD SRL - Neamţ
SC CARPATIS SRL - Suceava
SC BRUTARIE SRL – Vatra Dornei
SC COZA-RUX SRL - Suceava
SC SUPERCOOP SC – Târgu Neamţ
SC ANDELVERO PRODCOM SRL – Câmpulung Moldovenesc
SC RAITAR –CORNU LUNCII - Fălticeni
SC KILLER SRL – Horodnic de Jos, Suceava
SC BERMAS SA - Suceava
SC MOPAN SA - Suceava
SC DADYCOM SRL - Botoşani
SC PANAXA SRL - Suceava
S.C. DIZING S.R.L. – Tg. Neamț
SC SELGROS SA - Suceava
SC NIRO SERV SRL – Gura Humorului
SC MORARU GRUP SRL - Botoşani
SC FARES IMPORT EXPORT – Vatra Dornei
S.C.TRUST ORIZONT S.A. - Suceava
S.C. ENZYMES&DERIVATES S.A. – Costişa, Neamţ
S.C. TOCAR PROD SRL - Rădăuţi
S.C. COPE S.A.- Costişa, Neamţ
DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR SUCEAVA

FINALIZAREA STUDIILOR
Studiile universitare de licenţă se încheie cu examen de diplomă.
Studiile universitare de masterat se finalizează cu examen de disertaţie.
Examenul de licenţă şi de disertaţie la Facultatea de Inginerie Alimentară se susţine pe
baza unei metodologii aprobate anual de Senat şi elaborată în conformitate cu ordinul ministrului
privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul
superior, în domeniul la care studentul a fost înmatriculat.
Absolvenţii care au promovat examenul de licenţă primesc titlul de licenţiat în domeniul
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pe care l-au urmat, confirmat printr-o diplomă de studii universitare de licenţă, însoţită de
suplimentul la diplomă, în care se consemnează programul de studii urmat, precum şi alte detalii
privind efortul formativ depus de student pe parcursul anilor de studiu, conform formatului
european standard.Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de:
- acumularea tuturor creditelor prevăzute în planul de învăţământ cu excepţia celor
prevăzute pentru finalizareastudiilor;
- obţinerea unui certificat de competenţă lingvistică. Acest certificat se eliberează de
catedra de limbi moderne, pe baza unei proceduri stabilite de comun acord cu facultatea
organizatoare a examenului, la solicitarea studentului, cu achitarea uneitaxe.
Media minimă de promovare a examenului de finalizare a studiilor este 6.00, în condiţiile în
care fiecare probă trebuie să fie promovată cel puţin cu nota 5, permiţând acumularea creditelor
prevăzute în planul deînvăţământ.
Absolvenţii care nu promovează examenul de licenţă primesc, la cerere, un certificat de studii
universitare de licenţă şi îl pot susţine în orice altă sesiune, în condiţiile stabilite de lege, cu
respectarea hotărârilor SenatuluiUniversităţii.
Titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar sunt stabilite prin Hotărâre de
Guvern în conformitate cu Nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor aprobate.
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DOTAREA LABORATOARELOR DE LICENȚĂ ȘI CERCETARE
Laborator de siguranţă alimentară

- Cromatograf de lichide HPLC Shimadzu echipat cu
detectoare : Diode-Array, de fluorescenţă ,
conductometric şirefractometric
- Gazcromatograf Shimadzu echipat cu detector FID şi
ECD
- Gazcromatograf VARIAN echipat cu detector TCD ,
FID şi ECD
- Refractometru electronic Abbe
- Polarimetruelectronic
- Spectrometru UV-VIS miniatural cu fibrã opticã
- Spectrometru miniatural de fluorescenţã cu fibrã opticã
- PH-metru electronic
- Conductometru electronic
- Stereomicroscop cu analizã opto-electronicã de
imagine
- Microscop biologic cu analizã optoelectronicã de
imagine
- Microscop metalografic cu analizã optoelectronicã de
imagine
- Reovâscozimetru electronic
- Turbidimetruelectronic
- Instalaţie de spãlare cu ultrasunete

Laborator de analiză instrumentală
- Microscop electronic de scanare - TESCAN (SEM)
echipat cu microsonda EDX-BRUCKER pentru analiza
spectrometricã calitativã şi cantitativã cu razeX
- Spectrometru dispersiv de energie cu raze X (EDX)
Shimadzu echipat cu detector rãcit prin efect Peltier
- Spectrometru electronic de înaltã performanţã în
domeniul spectral UV-VIS–NIR
- Spectrofotometru automat - ZEISS cu domeniul
spectral IR
- Spectrofotometru automat - ZEISS cu domeniul
spectral UV –VIS
- Spectrograf cu excitare cu plasmã din arc electric
ZEISS-PGS
- Stiloscop cu excitare prinscânteie
- Sistem multiparametric pentru testarea apei
- Titrator volumetric automat
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Laborator de control microbiologic al alimentelor
- Agitator cu mişcare orbitalã
- Omogenizator de probe -Stomacher
- Numãrãtor automat de colonii
- Hotã cu flux de aer laminat
- Microscop biologic cu posibilitate de captare
optoelectronicã a imaginii, echipament contrast de fazã,
dispozitiv epifluorescență
- Microscop biologic cu analizã optoelectronică a
imaginii
- Stereomicroscop cu analiza optoelectronicã a imaginii
Laborator de panificaţie

- Alveo Consistograf CHOPIN
- Aparat Falling Number PERTEN
- Reometru dinamic HAAKE
- Analizor textural PERTEN
- Umidometru cereale
- Cuptor de coacere cu controlul electronic al
temperaturii
- Cernător digital de făină
- Stereomicroscop cu analiza optoelectronicã a imaginii
- pH-metru electronic.

Laborator pentru controlul calităţii apei
- Spectrometru de absorbţie atomicã AAS –
SHIMADZU echipat cu excitaţie cu flacãrã,
cuptor electrotermic cu grafit şi generator de hidruri
- Gaz cromatograf SHIMADZU echipat cu detector
Spectrometru de Masã(GS-MS)
- Spectrometru AGILENT excitat cu plasmã cuplatã
inductiv şi cu laser de mare energie şi
echipat cu detector Spectrometru de Masã (L-ICP-MS)
- Conductometru electronic
- Steromicroscop cu analiza optoelectronicã de imagine
- Microscop biologic cu analiza optoelectronicã de
imagine
- Turbidimetru electronic
- Bidistilator cu instalaţie de purificare înaltã aapei
- Cuptor de digestie cu microunde
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Laborator băuturi alcoolice şi nealcoolice

- Biofermentator controlat integral decalculator
- Staţie pilot distilare alcool etilic cotrolatã decalculator
- Celule de fermentaţie echipate cu detectori IR, interfaţã
serialã RSC 232 şi software specific de achiziţie şi
prelucraredate
- Polarimetru electronic
- Refractometru electronic
- Refractometre portabile
- Dozimetre electronice
- Spectrofotometru electronic în domeniul spectralVIS
- Turbidimetru electronic
- pH-metru electronic

Microcantina
Dospitor
Cuptor de patiserie
Toaster
Cuptor cu microunde
Gratar electric
Friteuza cu 2 cuve
Plita electrica cu 2 ochiuri
Masina de gatit
Robot de bucatarie
Masina de spalat vase

41

ORGANIZAŢII STUDENŢEŞTI

Federaţia studenţilor din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava FeSUS

Organizaţia FeSUS a apărut ca urmare a protocolului încheiat între urmatoarele
organizaţii studenţeşti dinUSV:


ASUS Asociaţia Studenţilor din Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;



LSUS Liga Studenţilor din Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;



LSERBB Liga Studenţilor şi Elevilor Români din Basarabia şi Bucovina;



ASCOR Asociaţia Studenţilor Creştin Ortodocşi din România;



CAST Clubul Antreprenorial Studenţesc.

Asociatia Studenţilor din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava – ASUS
ASUS este o organizaţie studenţeasca neguvernamentală, apolitică, cu scop non – profit.
Principalele acţiuni fac parte din domeniul cultural, social, sportiv şi turistic şi nu în ultimul rând
educaţional. Principalele manifestări realizate de către ASUS sunt:


Cursuri de dans de societate;petreceri;



Campanii Anti-SIDA în colaborare cu Asociaţia „AngelsHope”;



Concerte de colinde (colaborare cu ASCOR şiLSUS);



Târgul ONG –urilor (consiliere si indrumare in viata asociativa);



Turneu de tenis de masă;



Expoziţii de pictură, grafică, portrete;



Program de consiliere pentru studenţi INFO-BOBOC;



Campionat de fotbal;



Campanii de binefacere.

Liga Studenţilor din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava -LSUS
Liga Studenţilor din Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava (LSUS) este o organizaţie
democratică, nonguvernamentală, independentă. În vederea conservării tradiţiei, a identităţii
vieţii studenţeşti şi a promovării municipiului Suceava ca centru cultural românesc, LSUS
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urmăreşte stimularea vieţii asociative de tineret şi activităţilor cultural artistice prin acţiuni de
informare, consiliere, promovare a iniţiativei şi voluntariatului.

Liga Studenţilor şi Elevilor Români din Basarabia şi Bucovina – LSERBB

Liga Studenţilor şi Elevilor Români din Basarabia şi Bucovina este o organizaţie nonprofit, creată şi susţinută de tinerii basarabeni şi ucraineni aflaţi la studii în România, dedicânduse promovării, apărării drepturilor, iniţierii de activităţi culturale, încurajării şi participării civice,
a voluntariatului şi facilitării programelor de cooperare cu Societatea Civilă în domeniul
tineretului şi al culturii. Principalele manifestări vizate sunt:


“O şansă pentru Basarabia şi Bucovina”- tabere de instruire pentru membrii, cu scopul de
a instrui voluntari în domeniul dezvoltăriicomunitare;



Concursuri cu caracter umoristic;



Organizare de spectacole;



Organizarea “Balului Bobocilor Basarabeni şiBucovineani”;



Parteneri la “Youth for Progress”- proiect desfăşurat în Chişinău, pe tema drepturilor
omului.
Pentru relaţii suplimentare sau înscriere, sediul se găseşte în corpul F, etaj 1 sau accesaţi

adresa lserbb_office@yahoo.com.

Asociaţia Studenţilor Creştin Ortodocşi din România - ASCOR
Asociaţia urmăreşte să ofere studenţilor o cale în care valorile moral – creştine să
primeze, motiv pentru care principalul sau scop este cel educativ. În acest scop ASCOR
organizează:


Conferinţe pe teme religioase cu invitaţi de marcă;



Spectacole cu colinde de Crăciun;



Pelerinaje la mănăstiri;



Atelier pentru realizarea de icoane;



Rugăciuni speciale pentru toţi studenţii la Mănăstirea Sf. Ioan;



Acte de caritate faţă de copii din centre de plasament, bătrâni din azile, bolnavi din
spitale.
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Clubul Antreprenorial Studenţesc - CAST
CAST urmăreşte să creeze şi să dezvolte o comunitate de antreprenori în rândul
studenţilor cu o viziune modernă de afaceri folosind metode profesioniste de management.
Astfel, se urmăreşte formarea de specialişti capabili să administreze şi să gestioneze afacerile, să
îmbunătăţească abilitaţile de comunicare şi să dezvolte spiritul de echipă. Principalele activităţi
se axează pe următoareledomenii:


training-uri periodice efectuate pe principalele probleme ale dezvoltăriiantreprenoriale;



tutoriale coordonate de invitaţi pe teme de interes (management, contabilitate pentru
întreprinzători, fiscalitate,etc.);



iniţierea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu întreprinzătorii dinregiune;



organizarea deconcursuri;



organizarea de seminarii şi de meserotunde;



iniţiere în realizarea de proiecte de finanţare, planuri de afaceri,legislaţie.
Detalii pot fi gasite pe site-ul www.seap.usv.ro/cast/. Pentru relaţii suplimentare sau

înscriere în CAST, se poate contacta organizaţia la e-mailul castusv@yahoo.com.

Asociatia Alimentarius
Majoritatea acţiunilor iniţiate de studenţii Facultăţii de Inginerie Alimentară sunt
susţinute de ASOCIAŢIA ALIMENTARIUS care a fost înfiinţată în anul 2005 (având ca
membri cadrele didactice şi studenţii Facultăţii de Inginerie Alimentară, absolvenţi şi
colaboratori care lucrează în domeniul ingineriei alimentare) şi are drept scop realizarea unor
activităţi cum ar fi:


Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, manifestări
studenţeşti culturale şi artistice, cercuri ştiinţifice studenţeşti;



Acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate, în domenii ştiinţifice de
interes general; dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile
publice din ţară şi străinătate.



Afilierea la organizaţiile naţionale de specialitate şi colaborarea cu alte organizaţii
similare, pe baza unor acorduri semnate în acest sens;
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Popularizarea programelor şi acţiunilor asociaţiei pe plan naţional şi internaţional

şi

găsirea căilor şi mijloacelor adecvate de sprijinire materială şi financiară a acestora;


Colaborarea cu instituţii din ţară şi străinătate care pot contribui financiar sau material la
susţinerea programelor proprii ale Asociaţiei;



Stabilirea de programe de cooperare cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare
din ţară şi dinstrăinătate;



Mediatizarea şi organizarea manifestărilor studenţeşti prin mijloacele audio-video
publice;



Susţinerea acţiunilor umanitare;



Finanţarea excursiilor de studii (transport, diurnă, cazare) şi a premiilor studenţilor;



Finanţarea editării de cărţi, publicaţii, periodice;



Finanţarea editării materialelor promoţionale (pliante, afişe, broşuri, programe
informatice şi alte materiale informative);



Cofinanţarea programelor de mobilitate ale studenţior (transport, diurnă, cazare, taxe de
participare);



Finanţarea transportului, diurnei, cazării, taxelor de participare ale invitaţilor la
manifestările cultural ştiinţifice organizate;



Finanţarea cercetării ştiinţifice şi a documentării, a activităţilor de editare, tipărire şi
publicare a lucrărilor de cercetare.
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VIZITE DE STUDII
Facultatea de Inginerie Alimentară organizează vizite de studii în toată ţara, oferind
studenţilor posibilitatea de a vizita unele dintre cele mai moderne întreprinderi din industria de
profil.

Dintre vizitele de studii efectuate în ultimii 7 ani, menționăm următoarele:

În anul 2012/2013
- GASTROPAN Bucureşti, SC PAMBAC SA Bacău, SC SALBAC SA Bacău,
În anul 2013/2014
- INDAGRA Bucureşti, Pambac Bacău, URSUS BREWERIES Buzău, Sauflet Malt Buzău
- GASTROPAN Braşov, SC PAMBAC SA Bacău, URSUS BREWERIES Braşov, Cramele
Halewood Azuga, Salsi Sinaia, Universitatea Transilvania Braşov
- S.C. Rompak S.R.L.Paşcani
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În anul 2014/2015
- GASTROPAN Târgu Mureş, Heineken Miercurea Ciuc, Universitatea Sapientia Miercurea Ciuc,
Lixid Project Kft Sansimion, Székely Titok Odorheiu Secuiesc;
- S.C. Killer S.R.L., Horodnicu de Jos, S.C. Rompak S.R.L. Paşcani, S.C. Every Day S.R.L.
Frătăuți.
În anul 2015/2016
- GASTROPAN Târgu Mureş, Hochland România, La Loraine România, USAMV Cluj-Napoca;
- SMITHFIELD PROD din Timișoara,, LEGOFRUCT EXPERT, SC ETI EUROPEAN FOOD
INDUSTRIES SA Craiova, StațiuneaDIDACTICĂ BANU MARACINE S.A, Zona viticolă: Viile
Dealurile Craiovei.
- Killer, Horodnicu de Jos, S.C. Rompak S.R.L.Paşcani, S.C. Every Day S.R.L. Frătăuți.
În anul 2016/2017
- Killer, Horodnicu de Jos, S.C. Rompak S.R.L.Paşcani, S.C. Every Day S.R.L. Frătăuți.
- Bermas S.A., Șcheia, Suceava, România
- Betty Ice, Suceava, România
- Tudia Lactate, România
- păstrăv
În anul 2017/2018
- Killer, Horodnicu de Jos, S.C. Rompak S.R.L.Paşcani, S.C. Every Day S.R.L. Frătăuți.
- Bermas S.A., Șcheia, Suceava, România
- Betty Ice, Suceava, România
- Tudia Lactate, România
- Alexandrion Grup, Ploiești România
- Bergenbier, Ploiești România
- Heineken, București România
- Danone, București România

În anul 2018/2019
- DSVSA, Botoșani România
-SC. PRODAL. SRL, Botoșani, România
-ABATOR EMANUEL, Botoșani, România
- SC. Kozarom S.A, Bacău, România
- SC. Rompack. SRL, Pașcani, România
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SC.

Pambac SA, Bacău, România
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