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Social 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava organizează cea de-a 

treia sesiune de admitere din acest an, pentru locurile rămase 

neocupate din cadrul celor zece facultăți. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a anunțat că va 

organiza o nouă sesiune de admitere la programele de studii de 

licență, master, doctorat și conversie profesională, pentru 

românii de pretutindeni și pentru programele cu dublă diplomă 

(încheiate cu Republica Moldova, Ucraina și Spania). 

Potrivit unui anunț postat pe site-ul instituției, înscrierile, probele 

de concurs și înmatriculările se vor desfăşura în zilele de joi și 

vineri, 28-29 septembrie a.c., urmând ca rezultatele finale să fie 

afișate pe 29 septembrie. 

Precizăm că după încheierea celor două sesiuni de admitere 

organizate în lunile iulie și septembrie peste 3.500 de candidați s-

au înmatriculat la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. Anul 

trecut, la USV, s-au înmatriculat circa 3.200 de studenţi. 

În acest an, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a scos la 

concurs, pentru cele zece facultăți 1.715 locuri bugetate și 2.350 

de locuri cu taxă pentru programele de licență și masterat, cursuri 

de zi, precum și 580 de locuri la studiile universitare de licenţă 

forma de învăţământ la distanţă (ID). 

Totodată, USV a promovat, la doctorat, 35 de locuri fără taxă și 

http://www.newsbucovina.ro/


94 de locuri cu taxă, dar şi 410 locuri, cu taxă, pentru programele 

de conversie profesională şi 1.300 de locuri pentru programele 

de formare continuă. 

Informații complete despre locurile rămase disponibile pentru 

cea de-a treia sesiune de admitere pot fi obţinute consultând 

pagina www.admitere.usv.ro. 
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Actualitate 

 

O delegație a județului Suceava, condusă de președintele CJ 

Suceava, Gheorghe Flutur, va avea, săptămâna viitoare, întâlniri 

privind realizarea unor proiecte punctuale atât în ceea ce privește 

cooperarea între aeroporturile Suceava și Memmingen, 

Universitatea Suceava cu Universitatea Augsburg și între 

Spitalul Județean Suceava și clinici din Augsburg și Gunzburg. 

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat pentru 

News Bucovina, că a fost stabilit calendarul întâlnirilor cu 

partenerii din Schwaben, urmând să fie purtate discuții de 

cooperare în mai multe domenii. 

http://www.newsbucovina.ro/


în Germania, pentru 

dezvoltarea de 

proiecte punctuale 

 

El a arătat că în cursul zilei de 3 octombrie, de Ziua Germaniei, 

va avea o întâlnire la sediul regiunii Schwaben cu președintele 

regiunii, Jurgen Reichert, urmând să fie apoi organizată o 

întâlnire la care vor participa directorul Aeroportului 

Memmingen și directorul Aeroportului Suceava privind 

posibilitatea deschiderii unei curse aeriene. 

Ulterior, reprezentantul Universității Suceava, Mihai Dimian, 

urmează să discute cu reprezentanți ai Universității din Augsburg 

privind proiecte de colaborare între cele două instituții 

academice. 
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Cercetători din diferite domenii, ingineri, exploratori și 

inventatori îi așteaptă pe pasionații de știință de toate vârstele pe 

esplanada Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, începtând cu 

ora 16, vineri, 29 septembrie.  
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Cultură 

 

În România, anul 2017 aduce cea de-a 10-a ediție a Nopții 

Cercetătorilor. An de an, evenimentul a crescut și s-au alăturat 

tot mai multe orașe organizatoare.  De la o ediție la alta, 

vizitatorii au trecut în rândurile voluntarilor, a cercetătorilor sau 

și-au urmat pasiunea pentru știință. Este uimitor cum știința, din 

pasiune, pentru job sau pur și simplu hobby, reușește să adune în 

același loc oameni de toate felurile și să genereze progres la 

nivelul comunităților și la nivel global. 

Cercetători din diferite domenii, ingineri, exploratori şi 

http://www.suceavalive.ro/


inventatori îi aşteaptă pe pasionații de știință de toate vârstele pe 

esplanda Universității Ștefan cel Mare, începând cu ora 16.00. 

Un sport inedit va fi prezentat în premieră la Noaptea 

Cercetătorilor, TOUCHBALL, marca USV (FEFS–USV). 

Trecând de acest sport vizitatorii vor afla care sunt beneficiile 

acestuia și a sportului în general asupra sănătății. De la 

dimensiunile normale ne îndreptăm către nanoword și aflăm cum 

se extrage ADN-ul din materialul biologic. 

Bolta cerească se va lăsa admirată prin telescoapele și lunetele 

pregătite de astrofizicieni. De la stele coborâm pe pământ unde 

vor face show roboții și mașinile electrice. De la eveniment nu 

vor lipsi nici experimentele de fizică și chimie. 

În cadrul evenimentului avem pregătite pentru copii jocuri 

educative care în același timp sunt extrem de distractive. Acestea 

le vor stimula creativitatea și le vor cataliza curiozitatea și 

dorința de a învăța lucruri noi. Adulții nu vor fi nici ei neglijați și 

sunt așteptați să participe la dezbateri și dicuții pe teme 

științifice, iar pentru cei mai îndrăzneți sunt pregătite întâlniri cu 

cercetătorii care le vor da răspunsurile la intrebările cele mai 

încuietoare. 

De asemenea, vizitatorii vor avea ocazia de a participa la o 

tombolă cu premii în gadgeturi inteligente. 

Organizatori: Universitatea „Stefan cel Mare”, Inspectoratul 

Școlar Județean Suceava, Muzeul Bucovinei, Centrul Europe 

direct „Bucovina” Suceava, Colegiul Național „Petru Rareș” 

Suceava, BRENNTAG. 

 


