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Vineri, 29 septembrie 

„Noaptea Cercetătorilor”, pe esplanada Universităţii „Ștefan cel 

Mare” 

Sucevenii pasionaţi de știinţă au ocazia să ia parte la 

experimente, să cunoască oamenii din spatele proiectelor de 

cercetare și să participe la workshopuri și concursuri vineri, 29 

septembrie, la „Noaptea Cercetătorilor”. Evenimentul se va 

desfășura pe platoul din faţa Universităţii „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV), în intervalul orar 17,00-22,00. 

Potrivit organizatorilor, „Noaptea Cercetătorilor” oferă ocazia de 

a intra în contact cu lumea știinţei prin experimente, expoziţii, 

concursuri, spectacole cu roboţi etc. Manifestarea își propune să 

arate publicului larg ce înseamnă să fii cercetător și cât de 

interesantă poate fi munca de cercetare. 

Liceeni, studenţi, cadre didactice și universitari vor instala 

standuri prin intermediul cărora își vor expune proiectele la care 

au lucrat, participanţii având prilejul de a se implica în 

demonstraţii sau experimente. 

 

 



Luni, 2 octombrie 

Viţa de Vie va concerta în deschiderea anului universitar 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) sărbătorește 

debutul noului an universitar alături de una dintre cele mai 

cunoscute trupe din România, Viţa de Vie. Concertul este 

programat de la ora 19.00, pe esplanada din faţa corpului A, din 

strada Universităţii. Intrarea este liberă. În deschidere va 

interpreta trupa Odyssey. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc luni, 2 

octombrie, deschiderea oficială a anului universitar 2017-2018. 

Ceremonia se va desfășura în Auditoriumul USV „Joseph 

Schmidt”, de la ora 9.00, în prezența a zeci de invitați, cadre 

didactice, studenți, dar și oficialități locale. 

Ulterior, studenții USV sunt așteptați să participe la festivitatea 

de deschidere la nivel de facultăți. 

Pentru studenții Facultății de Drept și Științe Administrative 

festivitatea va avea loc în Auditoriumul Joseph Schmidt, între 

orele 12.00 și 13.30, pentru cei de la Facultatea de Educație 

Fizică și Sport festivitatea va avea loc între orele 11.00-12.00, în 

Aula Corpului E, pentru cei de la Departamentul de Sănătate și 

Dezvoltare Umană, în Aula Corpului E, între orele 12.00 – 

13.00. 

De asemenea, studenții de la Inginerie Alimentară sunt așteptați 

http://www.newsbucovina.ro/


în Aula Corpului A, între orele 13.00 – 14.30, cei de la Inginerie 

Mecanică, Mecatronică și Management, în sala FIM 2, între 

orele 11.00 -12.00, iar cei de la Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, în Aula Corpului A, între orele 11.00 – 13.00. 

Studenții Facultății  de Istorie și Geografie au programată 

deschiderea anului universitar între orele 13.00 – 14.30, în Aula 

din Corpul E, cei de la Litere și Științe ale Comunicării, în Aula 

din Corpul A, între orele 14.30 -16.30, iar la Facultatea de 

Silvicultură deschiderea va avea loc în Aula din Corpul E, între 

orele 10.00 – 11.00. 

La Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică 

deschiderea noului an universitar va avea loc de la ora 10.30, în 

Auditoriumul „Joseph Schmidt”, iar la Facultatea de Științe ale 

Educației, în Aula din Corpul E, între orele 14.30 – 16.00. 

Mai mult, deschiderea noului an universitar va fi marcată la 

Suceava și printr-un concert al trupelor Vița de Vie și Odyssey. 
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Suntem foarte aproape de începutul anului universitar. 

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

http://www.vivafm.ro/


 

 

„S-au încheiat 

primele două sesiuni 

de admitere, cu 

rezultate foarte 

frumoase pentru 

universitatea 

noastră!” 

 

treia sesiune de admitere din acest an, pentru locurile rămase 

neocupate din cadrul celor zece facultăți. 

Informații complete găsiți pe pagina www.admitere.usv.ro. 

Alături de Iulia Sîrghi s-a aflat prorectorul USV, Ştefan Purici. 

„S-au încheiat primele două sesiuni, cu rezultate foarte frumoase 

pentru universitatea noastră, am înregistrat un număr record de 

doritori care vor să urmeze cursurile unor facultăți ale 

universității. În pofida acestui rezultat peste așteptările noastre, 

au mai rămas câteva locuri neocupate la facultățile de Litere și 

Științe ale Comunicării, Facultatea de Istorie și Geografie, 

Facultatea de Inginerie Mecanică. Este o șansă pentru cei care au 

fost plecați în străinătate sau vor să își schimbe profilul” , a 

declarat prorectorul USV, Ștefan Purici. 

Înscrierile, probele de concurs și înmatriculările se vor desfăşura 

în zilele de joi și vineri, 28-29 septembrie, urmând ca rezultatele 

finale să fie afișate pe 29 septembrie. 

„Pe 2 octombrie, la ora 9 în Auditorium „Joseph Schmidt” are 

loc festivitatea de deschidere a anului universitar, avem invitați 

din rândul reprezentanților autorităților locale, am trimis deja 

invitații la Consilul Județean, Prefectură, Primărie”, a mai 

menționat prorectorul USV, Ștefan Purici. 

 

 


