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Suceava 

Pentru al treilea an consecutiv, profesori ai Universităţii 

„Stefan cel Mare” din Suceava oferă consultaţii gratuite 

atât pentru elevii de liceu, cât şi pentru absolvenţii de 

liceu fără diplomă de bacalaureat care doresc să se 

pregătească suplimentar în vederea susţinerii examenului 

de bacalaureat şi a examenului de admitere la facultate. 

Pentru a veni în sprijinul elevilor din ultimul an de liceu, 

profesori cu experienţă din cadrul USV vor face 

consultaţii gratuite pentru examenul de Bacalaureat la 

disciplinele Limba şi Literatura Română, Matematică, 

Chimie  organică, Istorie, Geografie, Logică şi 

argumentare. Consultaţiile sunt concepute sub forma unor 

module interactive şi vor putea fi personalizate în funcţie 

de nivelul de pregătire al elevilor participanţi. Pregătirea 

este gratuită şi sunt aşteptaţi, ca şi în anii trecuţi, elevi din 

judeţul Suceava, dar şi din judeţele învecinate, care pot 

alege disciplina pe care vor să o urmeze, sau modulul 

vizat. 

Pentru înscriere, este necesară completarea cererii de 

înscriere, aflată pe site-ul www.usv.ro, la secţiunea 

„Consultaţii bacalaureat”, şi transmiterea ei în perioada 26 

februarie – 7 martie la adresa agnezia@usv.ro. Orarul 

consultaţiilor va putea fi, de asemenea, accesat pe site-ul 



USV. Alte informaţii la nr. de telefon 0230-216147, int. 

505. 

Conform unui comunicat de presă remis de USV, în urma 

cursurilor de pregătire desfăşurate în perioada februarie-

mai 2017, la care au participat aproape 640 de elevi, peste 

90% dintre cursanţi au obţinut diploma de bacalaureat. 

________ Consultații gratuite de 

pregătire pentru examenul 

de bacalaureat la 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” pentru elevi din 

judeţul Suceava şi 

judeţele învecinate 

www.newsbucovina.ro Social  

IDEM 

_______ Consultații gratuite de 

pregătire pentru examenul 

de bacalaureat la 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava 

www.edumanager.ro Universități  

IDEM 

_______ Consultații gratuite de 

pregătire pentru 

bacalaureat, la USV 

www.vivafm.ro Știri/Suceava  

IDEM 

S.M. Consultații gratuite de 

pregătire pentru examenul 

de bacalaureat la USV 

www.newsme.ro Actualitate  

IDEM 

 

 

 

Casa de Cultură a 
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Potrivit reprezentanților USV, această competiţie 

promovează proiectele care încurajează dezvoltarea 

personală şi profesională a studenţilor, implicarea civică, 



M. T. 

 

 

 

lei cinci proiecte din 

domeniul cultural, artistic 

sau sportiv 
 

www.newsbucovina.ro  Șocial antreprenoriatul, precum și organizarea unor evenimente 

artistice. 

„În cadrul competiției din 2018 vor fi aprobate maxim 5 

proiecte. Pentru implementare, fiecare proiect declarat 

selectat va primi finanțare în valoare maximă de 20.000 de 

lei”, au precizat reprezentanții USV. 

Proiectele se pot depune la sediul Casei de Cultură a 

Studenţilor din Suceava (Str. Zorilor nr. 6, et. 1) sau la 

adresa de e-mail: casastudentilorsv@gmail.com, în 

perioada 19 februarie-20 martie 2018. Ulterior, vor fi 

evaluate de către o comisie alcătuită din reprezentanţi ai 

CCS. Metodologia şi anexele pot fi descărcate de pe site-

ul CCS: www.ccs-sv.ro . 

Scopul principal al CCS este promovarea intereselor 

studenţilor Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și 

implicarea acestora în viața comunității locale și 

regionale, prin diverse activităţi educaționale și de 

voluntariat. 
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