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Valentina Halip, studentă în anul al II-lea la Facultatea de Litere 

și Științe ale Comunicării, a reprezentat în acest an Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava la Festivalul studenților 

francofoni din Europa centrală și orientală. 

Festivalul a fost organizat de către Agenția Universitară a 

Francofoniei și a avut loc în perioada 30 iunie – 6 iulie 2019, la 

Plovdiv, capitala culturală a Bulgariei. 

Evenimentul a reunit în jur de 100 de studenți, pasionați de limba 

franceză, reprezentanți ai unor universități din mai multe țări 

europene, dar și din Asia și Africa, respectiv Armenia, 

Azerbaidjan, Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova, 

România, Rusia, Serbia, Turcia, Tunisia, Ucraina și Ungaria. 

La întoarcerea în țară, Valentina Halip a făcut un rezumat al 

acestei experiențe: „Îmi place foarte mult să călătoresc. Am avut 

norocul să mi se asigure transportul cu avionul de la Suceava la 

București (cu escală), apoi de la București la Sofia. De acolo, am 

fost transportați la Plovdiv cu un autocar. M-am simțit foarte 

matură și responsabilă după ce am ajuns cu brio la destinație.  

Am fost cazați în căminul Universității de Medicină, la vreo 25 

de minute de facultatea unde, în fiecare zi, se țineau atelierele. 

Dintre atelierele de painting, gaming, canto, teatru și dans, eu l-



am ales pe cel din urmă. Coregraful nostru, un francez foarte 

prietenos, Clément Bautot, ne-a ajutat să legăm relații strânse în 

grupul nostru de dansatori amatori, determinându-ne și să 

experimentăm pentru prima oară dansul tradițional bulgăresc 

specific zonei.  

Atelierele țineau toată ziua, cu o pauză de masă de două ore. Pe 

seară, cina era servită la cantina căminului și, ulterior, la 19:30, 

ne întâlneam într-o sală amenajată cu videoproiector pentru ca 

fiecare echipă să spună câteva cuvinte despre țara ei.  

Alături de colegii mei români, am încins și o horă și am invitat 

toți spectatorii să danseze cu noi. Fiecare atelier a pregătit câte 

un moment artistic pentru a-l prezenta la gală. A existat un juriu, 

care avea rolul de a evalua fiecare participant și de a alege câte 

trei câștigători pentru fiecare atelier.  

Premiul I însemna un bilet de avion dus-întors într-o țară 

francofonă, premiul II – pe care l-am câștigat la atelierul meu, 

datorită pasiunii pentru dans – a constat într-o tabletă, iar premiul 

III era un ceas inteligent.  

Fiecare student a primit diplomă de participare și a obținut, de 

fapt, cel mai de preț premiu: un bagaj de cunoștințe impregnat de 

cultură orientală, africană, dar și europeană, de noi termeni 

francezi, de prieteni surprinzători, de o gastronomie diferită de 

cea cunoscută și de perspective originale de a gândi.  

Intenția mea este să-i încurajez pe cât mai mulți studenți să 

profite de această perioadă a vieții lor, în care pot să viziteze 

locuri noi și să lege prietenii frumoase dacă profită de bursele 

care le sunt puse la dispoziție și pentru obținerea cărora e nevoie 



numai de voința de a se înscrie. Îndrăzniți!”, a conchis Valentina 

Halip. 
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Înscrierile pentru programele de studiu oferite de cele 10 

facultăți ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (licență 

– învățământ la zi și la distanță, masterat și conversie 

profesională), care au început pe 15 iulie 2019, s-au încheiat, atât 

pentru candidații cetățeni români, cât și pentru românii de 

pretutindeni și cetățenii străini. 

În această sesiune de admitere, oferta educațională a universității 

a atras un total de 2.524 de candidați cetățeni români pentru 

programele de licență și conversie profesională, respectiv 908 

pentru programele de masterat. 

Totodată, au fost prelucrate 627 de dosare de înscriere depuse de 



români de pretutindeni și cetățeni străini. 

În această rundă de înscrieri, programele de licență și conversie 

profesională au cumulat un număr de 3.924 de opțiuni, pentru 

cele 1.180 de locuri bugetate și 1.735 de locuri cu taxă scoase la 

concurs. 

Programele de masterat au cumulat 1.614 opțiuni pentru cele 650 

de locuri bugetate și 640 de locuri cu taxă scoase la concurs. 

Înmatriculările au început pe 24 iulie și se vor derula până pe 30 

iulie, urmând ca pe 31 iulie să fie publicate rezultatele finale. 

Pentru a fi admiși, candidații înscriși au obligația să se 

înmatriculeze, altfel vor pierde locul ocupat în urma înscrierii. 

Studentul care figurează pe un loc cu taxă și se înmatriculează 

are șansa obținerii unui loc bugetat, având în vedere că unii 

dintre colegii lui care sunt plasați pe un loc superior au fost 

admiși și la alte programe de studiu din USV sau la alte 

universități, fapt care generează modificări în ierarhie. 

Studenții care ocupă, în urma înmatriculării, un loc cu taxă vor 

putea trece pe un loc bugetat (fără taxă) grație rezultatelor 

obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în timpul primului an 

de studii. 

Lista studenților care ocupă un loc fără taxă se reface la 

începutul fiecărui an universitar, pe baza rezultatelor obținute. 

A doua sesiune de admitere la USV va avea loc între 9-14/16 



septembrie (fără ziua de duminică). 

Informații legate de admiterea la USV, actualizate în timp real, 

pot fi accesate la adresa www.admitere.usv.ro. 

 

 


