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Ultima oră local 18 studenți străini care vor studia la Suceava pe parcursul celui de-al 

doilea semestru al anului academic 2020-2021 au fost primiți cu un bun 

venit în cadrul evenimentului anual Erasmus+ Welcome Day, care a avut 

loc zilele trecute la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV). 

Chiar dacă condițiile dificile create de noul context epidemiologic au dus 

la o scădere a numărului de mobilități Erasmus+, 18 tineri studenți au 

decis să aleagă universitatea suceveană pentru acest semestru de studiu. 

Ei provin din Portugalia, Italia, Spania, Turcia și Rusia, unii dintre ei 

revenind la USV după experiența pozitivă pe care au avut-o anul trecut. 

Noutatea apărută constă în faptul că începând cu acest an academic, 

studenții Erasmus+ primesc sprijin din partea voluntarilor organizației 

Erasmus Student Network (ESN) - filiala Suceava, a cărei înființare în 

luna septembrie a anului trecut a fost aprobată de către ESN 

Internațional, cu sediul la Bruxelles.   

Pe lângă studenții Erasmus+, în cadrul USV studiază anul acesta ca 

studenți permanenți aproximativ 25 de cetățeni străini din China, 

Spania, Siria, Ghana, Nigeria, Senegal, Israel, Turcia și 

Turkmenistan.[…] 

Izabella 
Molnar 

Investiții de aproape 
22 de milioane de lei 
la Novaci! 
Contractul, semnat 
de ministrul Cseke 
Attila 

www.gorjeanul.ro 
19.03.21 

__________ Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației, Cseke Attila, 

a semnat miercuri un număr de 36 de noi contracte de finanțare prin 

Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, destinate 

promovării spiritului antreprenorial, modernizării unor instituții de 

învățământ și a mediului urban.[…] 

Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava va beneficia de 

11.609.143,47 lei pentru modernizarea și echiparea infrastructurii 

educaționale universitare în Corpul E;[…] 
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