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- Marșul 
Absolvenților USV 
revine în centrul 
Sucevei. 

stiridinbucovina.ro 
15.06.21 

- Joi, 17 iunie 2021, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Casa de 
Cultură a Studenților Suceava organizează cea de-a cincea ediție a 
Festivității de absolvire USV, care va include și Marșul Absolvenților. 
Acest eveniment, care celebrează tinerețea, bucuria și succesul, este 
dedicat tinerilor care încheie studiile de licență și de masterat.  
După ediția de anul trecut, care s-a desfășurat online, evenimentul revine 
în centrul Sucevei. Astfel, studenții vor pleca din campusul USV și se vor 
deplasa către zona central a orașului, pe esplanada Casei de Cultură, 
unde va avea loc Festivitatea de absolvire, urmată de un moment artistic, 
susținut de trupele Dimma’S și Fără Zahăr. 
Una dintre cele mai tinere trupe de pop-opera din România, formată din 
Anton Babiaș, Claudiu Chereji, Aurelian Filip și Nicolae Ilincăi, grupul 
Dimma'S are în componență patru soliști profesioniști care s-au bucurat 
de-a lungul timpului de colaborări importante. Spectacolele lor au ca 
punct focal eleganța, atât vizuală, cât și fonică, iar interpretarea în stilul 
lor caracteristic a unor melodii celebre aduce un plus de stil și rafinament 
oricărui eveniment. Dimma'S promite momente de neuitat prin 
interpretări pop-opera ale unor melodii celebre și muzică clasică.  
Fără Zahăr este o trupă de muzică și umor consacrată, care abordează 
mai multe genuri muzicale, cu versuri comice, de satiră socială, și teme 
inspirate din viața satului. Soliștii trupei, Bobi Dumitraș și Bobo 
Burlăceanu, sunt originari din Dorohoi, județul Botoșani. 
Ediția din acest an a Marșului Absolvenților, incluzând momentul 
artistic, se va desfășura cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
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Neagu 

Admiterea la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
Suceava începe pe 12 
iulie 
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- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) va începe de luni, 12 
iulie, concursul de admitere 2021 pentru ciclurile de studii de licență și 
masterat, la toate cele 10 facultăți. Concursul de admitere din acest an se 
va derula un pic diferit față de anii precedenți și are o serie de noutăți, 
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 atât din punctul de vedere al ofertei educaționale a universității, cât și din 
punct de vedere organizatoric. 
Astfel, USV va oferi candidaților din regiunea de nord-est, care doresc să 
își înceapă sau să își continue studiile universitare, un număr mai mare 
de locuri bugetate, repartizate pe cele peste 120 de programe de studiu la 
nivel de licență, masterat, doctorat, post-doctorat și formare continuă. 
Pentru sesiunea iulie 2021, absolvenții de liceu vor avea și o serie de 
opțiuni noi, respectiv: Echipamente și sisteme medicale, Tehnică 
dentară, Autovehicule rutiere, Echipamente de comandă și control 
pentru autovehicule, Robotică, Rețele și software de comunicații, 
Energetică și tehnologii informatice, Științe gastronomice și Resurse 
umane. 
„În total, peste 50 de programe de licență și peste 35 de programe de 
masterat își așteaptă viitorii studenți, pentru a le deschide perspectivele, 
îmbogăți cunoașterea și spori capacitatea de a înțelege viitorul. 
Evidențiem faptul că, dintre cele 1.210 locuri bugetate (fără taxă) 
disponibile la ciclul de studii de licență, 41 de locuri sunt alocate 
absolvenților de liceu din mediul rural, 10 locuri sunt pentru absolvenții 
de liceu proveniți din sistemul de protecție socială, iar alte 10 locuri sunt 
rezervate candidaților de etnie romă”, se arată într-un comunicat al USV. 
Detalii suplimentare despre procesul de Admitere 2021, cu repartizarea 
celor peste 5.000 de locuri bugetate și cu taxă pe programe de studiu din 
ciclul de licență, masterat și doctorat, pot fi obținute consultând pagina 
https://admitere.usv.ro/. Tot aici sunt cuprinse detalii referitoare la 
specificul fiecărei facultăți și explicații privitoare la probele de concurs. 
„În ceea ce privește procesul de înscriere, anunțăm faptul că, și în acest 
an, candidații au posibilitatea de a se înscrie atât on-site, în locațiile din 
campusul USV, cât și on-line, folosind platforma de înscriere disponibilă. 
O noutate în ceea ce privește înscrierile on-site o va reprezenta 
amplasarea a 4 panouri în punctele principale de acces către sălile de 
înscrieri – la intrările în corpurile A, D și E și în zona barierei de la corpul 
B. De pe aceste panouri, candidații vor putea scana coduri QR, prin 
intermediul cărora se va deschide un clip video cu traseul către sala de 
înscrieri a fiecărei facultăți. Clipurile au fost realizate de studenți 
voluntari, care își doresc să faciliteze orientarea în campus a viitorilor 



 colegi. Pentru a ușura procedura de depunere a actelor în on-line, 
platforma de admitere a USV pune la dispoziție și un sistem electronic de 
plată a taxei de înscriere, care va putea fi accesat în momentul înscrierii 
și încărcării documentelor în platformă”, se mai arată în comunicatul 
USV. 
Indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, 
toți studenții din primul an vor primi un laptop, însoțit de o cartelă SIM 
cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 9 luni și cu 
minimum 50 GB pe lună. De asemenea, primii 3 studenți înmatriculați 
cu taxă, la anumite programe de studiu, vor primi pentru primul an de 
studii burse de studii speciale, iar peste 30% dintre viitorii studenți vor 
primi burse lunare cu valori cuprinse intre 600 și 1.100 lei pe lună, timp 
de 12 luni. 
Procesul de admitere 2021 se va desfășura în perioada 12-16 iulie (fără 
zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările unde există probe, și 
12–20 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările 
unde nu există probe. Sesiunea a doua de admitere se va desfășura în 
perioada 6-13 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică) pentru 
specializările unde nu există probe și 6-10 septembrie pentru 
specializările unde există probe. Pentru a confirma locul ocupat, 
candidatul declarat admis trebuie să se înmatriculeze cel târziu până la 
data de 29 iulie, pentru sesiunea de vară, respectiv 20 septembrie, pentru 
sesiunea de toamnă. Acolo unde este cazul, la cererea candidaților, 
formulată în momentul înscrierii, va fi asigurat sprijin adițional adaptat 
nevoilor persoanelor cu handicap, în conformitate cu prevederile legale. 

- USV invită 
profesorii și elevii 
suceveni la acțiunea 
de inventariere a 
caselor tradiționale 
din Bucovina în 
cadrul proiectului 
„PORT Cultural” 
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- Centrul de Cercetare și Resurse în Turism – CERC Tour din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, la finalul lunii 
mai, un seminar online de instruire cu tema „Culegem case din 
Bucovina”. 
Evenimentul s-a adresat profesorilor din învățământul preuniversitar 
care doresc să se implice, împreună cu elevii pe care îi coordonează, în 
acțiunea de inventariere a clădirilor tradiționale din Bucovina, prin 
intermediul unei aplicații ce a fost dezvoltată în cadrul proiectului de 
cercetare PORT Cultural. 
Această platformă găzduiește o hartă interactivă, care poate fi completată 
de cei ce doresc să contribuie la extinderea bazei de date ce însumează 
elemente valoroase ale arhitecturii vernaculare din Bucovina. Astfel, prin 
accesarea funcției „Propune o casă”, voluntarii și proprietarii de case 
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tradiționale pot plasa pe harta județului locația caselor și pot introduce o 
descriere succintă a acestora. Prin această campanie, echipa proiectului 
își propune să sensibilizeze tinerii care au reședința în mediul rural cu 
privire la patrimoniul construit și la nevoia de protejare a peisajului 
cultural. 
În perioada ce a urmat seminarului, au fost încheiate 15 parteneriate cu 
licee din județul Suceava, cu susținerea Inspectoratului Școlar Județean 
Suceava și a cadrelor didactice ce au participat la eveniment. În luna 
iunie, va fi organizată o nouă instruire cu privire la metodologia de 
documentare a caselor. 
Așteptăm cadre didactice și elevi alături de noi, în efortul de 
documentare a caselor tradiționale ale Bucovinei. Sperăm că tinerii din 
mediul rural, viitori proprietari ai caselor tradiționale, vor descoperi și 
înțelege comoara din satele Bucovinei și vor deveni multiplicatori și 
ambasadori ai păstrării acesteia. 
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- Pe 22 iunie de la ora 
19, în auditoriumul 
Universității Ștefan 
cel Mare Suceava va 
avea loc concertul 
susținut de MARC 
FICHEL la voce și 
pian. 
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- Autor, compozitor și interpret foarte apreciat în Franța, el va fi însoțit pe 
scenă de FRANCK SEGUY la clarinet, acordeon și percuții. 
Intrarea la concert va fi liberă, în limita locurilor disponibile. 
Evenimentul face parte din turneul artistului în România – la Iași, 
Suceava și București – organizat de Institutul Francez. 
 

 


