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Sinteza articolului 

Oana Nuțu USV începe noul an 
universitar cu peste 
4.000 de ”boboci” 

obiectivdesuceava.ro 
21.09.22 

- În cele două sesiuni de admitere, Universitatea ”Ştefan cel Mare” 
Suceava (USV) a atras peste 4.000 de noi studenți, care vor începe anul 
universitar 2022-2023 în data de 3 octombrie. 
Etapa de înmatriculări din sesiunea de toamnă, încheiată zilele trecute, a 
cumulat 1.071 noi studenți și masteranzi. Este vorba despre 381 studenți 
la cursurile de licență zi, la care se adaugă 75 români de pretutindeni și 3 
cetățeni ucraineni, și 115 candidați înmatriculați la licență ID. 
Programele de masterat au atras 360 studenți noi, din care 99 români de 
pretutindeni și un cetățean ucrainean, în timp ce pentru programele de 
conversie profesională au optat 137 de persoane. În sesiunea de vară USV 
a numărat 2.900 de noi studenți, la programele de licență învățământ cu 
frecvență și la distanță, la cele de masterat și la programele de conversie 
profesională. Pe lângă aceștia, USV are și circa 70 de doctoranzi, astfel 
că, per total, în noul an universitar vor studia peste 4.000 de „boboci”. 
La începutul procesului de admitere 2022, USV avea disponibile peste 
6.000 de locuri la programele de studii din cadrul celor 11 facultăți, 
dintre care aproximativ 3.000 au fost locuri bugetate – la licență, 
masterat și doctorat. și în acest an, s-a înregistrat concurență la 
specializările Psihologie, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, 
Asistență medicală generală, Drept, Calculatoare și Contabilitate și 
informatică de gestiune. Candidați cu medii mari și foarte mari au ocupat 
locurile de la aceste programe de licență, însă și la Administrație Publică, 
Poliție locală, Finanțe și bănci, Informatică economică și la Management 
ștacheta a fost destul de sus. 
Pregătirile pentru deschiderea noului an universitar sunt pe ultima sută 
de metri, iar studenții care au obținut un loc de cazare în căminele 
studențești sunt așteptați săptămâna viitoare în campusul USV. 
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Oana Nuțu Profesori și studenți 
de la mai multe 
facultăți din țară 
participă în această 
săptămână la Şcoala 
de vară „Dezvoltarea 
competențelor 

ziarelocale24.ro 
20.09.22 

- Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri (FEAA) din cadrul 
Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 19-
24 septembrie a.c., în campusul universitar și în mai multe locații din 
localitatea Cacica, școala de vară ”Dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale prin protejarea patrimoniului – Ateliere Cacica – 
Oameni și Sare”, ediția a V-a. 
La ediția din acest an a școlii de vară vor participa profesori și studenți 



antreprenoriale prin 
protejarea 
patrimoniului” 

de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea 
„Ovidius” din Constanța, Universitatea „Gheorghe Asachi” Iași, 
Academia de Studii Economice din București, Universitatea din 
București și Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu. 
Studenții, masteranzii și doctoranzii selectați vor participa la diverse 
activități, vor avea sesiuni de lucru în echipă și vor face vizite în teren, 
familiarizându-se cu domeniul antreprenorial și cu reala complexitate a 
acestuia, dar și cu frumusețile naturale și cu patrimoniul istoric-cultural 
unic din județul Suceava. 
Potrivit organizatorilor, dincolo de interesantele activități care se vor 
desfășura conform programului stabilit, invitații vor face o vizită la 
Voroneț, Mănăstirea Humorului, Basilica Minor Cacica și Salina Cacica. 
școala de vară va culmina cu organizarea unei piețe volante – Piața 
satului, unde vor fi prezenți producători locali, iar participanții de la 
scoala de vară din cadrul acestei ediții vor avea posibilitatea să valorifice 
rezultatele/produsele obținute în cadrul atelierelor la care au participat. 
Programul celor 7 zile va reprezenta o experiență unică, deoarece 
participanții vor intra în contact direct cu experți, specialiști în domeniul 
antreprenorial, precum și cu diverși antreprenori. Programul detaliat al 
școlii de vară poate fi consultat pe pagina facultății, accesând următorul 
link https://scoaladevarafeaa.usm.ro/program. 

Daniela 
Micuțariu 

Expoziția „Reflecții 
nocturne”, la Galeria 
de Artă „Zamca” 
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20.09.22 

- La Galeria de Artă „Zamca” - Institutului Bucovina va avea loc marți, 27 
septembrie 2022, la ora 15:00, vernisajul expoziției de grafică și stampe 
„Reflecții nocturne”, semnată de artista Sohia-Cristina Lauric. 
Prezintă: critic de artă Delia Ioana Leizeriuc, consilier la Direcția 
Județeană pentru Cultură Suceava. Curator: Mihai Pânzaru PIM.   
Expoziția poate fi vizitată în perioada 22 – 30 septembrie 2022. 
Evenimentul este organizat de Asociația Institutul Bucovina, Academia 
PIM, Direcția Județeană pentru Cultură Suceava. 
Sophia Cristina Lauric s-a născut la Rădăuţi şi a crescut în satul 
Calafindeşti, în mijlocul Bucovinei, pe 31 martie 1982. În perioada 1996-
2000 a urmat cursurile Liceului Teoretic „Ştefan cel Mare” din Suceava, 
apoi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, din 
Cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava – promoţia de absolvire 
2005. S-a specializat între timp în domeniul artelor plastice, urmând 
secţia de pictură, clasa prof. Dumitru Rusu, Şcoala de Arte şi Meserii „Ion 
Irimescu” Suceava şi absolvind Masteratul de Arte Vizuale, Design şi 
Imagine Publicitară Asistate de Calculator din cadrul Facultăţii de 
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, USV în anul 2007. Este 



doctor în Domeniul Arte Plastice şi Decorative, Subdomeniul Arte 
Vizuale din cadrul Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi, având 
ca temă de cercetare ştiinţifică „Timp şi spaţiu în pictură: percepţia 
psiho-senzorială a imaginii artistice”, din anul 2011. 
Şi-a început activitatea expoziţională în anul 2002, fiind prezentă în mai 
mult de 100 de expuneri în ţară şi străinătate, unde a obţinut mai multe 
premii în cadrul concursurilor organizate la secţiunile pictură, grafică şi 
artă decorativă. În anul 2014 devine membru al Uniunii Artiştilor Plastici 
Profesionişti din România, Filiala Grafică Publicitară Bucureşti. În anul 
2016 se stabileşte la Londra, UK. 

 


