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Sinteza articolului 

- Luni, 3 octombrie, 
Deschiderea oficială 
a anului universitar 
2022-2023, la USV, 
pe Esplanada 
Corpului A. 
Programul 
deschiderii la fiecare 
facultate 

suceava-smartpress.ro 
29.09.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat că festivitatea 
oficială de deschidere a anului universitar 2022-2023 va avea loc pe 
Esplanada Corpului A, Luni, 03 Octombrie 2022, de la ora 9:00. [...] 
Deschiderea anului universitar la nivelul Facultăților va avea loc după 
cum urmează: 
Facultatea - Ora - Locația 
Drept și Științe Administrative-14.00-Aula Corp A 
Economie, Administrație și Afaceri -11.00-Aula Corp A 
Educație Fizică și Sport-13.30-Aula Corp E 
Inginerie Alimentară-10.30-Aula Corp E 
Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor-10.30-Esplanada Corp A 
Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică-10.30-FIM2 
Istorie și Geografie-12.30-Auditorium Joseph Schmidt 
Litere și Științe ale Comunicării-12.30-Aula Corp A 
Medicină și Științe Biologice-11.00-Auditorium Joseph Schmidt 
Silvicultură-12.00-Aula Corp E 
Științe ale Educației-15.00-Auditorium Joseph Schmidt 
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- USV nu majorează 
tarifele de cazare în 
căminele studențești 

ziarelive.ro 
29.09.22 

- Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava a transmis că tarifele de 
cazare în căminele USV nu au suferit nici o modificare față de anul 
academic anterior, și sunt cuprinse între 250 și 540 de lei. Asta, funcție 
de categoria în care se află beneficiarul, adică la fără taxă și cu taxă, și de 
facilitățile și gradul de confort din cămin. În situația în care vor apărea 
costuri suplimentare generate de creșterea prețurilor la utilități, acestea 
vor fi suportate din bugetul propriu al USV. Procesul de cazare se va 
încheia în data de 30 septembrie, cu câteva zile înainte de începerea 
noului an universitar, respectiv, luni, 3 octombrie. Universitatea 
suceveană a mai informat că lucrările de reabilitare a căminului nr.6 nu 
s-au finalizat. De aceea, studenții repartizați acolo vor fi cazați, temporar, 
în spații, închiriate de USV în oraș, inclusiv în hoteluri și pensiuni. USV 
dispune de puțin peste 1.400 de locuri de cazare. 
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Daniela 
Micuțariu 

Spectacol de 
marionete al trupei 
Jordi L. Vidal, la 
USV Suceava 

monitorulsv.ro 
29.09.22 

- Alianța Franceză din Suceava invită publicul sucevean vineri, 7 
octombrie 2022, la ora 17.00,  la un spectacol de marionete susținut de 
compania Jordi L. Vidal, eveniment ce va avea loc în Auditoriumul 
„Joseph Schmidt”al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Organizatorii spun că Jordi L. Vidal este o companie caracterizată de 
amestecul creativ al tuturor mijloacelor de expresie artistică – muzică, 
dans, teatru, acrobație, jonglerie.... Cu peste 600 de spectacole susținute 
cu precădere în Europa, dar și în țări din Africa sau America de Sud, 
membrii companiei propun publicului sucevean spectacolul de 
marionete Alamor, laureat al juriului în cadrul Parcours d’Artistes – 
Saint Gilles, Belgia. 
Spectacolul va fi interpretat de Despina Psymarnou și Julie Querre, după 
o punere în scenă și coregrafie de Jordi L. Vidal, pe un aranjament 
muzical creat de Virginie Tasset. 
Spectacolul de marionete va fi urmat de piesa interactivă Hands wash și 
de o întâlnire a profesorilor de limba franceză cu trupa Jordi L. Vidal pe 
tema punerii în scenă a unui spectacol de marionete. 
Evenimentul este organizat în parteneriat cu Casa de Cultură a 
Studenților Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Centrul de Reușită Universitară, Agenția Universitară a Francofoniei, 
Colegiul Național „Petru Rareș” și Inspectoratul Școlar Județean 
Suceava. 
Spectacolul „Alamor” continuă la Suceava activitățile din cadrul „La 
Rentrée francophone à Suceava”, manifestare consacrată începutului de 
an școlar francofon și destinată profesorilor și viitorilor profesori de 
limba franceză, dar și tuturor francofonilor și francofililor din județul și 
orașul Suceava. „Această manifestare ajunsă la cea de-a doua ediție va 
cuprinde un concert de muzică pop cu grupul elvețian Sophie de Quay și 
două ateliere de formare în domeniul benzii desenate și al comunicării 
non-violente. Intrarea la spectacol este gratuită, în limita locurilor 
disponibile”, au mai transmis organizatorii. 
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