UNIVERSITATEA ”ȘTEFAN CEL MARE„ din SUCEAVA

REZULTATELE ADMITERII CANDIDAŢILOR DIN DIASPORA LA PROGRAMELE DE LICENŢĂ - IULIE 2018

1) Până la data de 1 august 2018 trebuie depusă/ transmisă cererea de înmatriculare (completată, semnată și scanată) pentru un singur program de studii dintre opțiunile la care candidatul a fost admis. Cererea de
înmatriculare poate fi depusă la sediul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Corp E, parter, Rectorat, dar se poate trimite și pe adresa admiteresuceava@usv.ro .
Cererea de înmatriculare se gaseşte la adresa: http://www.admitere.usv.ro/wp-content/uploads/2018/07/Cerere-de-inmatriculare-Romani-de-pretutindeni-Universitatea-Stefan-cel-Mare-Suceava-USV.pdf
Nedepunerea cererii de înmatriculare poate duce la pierderea statutului obținut la finalizarea procesului de înscriere.
2) Candidaţii care au transmis actele doar în format electronic sau au depus actele în copii legalizate, trebuie să depună actele în original la Rectoratul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava până cel târziu la data
de 8 august 2018 (interval orar 10.00 - 16.00; cu excepția zilelor de duminică) . IMPORTANT! Nedepunerea actelor în original duce la pierderea locului obținut în urma admiterii.

Eventualele contestaţii pot fi făcute pe data de 26 iulie 2018, între orele 13 - 15.
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Facultate

8.81

ADMIS

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor

9.01

ADMIS

8.99

ADMIS

8.99

ADMIS

9.16

ADMIS

9.16

ADMIS

ERIKA REBEKA

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor
Facultatea de Inginerie Mecanica, Mecatronica
si Management
Facultatea de Inginerie Mecanica, Mecatronica
si Management
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării

Programul de studiu

Rezultatul admiterii (* cu condiţia
depunerii actelor în original şi a
înmatriculării)

Calculatoare

ADMIS*

Automatică și informatică aplicată

REZERVA (poate fi admis* în condiţiile
neînmatriculării candidaţilor admişi)

Tehnologia construcţiilor de maşini

ADMIS*

Mecatronică
Limba și literatura română - O limbă și literatură străină
(franceză, germană, spaniolă, italiană)
Limba și literatura franceză -Limba și literatura spaniolă/
Limba și literatura italiană

ADMIS*

Secretar Comisie de Admitere,
Conf.univ.dr. Alexandru-Ionuţ Cristea

ADMIS*
ADMIS*

