PAȘII DE PARCURS PENTRU A DEVENI STUDENT LA SUCEAVA

În vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înmatriculării la Universitatea „Ștefan cel
Mare” din Suceava, după publicarea listelor cu candidații admiși, aveți de parcurs următorii
pași:
-

-

-

-

-

-

-

1

În perioada 22-28 iulie 2021 să trimiteți Cererea de înmatriculare (cererea de confirmare a
locului) pe adresa de email indicată pe lista celor admiși (sau pe adresa
admiteresuceava@usm.ro) ori să o depuneți la secretariatul facultății la care ați fost admis
(atenție la data limită de depunere!);
În perioada1 16 august – 3 septembrie 2021, să confirmați primirea aprobării de școlarizare
de la Ministerul Educației, ce va fi trimisă de către Secretariatul facultății USV la adresa
de email pe care ați indicat-o în formularul de înscriere la facultate;
Să depuneți online pe site-ul https://evisa.mae.ro sau la Consulatul/Ambasada României
dosarul în vederea obținerii vizei de lungă ședere cu scopul studii (Simbol D/SD).
Conținutul dosarului (actele necesare obținerii vizei) este specificat pe site-ul menționat
mai sus;
Candidații care au cetățenie dublă (dețin pașaport românesc sau au certificat de naștere
românesc) nu trebuie să obțină viză, ci vor prezenta la secretariatul facultății actul care
atestă cetățenia română;
Să vă prezentați, după obținerea vizei de studiu, la secretariatul facultății la care ați fost
admis. Prin excepție (în situația în care perioada de eliberare a vizei se prelungește),
candidatul se poate prezenta la facultate pe baza pașaportului biometric și cu dovada
depunerii actelor pentru obținerea vizei;
Studenții care au obținut cazare pot prelua locul în cămin personal sau prin intermediul
unei persoane împuternicite (pe bază de procură), în zilele specificate pe site-ul
social.usv.ro.
Să urmăriți anunțurile pe site-ul usv.ro vizând condițiile de acces în campus și cămine,
precum și modul de organizare a activităților didactice în anul universitar 2021-2022, în
raport de evoluția situației pandemice în România.

Perioada este orientativă. Scrisorile vor fi transmise imediat ce le vom primi de la Ministerul Educației.

