STUDENT PENTRU O ZI
Calendar concurs clasele a XI-a
6 aprilie 2013: Termen limită pentru înscrierea echipelor participante şi trimiterea
contribuţiilor preliminare la concursul pe echipe
10 aprilie 2013: Anunţarea echipelor finaliste la concursul pe echipe
4 mai 2013: Termen limită pentru trimiterea contribuţiilor finale la concursurile pe echipe
17 mai 2012: Concursul tematic pe echipe la disciplinele: Română, Engleză, Franceză
18 mai 2012: Concursul tematic pe echipe la disciplinele: Informatică, Electronică Automatizări, Geografie, Istorie, Ştiinţe socio-umane
ORARUL ZILEI DE CONCURS:
17 sau 18 mai 2012 (în funcţie de disciplina aleasă):
9.00 - 9.45 Primirea si inscrierea participantilor, holul Corpului E al Universitatii
10.00 - 12.30 Sesiunea de prezentari
12.30 - 13.30 Pauză de masă (elevii vor avea o experienţă totala de student, având masă cu
autoservire – costul unui prânz variază între 5 şi 15 lei)
13.30 - 15.00 Tur campus, vizite la facultati, intalniri cu studentii
15.00 - 15.45 Prelegere a unui cadru didactic universitar, Aula Corp E
15.45 - 16.30 Festivitatea de premiere si prezentarea ofertei educationale a USV, Aula Corp E
Calendar concurs clasele a XII-a
17martie 2013: Termen limită din partea liceelor pentru trimiterea listelor cu participanţi
23 martie 2013: Concursul pentru disciplinele Economie, Istorie, Geografie, Ştiinţe socioumane
30 martie 2013: Concursul pentru disciplinele Română, Engleză, Franceză,Spaniolă
20 aprilie 2013: Concursul pentru disciplinele Informatică, Electronică-Automatizări, Fizică,
Biologie vegetală
Program 23 martie 2013
Concursul pentru disciplinele Economie, Istorie, Geografie, Ştiinţe socio-umane
9:00 - 9:45 Primirea participanţilor în holul Corpului E al Universităţii
10:00 - 12:00 Testul pentru elevi
10:15 - 11:45 Atelier de lucru cu profesorii însoţitori
12:15 - 13:15 Vizite facultăţi, prezentare campus, sesiune de discuţii cu studenţi şi cadre
didactice universitare din USV
13.15 - 14.30 Pauză de masă (elevii vor avea o experienţă totala de student, având masă cu
autoservire - costul unui prânz variază între 5 şi 15 lei)
14.45 - 15. 30 Prelegere susţinută de un cadru didactic universitar
15.30 - 16.30 Activităţi recreative la alegere
Observatorul Astronomic
Workshop „Managementul stresului"
16:30 - 16:45 Afişarea rezultatelor la concursul individual și depunerea contestaţiilor.
16:45 - 17:15 Rezolvarea contestaţiilor şi pregătirea diplomelor pentru premiere
17:15 Festivitatea de premiere şi prezentarea ofertei educaţionale a USV

Program 30 martie 2013
Concursul pentru disciplinele Română, Engleză, Franceză, Spaniolă
9:00 - 9:45 Primirea participanţilor în holul Corpului E al Universităţii
10:00 - 12:00 Testul pentru elevi
10:15 - 11:45 Atelier de lucru cu profesorii însoţitori
12:15 - 13:15 Vizite facultăţi, prezentare campus, sesiune de discuţii cu studenţi şi cadre
didactice universitare din USV
13.15 - 14.30 Pauză de masă(elevii vor avea o experienţă totala de student, având masă cu
autoservire - costul unui prânz variază între 5 şi 15 lei)
14.45 - 15. 30 Prelegere susţinută de un cadru didactic universitar
15.30 - 16.30 Activităţi recreative - Spectacol teatru - Trupa FABULINUS USV
16:30 - 16:45 Afişarea rezultatelor la concursul individual și depunerea contestaţiilor.
16:45 - 17:15 Rezolvarea contestaţiilor şi pregătirea diplomelor pentru premiere
17:15 Festivitatea de premiere şi prezentarea ofertei educaţionale a USV
Propunere Program 20 aprilie 2013
Concursul pentru disciplinele Informatică, Electronică-Automatizări, Fizică, Biologie
vegetală
9:00 - 9:45 Primirea participanţilor în holul Corpului E al Universităţii
10:00 - 12:00 Testul pentru elevi
10:15 - 11:45 Atelier de lucru cu profesorii însoţitori
12:15 - 13:15 Vizite facultăţi, prezentare campus, sesiune de discuţii cu studenţi şi cadre
didactice universitare din USV
13.15 - 14.30 Pauză de masă (elevii vor avea o experienţă totala de student, având masă cu
autoservire - costul unui prânz variază între 5 şi 15 lei)
14.45 - 15. 30 Prelegere susţinută de un cadru didactic universitar
15.30 - 16.30 Activităţi recreative la alegere
 Complexul de nataţie
 Workshop „Managementul stresului"
16:30 - 16:45 Afişarea rezultatelor la concursul individual și depunerea contestaţiilor.
16:45 - 17:15 Rezolvarea contestaţiilor şi pregătirea diplomelor pentru premiere
17:15
Festivitatea de premiere şi prezentarea ofertei educaţionale a USV
Prezentarea concursului

CONCURSUL INDIVIDUAL, pentru clasele a XII-a
Acest concurs este adresat elevilor din clasele a XII-a.
Durata testului va fi de 2 ore şi se va desfăşura începând cu ora 10:00.
Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:
23 martie: Economie, Istorie, Geografie, Ştiinţe socio-umane
30 martie: Română, Engleză, Franceză, Spaniolă
20 aprilie: Informatică, Electronică-Automatizări, Biologie vegetală, Fizică
Pentru această probă, profesorii de specialitate din colegii/licee/grupuri şcolare vor
selecta maximum trei dintre elevii liceului pentru fiecare domeniu de concurs. Un elev poate
fi selectat pentru un singur domeniu de concurs.
Listele avizate de directorul colegiului/liceului/grupului şcolar vor fi trimise către secretariatul
concursului „Student pentru o zi" (SP1Z) din Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava,
prin fax sau e-mail:

Asistent coordonator concurs „Student pentru o zi":
Asist. univ. drd. Laura BLAJ
Corp E, Parter, Secretariat Rectorat
Telefon: 0230-520 081 ; Telefon mobil: 0744612844 ;
Fax: 230-520080
E-mail: 1zi@usv.ro
până la data de 17 martie 2013.
Listele cu elevii participanți vor fi trimise spre informare inspectoratelor judeţene şi vor fi
afişate pe website-ul concursului (www.1zi.usv.ro ) în cursul zilei de 19 martie 2012. Pe
parcursul zilelor respective vor fi trimise înştiinţările şi către directorii unităţilor şcolare.
Elevii participanţi trebuie să prezinte în ziua concursului cartea de identitate pentru a putea fi
identificaţi la intrarea în sala de concurs.
ATELIER DE LUCRU PENTRU PROFESORII ÎNSOȚITORI
De asemenea, fiecare colegiu/liceu/grup şcolar participant va trimite, până la data de 17
martie 2013, lista avizată de director cu cadrele didactice propuse pentru însoţirea elevilor la
concurs şi participarea la atelierul de lucru pentru profesori organizat de universitate.
PREMII şi DIPLOME
În ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la testul de specialitate se vor acorda
următoarele premii pentru fiecare disciplină de concurs:
Câte un premiu I, II, III:
o Certificat de agrementare din partea Universităţii „Ştefan cel Mare" ( care oferă
deţinătorilor posibilitatea de a fi studenţi ai universităţii, beneficiind de scutirea de
plată a taxelor de înscriere şi înmatriculare la USV)
o Pachet USV ( Broşura USV, tricou)
o La alegere, unul din următoarele abonamente: Abonament 1 lună la Bazinul de
înot; abonament 1 lună la Sala de forţă; abonament 1 lună la manifestările din
Auditorium Joseph Schmidt
Premii de participare:
o Pachet USV (Broşura USV, tricou)
o Diplome de participare pentru toţi concurenţii.
CONCURS DE ESEURI
Elevii participanţi, care nu au obţinut certificate de agrementare, pot participa la un
concurs de eseuri ce constă în prezentarea unei motivaţii în legătură cu decizia dumnealor de
a urma un program de studiu în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare" din Suceava.
Consiliul de coordonare a concursului la nivel de universitate va selecta, pe baza rezultatelor
la teste şi a analizei eseului, 3 elevi cărora le va oferi câte un certificat de agrementare din
partea Universităţii „Ştefan cel Mare". Eseurile trebuie trimise prin e-mail sau fax până la data
de 25 aprilie 2013 la secretariatul concursului:
Asist. univ. drd. Laura BLAJ
Corp E, Parter, Secretariat Rectorat
Telefon: 0230-520 081 ; Telefon mobil: 0744612844 ;
Fax: 230-520080
E-mail: 1zi@usv.ro
Lista elevilor câştigători ai concursului de eseuri va fi făcută publică pe website-ul
concursului ( www.1zi.usv.ro ) până pe data de 10 mai 2013.

CONCURSUL TEMATIC PE ECHIPE, pentru clasele a
XI-a
Acest concurs este adresat elevilor din clasele a XI-a. Echipe formate din 3 elevi vor avea un
interval de aproximativ două luni pentru finalizarea lucrărilor ce vor aborda una din
temele/problemele/proiectele propuse.
Etapa finală a acestui concurs se va desfăşura conform următorului calendar:
17 mai: Română, Engleză, Franceză
18 mai: Informatică, Geografie, Istorie, Electronică-Automatizări, Ştiinţe socioumane
Tematicile de concurs sunt prezentate în anexele B1-B9.
Etapa 1 (termen limită 6 aprilie):
Se trimit contribuţiile preliminare ale echipelor (numele participanţilor, acordul profesorului
coordonator, titlul proiectului şi o scurtă descriere a obiectivelor propuse în cadrul
proiectului). Acest rezumat trebuie să aibă între 400 şi 600 de cuvinte şi poate include o
fotografie / diagramă / schemă / grafic.
Este preferabil să fie redactat în Microsoft Office Word sau Open Office Word şi să fie trimis
prin e-mail la adresa 1zi@usv.ro (cu confirmare de primire). În urma evaluării propunerilor
primite, se vor selecta maximum 20 de echipe pentru fiecare domeniu de concurs. Propunerile
selectate în urma acestei prime etape se vor anunţa atât on-line, pe pagina web a concursului (
www.1zi.usv.ro ), cât şi prin e-mail, până la data de 10 aprilie.
Etapa 2 (termen limită de primire a lucrărilor finale 4 mai):
Lucrările finale trebuie să aibă între 3000 şi 4000 de cuvinte şi pot include fotografii/
diagrame / scheme / grafice.
Etapa 3:
17 mai: Română, Engleză, Franceză
18 mai: Informatică, Geografie, Istorie, Electronică-Automatizări, Ştiinţe socioumane
Vor avea loc prezentările orale ale lucrărilor la Universitatea „Ştefan cel Mare". Ele nu vor
depăşi 10 minute şi vor fi urmate de întrebări adresate de membrii comisiilor.
PREMII şi DIPLOME
Această secţiune a concursului va avea următoarele premii (pe echipă):
Cate un premiu I, II, III:
o Pachet USV ( Broşura USV, tricou)
o La alegere, unul din următoarele abonamente: Abonament 1 lună la
Bazinul de înot; abonament 1 lună la Sala de forţă; abonament 1 lună la
manifestările din Auditorium Joseph Schmidt
Se vor acorda diplome de finalişti pentru toate echipele participante la faza finală.

