
Conectarea elevilor cu 
mediul universitar sucevean, 

specializările Facultății de 
Istorie și Geografie și 
opțiunile de carieră 

specifice.
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Școala de vară „RISEGO”

Organizator Facultatea de Istorie și Geografie

Locul Campusul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

Seria I și II 17 iulie - 31 iulie 2022

Seria III și IV 31 iulie – 14 august 2022

Activitățile se vor desfășura în 4 serii în perioada 17 iulie-14 august 2022.

Fiecare serie are o durată de 2 săptămâni!



○ Beneficii: transport, cazare și masă pe toată
perioada programului;

○ Pe parcursul școlii de vară, elevii vor primi
sprijinul cadrelor didactice și studenților implicați
în proiect.

Școala de vară „RISEGO”
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Cum e să fii student?

• Pentru a experimenta cu adevărat ce
înseamnă viața de student, veți fi
cazați în căminele universității şi veți
servi masa la cantină;

• Veți beneficia deopotrivă de facilitățile
de educație ale universității: săli de
conferințe, de seminar, laboratoare şi
zone de agrement din campusul
universității.



Pentru a participa la școala de vară 
trebuie:

o să fii în clasa a X-a sau a XI-a;

o să ai acordul unuia dintre părinți sau a tutorelui legal
instituit (dacă ești minor). *elevii care au împlinit vârsta
de 18 ani nu au nevoie de acordul ante-menționat;

o să ai avizul dirigintelui sau al directorului liceului din
care provii;

o să rămâi în campus și să participi la toate activitățile din
program, pe toată durata școlii (14 zile).



Selecția se va face în baza informațiilor și 
documentelor solicitate în formularul online. Elevii 
selectați pentru a participa la Școala de vară 
„RISEGO” vor trebui să prezinte, în momentul sosirii 
în campusul USV, dosarul de participare în format 
fizic (copiile și adeverințele pe hârtie).

Modalitatea de selecție
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○ provin din familii cu venituri mici;

○ sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi);

○ trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în
proximitate;

○ au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate;

○ au cerințe educaționale speciale.

*Aceste criterii nu exclud prezența altor elevi interesați!

Au prioritate elevii care:

7



8



9



10



11



12



13



14


