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Monitorul de Suceava Pg. 20 

O delegaţie a Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV) a participat, în perioada 3-5 

noiembrie, la târgul de universităţi „International 

Study Uzbekistan Expo – 2016”, eveniment care a 

avut loc în oraşul Tashkent, din Uzbekistan. 

Următoarele prezenţe ale universitarilor suceveni în 

cadrul campaniei de promovare a ofertei 

educaţionale ale instituţiei sunt programate la 

târgurile din Kiev (Ucraina) şi Astana (Kazahstan). 

Cât despre târgul de la începutul acestei luni, acesta a 

urmărit să prezinte oferta educaţională a unor 

universităţi din Europa şi Asia, instituţia suceveană 

fiind interesată de un bazin de recrutare care se 

cifrează la circa 600.000 de absolvenţi de liceu 

anual. 

Interes deosebit în rândul vizitatorilor au provocat 

programele de masterat şi doctorat ale USV, dar şi 

cele de licenţă, precum şi aspectele legate de 

condiţiile de admitere, taxele de studiu, 

infrastructură, potenţialul de dezvoltare al 



universităţii, siguranţa campusului etc. 
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Monitorul de Suceava Pg.10 

Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universităţii 

"Ștefan cel Mare" Suceava invită sucevenii la un 

concert de jazz susţinut de trupa germană Tango 

Transit. 

Evenimentul va avea loc în data de 22 noiembrie, de 

la ora 19.00, în Auditorium "Joseph Schmidt" USV. 

Preţul unui bilet este de 20 de lei sau 10 lei pentru 

elevi și studenţi. 

Biletele se pot achiziţiona online pe www.ccs-sv.ro, 

www.biletesuceava.rosau de la Observatorul 

Astronomic, de luni până vineri, în intervalul orar 

10:00-12:00. 

Informaţii suplimentare la 0752 092 606 sau la Casa 

de Cultură a Studenţilor Suceava. 
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Jassy Jazz Orchestra și 

Emil Bîzgă, pe scena 

Casei de Cultură a 

Sindicatelor Suceava 

Monitorul de Suceava P. 10 Jassy Jazz Orchestra şi Emil Bîzgă vor concerta joi, 

17 noiembrie, de la ora 20:00, pe scena Casei de 

Cultură a Sindicatelor Suceava. Compusă din 15 

muzicieni din oraşul Iaşi, Jassy Jazz Orchestra a fost 

înfiinţată în 2016, sub conducerea cunoscutului 



trompetist român Emil Bîzgă, unul dintre cei mai 

apreciaţi artişti ai muzicii de jazz. Ideea înfiinţării 

Jassy Jazz Orchestra a venit tot din partea lui Emil 

Bîzgă, care s-a născut în anul 1971, la Iaşi, într-o 

familie de muzicieni şi a studiat trompeta clasică la 

Conservatorul de Bucureşti, studiind şi în Suedia, 

Milano - Italia sau Hanovra - Germania, dar şi în 

SUA. 
 

A.I. Reprezentanți ai USV 

au promovat 

universitatea 

suceveană la târgul 

„International Study 

Uzbekistan Expo – 

2016” 

Obiectiv de Suceava Local 

În perioada 3-5 noiembrie, la târgul de universităţi 

„International Study Uzbekistan Expo – 2016”, 

eveniment care a avut loc în oraşul Tashkent, din 

Uzbekistan. Următoarele prezenţe ale universitarilor 

suceveni în cadrul campaniei de promovare a ofertei 

educaţionale ale instituţiei sunt programate la 

târgurile din Kiev (Ucraina) şi Astana (Kazahstan). 

Cât despre târgul de la începutul acestei luni, acesta a 

urmărit să prezinte oferta educaţională a unor 

universităţi din Europa şi Asia, instituţia suceveană 

fiind interesată de un bazin de recrutare care se 

cifrează la circa 600.000 de absolvenţi de liceu 

anual. 

Interes deosebit în rândul vizitatorilor au provocat 

programele de masterat şi doctorat ale USV, dar şi 

cele de licenţă, precum şi aspectele legate de 

condiţiile de admitere, taxele de studiu, 

infrastructură, potenţialul de dezvoltare al 



universităţii, siguranţa campusului etc. 

 

A.D. Spectacolul de teatru 

”Oscar și Tanti Roz” 

pe scena USV 

Crai Nou Pg.5 

Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universităţii 
"Ștefan cel Mare" Suceava (USV) organizează un 
spectacol de teatru deosebit - „Oscar şi Tanti Roz" - 
pus în scenă de actorii Teatrului „Jean Bart" Tulcea. 
Evenimentul va avea loc joi, 17 noiembrie, în 
Auditorium "Joseph Schmidt" al USV. Preţul unui 
bilet este de 20 de lei sau 10 lei pentru elevi şi 
studenţi. 

_________ 
Pasta de păstrăv 

preparată de studenții 

suceveni, locul V la 

faza internațională a 

competiției 

Ecotrophelia 

 

 

www.newsbucovina.ro 

Social 

  Studenții suceveni s-au clasat pe locul V la faza 

internațională a competiției Ecotrophelia, unde au 

prezentat produsul „ForestROut – conserve de 

păstrăv tip pastă”. 

Potrivit unui comunicat al Universității „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, instituția suceveană de 

învățământ superior a reprezentat România, pentru a 

treia oară, la competiţia internaţională de creare de 

produse alimentare eco-inovative Ecotrophelia 

Europe, care s-a desfăşurat în perioada 16-17 

octombrie 2016, în cadrul Târgului Internaţional de 

Industrie Alimentară SIAL, Paris (Franţa). 
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Trupa germană “Tango 

Transit” va susține un 

concert de jazz pe 

scena USV 

 

 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

 

Evenimente 

 

Sala Auditorium “Joseph Schmidt” din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava va găzdui 

marți, 22 noiembrie a.c., de la ora 19.00, un concert 

de jazz susținut de trupa germană Tango Transit, se 

arată pe pagina de facebook a Casei de Cultură a 

Studenților Suceava. 

 

_________ Studenți de la USV 

locv onorant la faza 

internațională a 

concursului 

internațional 

”Ecotrophelia” de la 

Paris 

 

www.svnews.ro 

 

Educație Un echipaj format din şase studenţi de la Facultatea 

de Inginerie Alimentară din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava s-a clasat pe locul 5 

la faza internaţională a ediției 2016 a concursului de 

creare de produse alimentare eco-inovative 

„Ecotrophelia”. Competiția a avut loc la Paris, iar 

primele 4 poziții au fost ocupate, în ordine, de 

echipele din Franța, Belgia, Marea Britanie și 

Germania. Din echipajul USV au făcut parte 

Loredana-Elena Sîrghie, Mariana-Violeta Bejinariu, 

Ecaterina-Flavia Iloaei, Ovidiu-Marian Apetrei, 

Alexandru-Iulian Buchi şi Alexandru Buţerchi. 

 Ei sînt coordonaţi de conferenţiarul universitar 

doctor inginer Adriana Dabija şi au propus produsul 

„ForestROut-conserve de păstrăv tip pastă”, cu care 

s-au impus la etapa națională a „Ecotrophelia”. La 

concursul din Paris au participat echipe din 15 țări. 

Președintele juriului a fost managerul Centrului de 



Cercetare Nestlé, Ariane Andres. Universitatea din 

Suceava a reprezentat România, pentru a treia oară, 

la competiţia internaţională „Ecotrophelia”. 

 

 

 

_________ 
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Învățământ 

universitar 

 

Universitatea ''Ştefan cel Mare'' din Suceava (USV) 

şi-a promovat oferta educaţională în Uzbekistan, 

după ce o delegaţie a instituţiei academice a 

participat, la începutul acestei luni, la târgul de 

universităţi ''International Study Uzbekistan Expo - 

2016'', eveniment ce s-a desfăşurat în Tashkent, 

următoarele destinaţii fiind Kazahstan şi Ucraina, se 

arată într-un comunicat remis de Biroul de presă al 

USV.  

 

Potrivit sursei citate, târgul de la Tashkent a urmărit 

să prezinte oferta educaţională a unor universităţi din 

Europa şi Asia, USV fiind interesată de un bazin de 

recrutare ce se cifrează la circa 600.000 de absolvenţi 

de liceu anual. În comunicat se arată că un interes 

deosebit în rândul vizitatorilor au provocat 

programele de masterat şi doctorat ale USV, dar şi 

cele de licenţă, precum şi aspectele legate de 

condiţiile de admitere, taxele de studiu, 

infrastructură, potenţialul de dezvoltare al 

universităţii, siguranţa campusului etc. 
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„Oscar şi Tanti Roz” – 

spectacol de teatru la 

USV, pe 17 noiembrie 
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Știri Suceava 
 

Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universităţii 
„Ștefan cel Mare” Suceava (USV) organizează un 
spectacol de teatru deosebit – „Oscar şi Tanti Roz” – 
pus în scenă de actorii Teatrului „Jean Bart” Tulcea. 

Evenimentul va avea loc joi, 17 noiembrie, în 
Auditorium „Joseph Schmidt” al USV. 

Preţul unui bilet este de 20 de lei sau 10 lei pentru 
elevi şi studenţi. 

Din distribuţie fac parte Alecsandru Dunaev, Oana – 
Lavinia Pisaroglu, Irina Naum, Costel Zamfir, Cristi 
Naum, Gabriela Ciolacu, Mihai Galatan, Nicoleta 
Lungu. 

Biletele se pot achiziţiona de luni până vineri, de la 
Observatorul Astronomic, în intervalul orar 10:00-
12:00. 

 



 


