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Sinteza articolului

Marius Șuiu Universitatea s-a
impus în deplasarea
cu CSM Făgăraș

Monitorul de Suceava Sport
Pg.6

Sâmbătă seara, echipa de handbal a Universității
Suceava a reușit o victorie importantă pe terenul
uneia dintre contracandidatele în lupta pentru
menținerea în Liga Națională, CSM Făgăraș.

_________

CSU Suceava a
început returul cu un
succes important la
Făgăraș

Obiectiv de Suceava
Sport
Pg.10

CSU Suceava a inceput returul Ligii Nationale cu
o victorie importanta in economia partii de jos a
clasamentului. Trupa pregatita de Adi Chirut si-a
consolidat locul 9, dupa ce s-a impus sambata, pe
terenul celor de la CSM Fagaras, cu 28-25, la
sfarsitul unei partide cu numeroase rasturnari de
scor.

Formatia suceveana a avut parte de un debut
perfect in fieful ultimei clasate in campionat, a
marcat primele trei goluri ale intalnirii, iar dupa 12
minute conducea cu scorul de 6-2 pe tabela.



Gazdele au restabilit insa egalitatea cu o serie de
patru goluri consecutive, au preluat conducerea in
minutul 22, la 8-7 si au ramas in avantaj pana la
finalul primei reprize, incheiata cu 12-11.

______ CSM Făgăraș- CSU
Suceava: 25-28

www.gazetasv.ro Handbal IDEM

Cristi
Ochrim

Balul Bobocilor
“Hall of Fame”
USV, pe 8
decembrie. Concert
cu trupa „Vama”

www.vivafm.ro Știri județene

Joi, 8 decembrie 2016, începând cu ora 19:00,
Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava găzduiește
o nouă ediție a Balului Bobocilor USV, intitulată
“Hall of Fame” și rganizată de Asociația
Studenților din Universitatea Suceava, în
parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților.

Reflectoarele sunt aprinse, actorii sunt pe poziții și
…acțiune!

Protagoniști sunt 10 perechi de boboci ai
Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava.

Frumoși, talentați și ambițioși, cu toții aspiră la



titlurile de Miss și Mister USV 2016.

Fie că interpretează personaje din desene animate
sau din producții cinematografice cunoscute, cu
siguranță se vor folosi de toate atuurile pentru a
reuși să câștige.

Multe momente extraordinare, multă voie bună și
pentru ca evenimentul să fie unul de zile mari,
spectatorii vor lua parte la un concert susținut de
invitații serii: trupa „Vama”.

După spectacol, câștigătorii titlurilor de Miss și
Mister vor fi sărbătoriți la un after party, în club
Padrino.

Liliana
Bujdei

Universitatea
Suceava vrea să
atragă la studii tineri
din Uzbekistan,
Ucraina şi Kazahstan
și a prezentat oferta
educațională la
târguri din Tashkent,

www.newsbucovina.ro Social

Universitatea Suceava își internaționalizează oferta
educațională și a participat la târguri din Tashkent,
Kiev şi Astana pentru a atrage absolvenți din
Uzbekistan, Ucraina şi Kazahstan.

Potrivit unui comunicat al USV, campania de
promovare a ofertei de studii la ciclurile licență,
masterat şi doctorat a instituției de învățământ
superior sucevene pentru cetățenii din statele non-
UE a constituit una dintre acțiunile importante ale
strategiei de internaționalizare a Universității
„Ştefan cel Mare” din Suceava.



Kiev şi Astana Activitățile derulate şi participarea la târgurile
internaționale din Tashkent, Kiev şi Astana au fost
finanțate prin intermediul grantului „Promovarea și
dezvoltarea dimensiunii internaționale a USV”.

Proiectul în domeniul internaționalizării
universității sucevene se va finaliza în data de 15
decembrie 2016, însă acțiunile circumscrise
Strategiei de internaționalizare a USV se vor
derula în continuare, implicând un număr
semnificativ de cadre didactice şi studenți suceveni
şi străini”, se mai arată în comunicatul USV

________

Trupa Vama va
concerta la Balul
Bobocilor USV

www.suceavalive.ro Știri

Joi, 8 decembrie 2016, începând cu ora 19:00,
Casa de Cultură a Sindicatelor găzduiește o nouă
ediție a Balului Bobocilor USV, intitulată „Hall of
Fame” și organizată de Asociația Studenților din
Universitatea Suceava, în parteneriat cu Casa de
Cultură a Studenților.

Protagoniști sunt 10 perechi de boboci ai
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Frumoși, talentați și ambițioși, cu toții aspiră la
titlurile de Miss și Mister USV 2016. Fie că
interpretează personaje din desene animate sau din
producții cinematografice cunoscute, cu siguranță
se vor folosi de toate atuurile pentru a reuși să
câștige. Multe momente extraordinare, multă voie
bună și pentru ca evenimentul să fie unul de zile



mari, spectatorii vor lua parte la un concert
susținut de invitații serii: trupa Vama.

Bogdan
Diaconița Balul bobocilor USV www.radioimpactfm.ro Evenimente

Joi 8 decembrie, începând cu ora 19, Casa de
Cultură Suceava va găzdui Balul bobocilor de la
Universitatea Ștefan cel Mare, intitulat Hall of
Fame.

Protagoniști vor fi 10 perechi de boboci de la USV,
care se vor întrece în probe care de care mai
interesante. La final va concerta trupa Vama cu
TUDOR CHIRILĂ. Prețul unui bilet este de 30 lei.


