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Peste 250 de elevi din 20 de județe din țară, printre
care 12 olimpici internaționali, medaliați cu aur,
argint și bronz la olimpiadele internaționale de
fizică, astronomie și astrofizică, au participat la
Tabăra națională de fizică , astronomie și
astrofizică ”Marin Dacian Bica”, desfășurat la
Voroneț, în perioada 4-9 februarie. Alături de elevi
au fost prezenți zece profesori universitari și 30 de
profesori de fizică din județ și din țară.

Din partea USV Suceava au participat prorector
prof. univ. dr. Mihai Dimian, conf. univ. dr. Dan
Milici şi lect. univ. dr. Cristian Pârghie, director al
Observatorului Astronomic.

Teatrul Fabulinus, Casa de Cultură a Studenţilor
Suceava şi Universitatea "Ştefan cel Mare"
Suceava (USV) invită sucevenii la spectacolul
„Harap Alb”, după Ion Creangă, în regia lui Ioan
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Creţescu.

Evenimentul va avea loc marţi, 28 februarie, de la
ora 19.00, pe scena Auditoriumului "Joseph
Schmidt". Preţul unui bilet este de 5 lei pentru
studenţi şi elevi şi 10 lei pentru publicul larg.
Biletele se pot achiziţiona online, pe www.ccs-
sv.ro/www.biletesuceava.ro, sau de la
Observatorul Astronomic, de luni până vineri, în
intervalul orar 10:00-12:00.

Organizaţia nonguvernamentală ASSED
(Asociaţia Şcolară Suceveană pentru Educaţie şi
Dezvoltare) organizează, cu sprijinul Universităţii
„Ştefan cel Mare” Suceava (USV), conferinţa
educaţională cu tema „Şcoala de ieri, copilul de
astăzi şi lumea de mâine”. Evenimentul are loc în
sala de conferinţe a Colegiului Tehnic „Petru
Muşat” Suceava, str. Calea Unirii, nr. 15, începând
cu ora 10.00.

Evenimentul are loc duminică, 26 februarie.
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Concursul de
interpretare muzicală
„Music Star”
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La Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, sala
Auditorium „Joseph Schmidt”, va avea loc
sâmbătă, 25 februarie, de la ora 18.00, cea de a
şaptea ediţie a Concursului de interpretare
muzicală „Music Star”. Iniţiatorul şi coordonatorul
acţiunii este profesorul de educaţie muzicală



Cristian Doboş. El ne-a spus că „Music Star este
un concurs de interpretare muzicală destinat
elevilor de la Colegiul Naţional <Petru Rareş> din
Suceava, colaboratorilor acestora şi, de anul
acesta, studenţilor de la Universitatea <Ştefan cel
Mare> din Suceava”. După ce trec de preselecţii,
cei mai buni interpreţi şi cele mai bune grupuri
trebuie să interpreteze în concurs, live, o piesă
românească şi una din repertoriu internaţional sau
compoziţii proprii.

Lupta pentru premiile în valoare totală de peste
3.000 de lei, oferite de sponsorul concursului,
magazinul Expert Music, se dă anul acesta pe trei
secţiuni: o secţiune pentru muzică vocală cu
acompaniament pe negativ, pentru elevii
Colegiului Naţional "Petru Rareş" din Suceava, o
altă secţiune pentru muzică vocal-instrumentală,
tot pentru elevi din Colegiului Naţional "Petru
Rareş", şi cea de-a treia secţiune, pentru studenţii
suceveni. Se mai oferă premiul de popularitate,
premiul pentru cel mai bun instrumentist şi Trofeul
„Music Star”, pentru cea mai bună reprezentaţie
din concurs.



Cu stimă,

Redactor Iulia Sîrghi
Consilier al Serviciului de Relații Publice, Comunicare și Imagine
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava


