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Balul Bobocilor 2017

În data de 13 octombrie 2017, studenții de la Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova au organizat Balul Bobocilor – o
petrecere tradițională a tinerilor.
La concurs s-au înscris cinci echipe: câte una de la facultățile de Stomatologie, Farmacie,
Medicină preventivă și două de la Medicină generală. Într-o ambianță distractivă, cu mult umor
și voie bună, tinerii au concurat pentru titlurile de Miss şi Mister al facultății și s-au familiarizat
cu activitățile extracurriculare.
Din juriu au făcut parte decani, prodecani, directorul Campusului Studențesc și un
reprezentant al sponsorului general. Invitatul special al evenimentului a fost Guz.
Evenimentul a fost organizat de Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină cu
susținerea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Partener –
USMF PromoShop, magazinul de produse marca USMF „Nicolae Testemițanu”.
Evenimentul a fost reflectat de următoarele instituţii media:
POSTURI DE TELEVIZIUNE:3
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Denumirea canalului media: Prime TV,www.prime.md
Titlul știrii:Balul bobocilor la USMF. Viitorii medici chefuiesc într-un club de noapte
Data publicării: 13.10.2017
Categoria:social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În câţiva ani vor deveni profesionişti, de care va depinde sănătatea şi viaţa multor
oameni. Studenţii din anul întâi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testimiţeanu”
participă astăzi la Balul Bobocilor. Evenimentul este în plină desfăşurare într-un club de noapte
din Capitală.
Link: http://www.prime.md/ro/balul-bobocilor-la-usmf-viitorii-medici-chefuiesc-intr-un-club-denoapte_62131.html
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Denumirea canalului media: Prime TV,www.prime.md
Titlul știrii:Balul bobocilor la USMF. Viitorii medici au chefuit într-un club de noapte
Data publicării: 14.10.2017
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Studenţii din anul întâi ai Universităţii de Medicină Nicolae Testimiţeanu au participat
astăzi la Balul Bobocilor. Evenimentul a avut loc într-un club de noapte din Capitală, iar tinerii
s-au distrat pe cinste.

Link: http://www.prime.md/ro/balul-bobocilor-la-usmf-viitorii-medici-au-chefuit-intr-unclub-de-noapte_62141.html
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Denumirea canalului media: Publika TV,www.publika.md
Titlul știrii:Studenții de la Medicină și-au ales boboceii. Cinci echipe au luptat pentru
premiul cel mare
Data publicării: 14.10.2017
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Studenţii de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
s-au distrat la Balul Bobocilor, luptând pentru premiul cel mare. Socializarea între studenţi a fost
scopul principal al evenimentului, spun organizatorii. Din club nu au lipsit părinţii, care au avut
mai multe emoţii decât copiii lor.

Link: https://www.publika.md/studentii-de-la-medicina-si-au-ales-boboceii-cinci-echipeau-luptat-pentru-premiul-cel-mare_2983558.html
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Denumirea canalului media: Canal 3,www.canal3.md
Titlul știrii:Balul Bobocilor la USMF
Data publicării: 15.10.2017
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Dispoziție de sărbătoare şi emoţii pentru studenții de Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Tinerii din anul întâi au participat la Balul Bobocilor, iar ca
să cucerească juriul şi publicul, aceștia s-au deghizat în personaje din basme. Studenții au avut de
înfruntat trei probe, iar cea mai așteptată a fost tema pentru acasă.
Link:http://www.canal3.md/ro/balul-bobocilor-la-usmf_55013.html
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