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Actualitate Metarankingul Universitar-2020 utilizează metodologia propusă de 
membrii High Level Experts Group, numiți în 2016 de Ministrul Educației 
Naționale și Cercetării Științifice pentru a elabora Metarankingul 
Universitar-2016. Prezentul Raport continuă activitatea precedentă, a 
fost elaborat cu sprijinul Asociației Ad Astra a Cercetătorilor Români și 
este publicat cu suportul asociației (fără a angaja însă asociația asupra 
conținutului, al cărui copyright aparține autorilor). Toate analizele 
prezentate în raport sunt reproductibile și pornesc de la datele 
disponibile pe websiteurile rankingurilor internaționale ale 
universităților la data de 1 noiembrie 2020. 
Extragem mai jos tabelul sintetizator pentru anul în curs […] 

Poziția Universitatea Punctaj 

1 Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 22 

2 Universitatea din București 18 

2 Universitatea Politehnica din București 18 

3 Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași 13 

4 Universitatea de Vest din Timișoara 12 

5 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 11 

6 Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București 10 

6 Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca 10 

7 Universitatea Transilvania din Brașov 8 

8 Academia de Studii Economice din București 6 

9 Universitatea Politehnica din Timișoara 4 

9 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 4 

9 Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași 4 
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10 Universitatea Dunărea de Jos din Galați 

10 
Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din 
Târgu Mureș 

10 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 

11 Universitatea din Craiova 

11 Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara 

12 Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 

12 Universitatea din Oradea 

12 Universitatea din Pitești 

12 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

12 Universitatea Ovidius din Constanța 

12 Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 

12 Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 

12 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București 

12 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

12 Universitatea Tehnică de Inginerie Civilă din București 
 

O. Nuțu Burse speciale de 
performanță în 
valoare de 90.000 
de lei, acordate de 
USV studenților săi 
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Suceava Comisia centrală de acordare a burselor din cadrul Universității „Ştefan 
cel Mare” Suceava (USV) a aprobat valoarea burselor speciale de 
performanță ce vor fi acordate în anul universitar 2020-2021. Astfel, 
bursa specială de performanță culturală are o valoare de 400 lei/lună, 
cea artistică 300 lei/lună, iar bursa specială de performanță sportivă 
între 2.500 și 4.000 de lei/lună, în funcție de performanțele studentului. 
O altă categorie de burse sunt cele acordate de către universitatea 
suceveană în tranșe unice, iar cuantumul lor este de 1.500 lei pentru 
performanțele sprotive, iar pentru cele artistice între 1.500-1.800 de 
lei/tranșă unică, în funcție de performanțe. 
În cadrul Consiliului de Administrație al USV din data de 10 noiembrie, 
au fost propuse și aprobate nominal cuantumurile burselor pentru 
fiecare dintre cele 5 categorii. Potrivit anexelor la hotărârea CA, 19 
studenți vor beneficia de bursă specială de performanță sportivă, doi 



pentru atletism, iar restul pentru handbal, valoarea totală a burselor 
fiind de 62.500 de lei. Doar 5 studenți sunt beneficiari ai bursei speciale 
de performanță artistică, toți activând în cadrul Teatrului studențesc 
„Fabulinus”, pentru care USV plătește lunar 1.500 de lei. Alți 8 studenți 
care desfășoară diferite activități pentru Radio USV primesc lunar bursa 
specială de performanță culturală, de 400 de lei. 
În ceea ce privește bursele speciale de performanță acordate de către 
universitatea suceveană în tranșe unice, au fost aprobate 13 astfel de 
compensații, dintre care 12 pentru studenții care fac parte din 
Ansamblul studențesc „Arcanul” și una sportivă, pentru performanțele 
înregistrate de o studentă la Qwan ki do. 11 dintre burse au o valoare 
de 1.800 de lei, iar două de 1.500 de lei, totalul ajungând la 22.800 de 
lei. 
Drept urmare, USV a aprobat acordarea a 45 de burse, în cuantum total 
de 90.000 de lei. 

__________ Elevii și studenții 
suceveni, interesați 
de o carieră în IT, 
invitați la prima 
ediție online „Open 
Doors ASSIST” 

www.newsbucovina.ro 
20.11.20 

Evenimente În perioada 24-26 noiembrie 2020, ASSIST Software organizează „Open 
Doors ASSIST”, un eveniment cu tradiție pentru comunitatea 
suceveană, care vine în întâmpinarea elevilor și studenților interesați să 
urmeze o carieră în domeniul IT. 
Ediția online de anul acesta a fost concepută cu scopul de a satisface 
curiozitățile tinerilor cu privirea la experiența reală de lucru din cadrul 
unei companii de dezvoltare software, rolurile disponibile în acest 
domeniu, cum pot obține un internship în cadrul ASSIST Software, dar 
și ce cunoștințe și calități sunt evaluate la un interviu de angajare. 
„Open Doors ASSIST” va fi transmis în direct, în fiecare zi, de la ora 
17:00, pe pagina de Facebook ASSIST Software și pe canalele de 
𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 și 𝐓𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡 ale companiei. Persoanele interesate se pot înscrie 
gratuit la eveniment aici.[…] 
Pe tot parcursul evenimentului, participanții vor avea ocazia de a 
interacționa în timp real cu reprezentanții companiei, pe platformele de 
socializare, în cadrul unor sesiuni de întrebări și răspunsuri. 
Mai multe detalii se regăsesc în cadrul evenimentului creat pe 
Facebook.[…] 



Dan Pascaru Ansamblul Arcanul 
USV primește 40.
000 lei din partea 
Consiliului Local 
Suceava pentru 
montarea audio/
video unor 
spectacole 

www.ziaruldepenet.ro 
21.11.20 

Știri În ședința din 26 noiembrie, Consiliul Local Suceava va aloca 40.000 lei 
ansamblului Arcanul al Universității Ștefan cel Mare, în cadrul 
promovării proiectului „La Suceava în cetate”. 
Banii vor fi folosiți pentru montare și editare audio/video filme pe baza 
spectacolelor susținute anterior, respectiv difuzarea acestora la 
posturile TVR Iași, TVR 3, Etno TV și Bucovina TV. 
„Necesitatea realizării acestui proiect se datorează, în primul rând, 
dorinței de a sublinia importanța Zilei Bucovinei și a Zilei Naționale”, se 
motivează în proiectul de hotărâre. 

Silviu Buculei „Atelierul Naţional 
de Folclor“ a reunit 
artişti din nouă zone 
folclorice ale ţării 

www.lumeasatului.ro 
21.11.20 

Lumea satului […]În egală măsură vreau să îi mulţumesc şi domnului primar, Ion Lungu, 
care a fost alături de proiectul «10 pentru folclor» încă de la început şi, 
de la ediţie la ediţie, ne-a ajutat să creştem frumos, îndreptându-ne spre 
îndeplinirea altui obiectiv pe cât de îndrăzneţ, pe atât de realizabil: 
transformarea Sucevei în capitala folclorului românesc. Aceleaşi 
mulţumiri speciale şi pentru preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, 
Gheorghe Flutur, pentru că a girat acest proiect prin participarea 
Ansamblului Artistic Profesionist «Ciprian Porumbescu» la fiecare 
ediţie, rectorului Universităţii «Ştefan cel Mare» Suceava, prof. univ. dr. 
ing. Valentin Popa şi directorului Casei de Cultură a Studenţilor Suceava, 
prof. Valentin Ianoş, Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava şi 
directorului Muzeului Naţional al Bucovinei, Emil Ursu“, a conchis 
Mihaela Zâna Bârsan 
Toate materialele realizate în cadrul Atelierului Naţional de Folclor vor 
fi prezentate exclusiv on-line în perioada următoare pe paginile de 
Facebook Școala de folclor și 10 pentru folclor. 

 

 

 

 


