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__________ USV organizează 
workshopul online: 
Valorificarea 
activității de 
cercetare prin 
comunicări 
științifice 
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Evenimente Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în data de 27 
noiembrie, începând cu ora 15.00, workshopul „Valorificarea activității 
de cercetare prin comunicări științifice”. 
Evenimentul va fi susținut de către șef lucrări dr. ing. Elena-Daniela 
Lupu, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 
(USV). 
Subiectele abordate în cadrul evenimentului vor include, printre altele, 
beneficiile comunicării și publicării rezultatelor științifice, modalitățile 
de diseminare a rezultatelor cercetării, prezentarea principalelor baze 
internaționale de date ca surse de documentare, precum și  prezentarea 
elementelor structurale și a cerințelor de redactare pentru o lucrare 
științifică. 
Workshopul se va desfășura on-line, la adresa: meet.google.com/oxd-
uciv-ecn 
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0615 – 
Susținerea cercetării de excelență din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava. 
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clasamentul pe 2020 
al universităților 
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Educație 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 […]  
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12-Universitatea Aurel Vlaicu din Arad-1 
12-Universitatea din Oradea-1 
12-Universitatea din Pitești-1 
12-Universitatea Lucian Blaga din Sibiu-1 
12-Universitatea Ovidius din Constanța-1 
12-Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava-1 
12-Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova-1 
12-Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din 
București-1 
12-Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești-1 
12-Universitatea Tehnică de Inginerie Civilă din București-1 

 

 

 

 

 

 

 


