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Sinteza articolului 

__________ Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava intră în 
Top 10 universități 
în România 

www.newsme.ro 
17.12.20 

Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) se situează pe locul 
10 în Topul universităților din România, conform clasamentului realizat 
de către QS University Rankings (EECA 2021), urcând o poziție prin 
comparație cu anul precedent. În Topul internațional al universităților 
din Europa Emergentă și Asia Centrală, USV ocupă locul 164, în 
contextul în care numărul instituțiilor evaluate a crescut cu 52 față de 
anul anterior (dintre universitățile analizate din această regiune, Ediția 
2021 QS EECA a publicat clasamentul primelor 400). Topul QS University 
Rankings, realizat pe regiuni și domeniu de studiu, are la bază zece 
indicatori: prestigiul academic internațional; reputația în rândul 
angajatorilor; numărul de publicații raportat la numărul de cadre 
didactice; implicarea în rețele internaționale de cercetare; raportul 
dintre numărul de cadre didactice și numărul de studenți; numărul de 
citări raportat la numărul de publicații; ponderea cadrelor didactice care 
dețin titlul de doctor; impactul instituției în mediul online; ponderea 
cadrelor didactice din străinătate și ponderea studenților străini. 
Precizăm că majoritatea datelor utilizate de acest clasament sunt 
obținute independent, din baze de date și evaluări / sondaje 
internaționale, iar informațiile raportate direct de universități parcurg 
un proces de validare înainte de a fi utilizate în cadrul topului. 
Este remarcabil faptul că USV se situează pe poziția a 2-a la nivel 
național în ceea ce privește numărul de citări raportat la numărul de 
publicații, după Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, și pe 
poziția 68 la nivel regional (o urcare cu 12 locuri față de anul trecut), 
ceea ce confirmă, din nou, înalta calitate a cercetării din USV și 
aprecierea de care rezultatele cercetătorilor suceveni se bucură în 
comunitatea internațională.[…] 
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Dana 

Humoreanu 

Singura instituție de 
învățământ public 
din județ rămasă 
deschisă este 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 

www.monitorulsv.ro 
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Local Respectarea cu strictețe a măsurilor de prevenire a răspândirii 
coronavirusului a permis Universității „Ștefan cel Mare” Suceava să 
păstreze desfășurarea activității didactice în scenariu hibrid, respectiv 
atât online, cât și cu prezența fizică a studenților și profesorilor în 
campus. Rectorul universității, prof.univ.dr. Valentin Popa, a declarat că 
de la începutul acestui an universitar, în rândul celor 10.000 de studenți 
și circa 1.500 de cadre didactice și personal administrativ au fost doar 
cazuri sporadice de infectare cu SARS-CoV-2 și în nici unul dintre cazuri 
contaminarea nu s-a făcut în universitate, ci în afara acesteia. 
Aproximativ jumătate dintre cele până în 20 de cazuri înregistrate la 
studenți au fost identificate cu ocazia cazărilor în căminele USV, la 
studenți care până la momentul respectiv nu fuseseră în campus. 
Testarea RT PCR a studenților nu este obligatorie, dar fără un rezultat 
negativ la testare aceștia nu se pot caza la cămin. „Incidența cazurilor 
pozitive a fost în permanență sub nivelul celei din municipiul Suceava și 
din județ”, a afirmat prof. Popa, ceea ce face campusul USV unul dintre 
locurile sigure din oraș. Până la această dată, aproximativ 75-80% dintre 
studenți au avut și ore on-site (fizic). În opinia rectorului, pericolul de 
infectare nu este la ore, unde studenții sunt în permanență cu un cadru 
didactic și sunt instruiți permanent în privința regulilor de prevenție, ci 
în cămin, unde au mai multă libertate, dar cu toate acestea până acum 
situația a fost sub control și nu s-a înregistrat nici un focar de boală. 
„Mulțumim studenților și profesorilor pentru că datorită faptului că au 
respectat cu strictețe regulile s-a putut păstra desfășurarea 
laboratoarelor în campus”, a mai spus prof. Valentin Popa.[…] 
Cursurile și seminariile se desfășoară on -line, iar laboratoarele sunt on-
site (față-în-față). 
Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava analizează zilnic 
evoluția pandemiei și este în permanent contact cu Direcția de Sănătate 
Publică.  

Radu Lupașcu Cursuri intensive de 
limbă germană 

www.monitorulsv.ro 
17.12.20 
 

Local Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu firma Egger 
România, continuă să organizeze, pentru al treilea an consecutiv, cursul 



pentru studenții 
economiști, la USV 
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16.12.20 

facultativ de limbă germană pentru aproximativ 30 de studenți din 
cadrul facultății. Cursurile vor fi organizate în acest an în sistem hibrid, 
vor începe on-line, urmând ca în semestrul al II-lea să se desfășoare on-
site. Participarea la acest proiect reprezintă o oportunitate de 
consolidare a cunoștințelor sau de acumulare de noi cunoștințe, dar și 
un moment de împărtășire de bune practici legate de experiența 
învățării unei limbi străine. Cursul de limba germană se organizează în 
cadrul disciplinelor facultative din planul de învățământ, cu un număr 
de 84 de ore de curs pe parcursul întregului an universitar 2020-
2021.[…] 
Egger România și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava au o 
colaborare fructuoasă, cu rezultate remarcabile de peste 11 ani de zile. 
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__________ 100 de studenți de 
la 10 universități din 
România, Ucraina și 
Polonia vor participa 
online la Conferința 
internațională 
„Student in 
Bucovina” 

www.obiectivdesuceava.ro 
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Suceava Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava (USV) organizează cea de-a IX-a ediție a Conferinței 
internaționale „Student in Bucovina”. Evenimentul, care va avea loc pe 
18 decembrie 2020, în format on-line, se va desfășura sub egida 
Ministerului Educației Naționale. 
Conferința va debuta la ora 10.00, pe platforma google meet. La această 
ediție vor participa aproximativ 100 de studenți, de la programele de 
studii de licență, masterat și doctorat, care vor reprezenta următoarele 
universități: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea 
de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea Tehnică a Moldovei – 
Republica Moldova, Universitatea Națională de Tehnologii Alimentare 
din Kiev– Ucraina, Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din 
Cernăuți – Ucraina, Universitatea de Stat de Medicină din Cernăuți – 
Ucraina, Academia Națională de Tehnologii Alimentare din Odessa – 
Ucraina, Universitatea de Stat de Tehnologii Alimentare și Comerț din 
Kharkiv – Ucraina și Universitatea din Rzeszow – Polonia. 
Evenimentul se adresează „exclusiv studenților”, având rolul de a-i ajuta 
să deprindă interesul și abilitățile necesare pentru cercetare, începând 
de la nivelul studiilor de licență. Prezența studenților din alte centre 
universitare românești și din străinătate dovedește prestigiul 
internațional al conferinței și, în același timp, reprezintă o nouă 
oportunitate pentru universitatea noastră de a dezvolta proiecte 
didactice și de cercetare în parteneriat cu alte centre universitare. 
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__________ Hrana viitorului, 
printată la USV 

www.intermediatv.ro 
16.12.20 

Actualitate Este hrana prezentului în unele țări dezvoltate și a viitorului în România. 
Indiferent de situație, alimentele printate 3 D sunt deja o realitate. 
Facultatea de Inginerie Alimentară a Universității „Ștefan cel Mare” s-a 
dotat cu o imprimantă 3D și cercetătorii ne-au arătat ce poate să facă. 
Această tehnologie este atât de avansată încât îi permite utilizatorului 



aflat la birou să își pregătească desertul preferat acasă. Totul cu ajutorul 
unui soft. 

Corina Burduja D. IRIMIA, profesor: 
„USV își asumă un 
rol de PIONIERAT 
implementând 
SINGURUL program 
ESCCA din 
ROMÂNIA” 

www.bunadimineataiasi.ro 
17.12.20 

Moldova / 
Suceava 

Astăzi, o avem alături de noi pe Daniela IRIMIA, cadru didactic 
universitar la  Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Facultatea de 
Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Departamentul de 
Electrotehnică. 
Ca și activitate științifică și publicații, Daniela Irimia are 3 cursuri tipărite, 
14 brevete de invenție, este membru în echipa de cercetare a 14 
proiecte și are 53 de lucrări publicate.[…] 
Rep: Doamna Irimia, ne puteți spune de unde a pornit ideea înființării 
programului de studiu Echipamente de comandă și control pentru 
autovehicule? 
D.I.:  Ideea înființării programului de studiu Echipamente de comandă și 
control pentru autovehicule a pornit de la tendințele care se manifestă 
în piața autovehiculelor în ultimii ani. Pe de o parte rezervele de petrol 
inegal repartizate pe glob și în cantități limitate, pe de altă parte 
necesitatea de a reduce emisiile de dioxid de carbon la care industria 
transporturilor rutiere contribuie cu circa 12% din emisiile totale. 
Pentru eliminarea acestor probleme intenția declarată a constructorilor 
de automobile este de a dezvolta noi surse de propulsie care să 
înlocuiască treptat actualele motoare cu ardere internă. 
„Soluția adoptată de marii constructori de automobile este în prezent 
cea electrică” 
Rep: Va aduce modificări schimbarea sistemului de propulsie a 
autoturismelor în ceea ce privește construcția și întreținerea noilor 
autovehicule? 
D.I.:  Schimbarea sistemului de propulsie a autoturismelor va aduce 
modificări majore în proiectarea, construcția, utilizarea și întreținerea 
noilor autovehicule. 
Totodată, provocările producătorilor auto în ceea ce privește 
dezvoltarea autovehiculelor, desigur, presupune ca și personalul 
implicat în industria automotive să dețină noi competențe și abilități. 



Alte noi tendințe în industria auto se referă la conectivitate, conducere 
automată, la automobile din ce în ce mai inteligente și mai receptive ca 
funcționalitate la cerințele clienților. Toate acestea implică dezvoltarea 
de sisteme electrice, electronice sau de automatizare, care solicit 
specialiști cu pregătire interdisciplinară. Tot cu ajutorul sistemelor 
electrice și electronice va fi posibilă îndeplinirea noilor standarde de 
securitate și siguranță a autovehiculelor prevăzute de legislația 
actuală.[…] 

__________ Președintele 
Grupului 
parlamentar 
carpatic din 
Parlamentul 
Poloniei, deputatul 
Marek Kuchcinski, a 
mulțumit 
Universității „Ștefan 
cel Mare” din 
Suceava pentru 
implicarea valoroasă 
în derularea 
proiectului „Europa 
Carpaților” 

www.suceavalive.ro 
17.12.20 

Social Prin intermediul unei scrisori, Marek KUCHCIŃSKI, Deputat, Președinte 
al Grupului parlamentar carpatic din Parlamentul Poloniei, a mulțumit 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru implicarea valoroasă 
în derularea proiectului „Europa Carpaților” și, în mod special, domnului 
prof. univ. dr. Ștefan PURICI, Prorector cu imaginea universității, relații 
internaționale și dezvoltare europeană al USV, cel care a reprezentat 
USV la cea de-a 30-a ediție a Conferinței „Europa Carpaților”, organizată 
în cadrul Forumului Economic, în luna septembrie, la Karpacz (Polonia). 
În scrisoarea sa, Marek KUCHCIŃSKI își exprima gratitudinea față de 
implicarea reprezentantului USV la Conferința „Europa Carpaților”, 
apreciind că devotamentul față de scopurile comune ale națiunilor 
implicate, cunoștințele și experiența profesională ale prof. univ. dr. 
Ștefan PURICI au contribuit substanțial la îmbogățirea conținutului 
conferinței și la dezbaterea unor aspecte importante pentru viitorul 
regiunii carpatice și pentru întreaga Europă Centrală și de Est.[…] 
Marek KUCHCIŃSKI și-a exprimat speranța că, în viitor, va fi întărită 
cooperarea parlamentară în vederea dezvoltării Europei Centrale și de 
Est și a promovării acestei regiuni din perspectiva patrimoniului 
european comun, lansând conducerii USV invitația de a participa la 
următoarea ediție a conferinței „Europa Carpaților”, care va avea loc în 
prima parte a anului 2021, dacă contextul epidemiologic va permite 
organizarea acesteia. 
Tot cu prilejul acestei scrisori, Marek KUCHCIŃSKI a anunțat și lansarea 
proiectului de înființare a unui portal web dedicat subiectelor comune 
privind „Europa Carpaților”. 
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__________ O nouă etapă a 
programului derulat 
în parteneriat de 
Junior Achievement 
și Romanian-
American 
Foundation se va 
lansa la începutul 
anului 

www.newsbucuresti.ro 
17.12.20 

Eveniment/Știri Lansat în 2016, programul Universitatea Antreprenorială, derulat în 
parteneriat cu Romanian-American Foundation, a propus o nouă 
abordare a antreprenoriatului și inovației în mediul universitar, 
implicând în proces 34 de universități și având ca scop transformarea 
acestora în motoare care aduc progresul în comunitate. 
De atunci și până acum, activitățile din HUB-urile antreprenoriale din 
universități au fost extinse pe baza modelelor Junior Achievement (JA) 
România, în colaborare cu comunitatea locală de afaceri, iar studenții 
participanți la Incubatorul JA BizzFactory au realizat start-up-uri în 
diferite industrii și au avut ocazia să își echivaleze perioada de practică 
obligatorie la facultate. 
De asemenea, prin competiția de mini-granturi pentru proiecte 
antreprenoriale, ediția 2020, 15 proiecte din 10 universități au 
beneficiat de finanțare, implicând în activitățile educaționale derulate 
peste 100 de profesori, 1.000 de studenți și 100 de reprezentanți 
voluntari din mediul de afaceri. Universitățile din runda a II-a a 
competiției au fost: Universitatea Politehnica București, Universitatea 
Ovidius Constanța, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea 
din Craiova, Universitatea Dunărea de Jos Galați, Universitatea Al. Ioan 
Cuza Iași, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iași, Universitatea Lucian 
Blaga Sibiu, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Universitatea 
Politehnica Timișoara.[…] 
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N.B. La USV Un nou 
program de licență, 
Echipamente și 
sisteme medicale 

www.crainou.ro 
16.12.20 

Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a anunțat că 
programul de licență Echipamente și sisteme medicale, dezvoltat în 
cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, va 
contribui la procesele de inovare și dezvoltare comunitară și socială pe 
care USV le susține la nivel regional, național și internațional. 
Scopul acestor activități este acela de a genera un impact durabil în 
domeniile inginerie aplicată, sănătate, social și economic. În acest 
context, s-a considerat că înființarea programului de studiu 
Echipamente și sisteme medicale, în domeniul Științe inginerești 

www.monitorulsv.ro 
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www.obiectivdesuceava.ro 
16.12.20 



aplicate (cu durata studiilor de 4 ani, învățământ cu frecvență), 
începând cu anul universitar 2020-2021, este justificată de situațiile 
existente la nivel regional, național și comunitar. 
Misiunea programului de studiu Echipamente și sisteme medicale 
constă în formarea de specialiști de înaltă calificare în domeniul 
ingineriei aplicate pentru domeniul medical, care să răspundă unui 
ansamblu de priorități orientate către asigurarea unei comunicări 
adecvate și exigențelor propagate către și de către utilizatorii din 
laboratoare, cabinete, clinici și spitale. 
Programul de licență Echipamente și sisteme medicale răspunde 
dezideratelor educaționale stabilite prin politicile naționale și europene 
și oferă oportunități de formare profesională într-un domeniu în care 
este nevoie de specialiști la nivel local, național și internațional, în 
concordanță cu cererile de pe piața muncii. 

__________ „Educația este ca 
eleganța” 

www.crainou.ro 
16.12.20 

Societatea  În cadrul unei recente ceremonii online, numele Danielei-Mihaela 
Neamțu, absolventă a Școlii Doctorale de la Facultatea de Științe 
Economice și Administrație Publică a Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, s-a auzit alături de cel al acad. Răzvan Theodorescu, al 
regizorului Stere Gulea sau al criticului de artă Marina Constantinescu. 
Academia Română, care a decernat premiile sale pentru anul 2018, a 
apreciat că lucrarea universitarei sucevene este una dintre „cele mai 
reprezentative creații științifice și culturale românești realizate sau 
publicate în anul 2018” și i-a acordat Premiul „Victor Slăvescu”, în 
domeniul Științe economice, pentru teza sa de doctorat, publicată în 
2018 la Editura Economică, București.[…] 
Ce sentiment poți avea când constați ce nume ilustre au fost anul acesta 
premiate de Academia Română? „Primul nume pe care l-am găsit acolo 
a fost cel al lui Gheorghe Zaman – a obținut Premiul „Virgil Madgearu” 
–, despre care știam că este membru al Academiei Române de ani buni, 
personalitate de mare ținută științifică, cercetător, profesor. La aceeași 
secțiune unde cartea sa a fost premiată a găsit numele 
viceguvernatorului Băncii Naționale, ceea ce a făcut ca emoția să-i 
crească. 



„Știu, înțeleg, desigur, greutatea premiului, sunt conștientă de asta. Dar 
sunt un om modest și am un mare respect pentru personalitățile care 
au fost recompensate de Academia Română cu premii pentru ca să uit 
cine sunt.”[…] 
Fascinată de comunitatea academică 
„M-am înscris la doctorat pentru că eram pur și simplu fascinată de 
comunitatea academică. La vremea studenției mele nu simțeam relația 
student-profesor ca pe un parteneriat, cum se întâmplă acum”. 
Profesorul era cel spre care rar îndrăznea să ridice ochii și tot rar îi 
adresa întrebări, „înghețam” și „nu respiram” în fața lor, acestea fiind 
expresia respectului pe care îl avea pentru ei. Fascinată eram și față de 
volumul și calitatea informațiilor pe care le primeam de la ei pe 
parcursul cursurilor.[…] 

Doru Popovici Domnilor ziariști www.jupanu.ro 
17.12.20 

Actualitate Subsemnatul Mircea Oroian, decan al Facultății de Inginerie Alimentară 
de la Universitatea „Ștefan cel Mare” (apropo, de ce numele instituțiilor, 
adică ale școlilor, aeroportului, universității etc. sunt incomplete? De ce, 
adică, să fie doar „Ștefan cel Mare” și să lipsească „și Sfânt”, că doar 
măcar atâta recunoaștere merită și Măria Sa! – atenție, nu vorbim de 
Măria sa, adică a lui, doamna sa cu alte cuvinte, soția sa, ci de el însuși, 
Atletul Creștinătății!), mă simt obligat să vin cu câteva precizări legate 
de articolul din ultimul număr al Jupânului intitulat „Plictiseala din fața 
monitorului”. 
Mai întâi ar fi vorba de fotografia alipită articolului, în care toată lumea, 
inclusiv eu, apare fără mască. De aici, orice ființă dotată cu rațiune ar 
înțelege că e o fotografie de arhivă, făcută, presupun de sclipitorul, 
fenomenalul, inegalabilul foto-jurnalist Oana Șlemco, cu ceva vreme în 
urmă, adică de cel puțin vreo nouă luni, pe când trăiam cu toții într-o 
lume normală, în care nimeni nu obliga pe nimeni să stea la masă cu 
mască! Chiar așa: guvernanții de la noi și de aiurea, care au impus 
măsura de a se purta mască în toate locurile și în orice situație, nu s-or 
fi gândit oare să ceară și brevet de invenție pentru inventarea dietei pe 
bază de mască!? Adică cine vrea să slăbească n-are decât să respecte 
legea și să poarte masca fără s-o dea jos cât e ziulica de lungă! Sigur nu 



ia amendă de la nimeni, sigur face economii serioase în bugetul familiei 
prin faptul că nu mai cumpără de mâncare, iar slăbirea e și ea asigurată. 
I s-ar putea spune „Dieta Arafat Akbbar”, cu rezultate garantate 100%! 
V-o spune un expert în Industria Alimentară. 
În aceeași calitate, vă mai atenționez și că zvonul că studenții facultății 
mele ar fi toți infectați cu COVID este chiar un zvon! Adică n-are nici un 
suport în realitate. Ideea e că noi, făcând cursuri alimentare online, 
evident că prin laptop nu se pot transmite nici mirosul, nici gustul 
produselor despre care vorbim la cursuri, ceea ce duce la concluzia 
eronată că studenții noștri și-au pierdut aceste simțuri. Nu, nu și nu! 
Tocmai, de aceea, facultatea mea pune la bătaie un premiu de 4 
catralioane de euro pentru cine reușește să producă primul 
laptop/smartphone care transmite miros și gust, salvându-i astfel pe 
studenți de suspiciunea de transmițători de COVID-19. 
Decan Mircea Oroian, visând miros de leuștean 

 

 

 

 

 

 

 


