
Revista presei – VINERI, 18 DECEMBRIE 2020 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 

Sinteza articolului 

Radu Lupașcu O nouă ediție a 
Conferinței 
Internaționale 
„Student în 
Bucovina”, 
organizată vineri în 
cadrul USV 

www.monitorulsv.ro 
17.12.20 

Ultima oră local Cea de a IX-a ediție a Conferinței Internaționale „Student în Bucovina”, 
organizată de Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, se va desfășura vineri, 18 decembrie, în 
format on line, sub egida Ministerului Educației Naționale (MEN). 
Conferința va debuta la ora 10.00, pe platforma google meet,  la această 
ediție participând aproximativ 100 de studenți, de la programele de 
studii de licență, masterat și doctorat. Studenții invitați în cadrul 
evenimentului vor reprezenta 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 suceveană de a dezvolta proiecte 
didactice și de cercetare în parteneriat cu alte centre universitare. 
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Suceava 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 
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University Rankings 
2021 

17.12.20 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”, au transmis reprezentanții USV, într-un comunicat de 
presă. 
De asemenea, USV s-a clasat pe locul al 3-lea la nivel național în ceea ce 
privește ponderea cadrelor didactice din străinătate, primele poziții 
fiind adjudecate de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. Universitatea suceveană a obținut 
scorul maxim (100) la indicatorul care măsoară ponderea cadrelor 
didactice care dețin titlul de doctor (scor înregistrat și de alte 
universități din România), precum și locul al 2-lea în ceea ce privește 
ponderea studenților străini, după Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galați. 
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„Constatăm, și în ediția 2021 a Topului, un rezultat scăzut în ceea ce 
privește raportul dintre numărul de cadre didactice și numărul de 
studenți (poziția 251+), indicator care afectează negativ toate 
universitățile publice românești prezente în top. Această situație rezultă 
din finanțarea publică relativ scăzută alocată universităților din 
România, fapt ce conduce la imposibilitatea susținerii financiare a unui 
număr mai mare de cadre didactice raportat la numărul de studenți”, 
au punctat universitarii suceveni. 
QS University Rankings este considerat unul din primele 3 topuri 
universitare internaționale în ceea ce privește vizibilitatea și utilizarea 
pentru dezvoltarea de politici publice în educație. 
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Universități Prin intermediul unei scrisori, Deputatul Marek Kuchcinski, 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, 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 Kuchcinski 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. 
Totodată, acesta a mulțumit pentru faptul că, participând și implicându-
se activ la lucrările conferinței, prof. univ. dr. Ștefan Purici, alături de 
reprezentanții celorlalte universități membre ale consorțiului 
„Collegium Carpathicum”, a dedicat timp și atenție problemelor privind 
cooperarea în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, rolul parlamentarismului 
contemporan, numeroasele inițiative din zona carpatică, dezvoltarea 
sustenabilă în cadrul țărilor membre ale Grupului Visegrad, resursele de 
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apă în Carpați, precum și privind viitorul învățământului superior în era 
pandemiei. 
Marek Kuchcinski 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 Kuchcinski a anunțat și lansarea 
proiectului de înființare a unui portal web dedicat subiectelor comune 
privind „Europa Carpaților”. 
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Antreprenoriat, inovație, predare, cercetare, progres, schimbare – toate 
sunt incluse în strategia universităților din țară și din străinătate. Pentru 
ce sunt apreciate universitățile în comunitate? Cum poate fi dezvoltată 
dimensiunea antreprenorială și de inovație? Universitățile ar trebui să îi 
încurajeze pe tineri să se orienteze și spre domeniul antreprenorial și să 
îi sprijine, cu ajutorul cadrelor didactice și voluntarilor din mediul de 
afaceri, să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare pentru a 
dezvolta și pilota un concept de business.[…] 
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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în 2020 peste 130.000 de euro pentru îmbunătățirea condițiilor din 
grădinițele, școlile și liceele din Rădăuți, Dornești, Satu Mare, Siret și 
Suceava. Astfel, sprijinirea creșterii calității și accesului la educație 
continuă să fie una dintre cele două mari priorități ale EGGER în 
comunitatea locală.[…] 
Compania EGGER susține educație de la cei mai mici la cei mai mari. 
Continuăm colaborarea cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
pentru stagiile de practică. În această vară 40 de studenți au participat 
timp de două luni la stagii de practică în diferite departamente din 
cadrul companiei. 
EGGER a alocat fonduri pentru organizarea Conferinței științifice 
internaționale „Atmosfera și Hidrosfera”, echipamente IT (routere și 
switch-uri) pentru studenții de la Facultatea de Inginerie Electrică și 
Știința Calculatoarelor și materiale pentru renovarea bibliotecii 
Facultății de Științe Economice și Administrație Publică.[…] 
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Actualitate Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară (ACDC) România a 
lansat anul acesta proiectul „Edu Green”, o inițiativă de încurajare și 
sprijinire a 30 de copii din mediile defavorizate din județul Suceava, 
pentru a-și continua studiile chiar și în condițiile școlii online. 
ACDC desfășoară proiectul în parteneriat cu Asociația Institutul pentru 
Parteneriat Social Bucovina, Poliția locală a comunei Păltinoasa, Școala 
Gimnazială din Capu Codrului și cu sprijinul Enel Energie Muntenia, 
parte a grupului Enel în România. În comunitatea Țâmpoceni, voluntarii 
Institutului Bucovina, împreună cu voluntarii de la specializarea 
„Asistență Socială” de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, au 
demarat anchete în teren și au solicitat informații de la autoritățile 
locale pentru a realiza un profil al familiilor care nu au acces la energie 
electrică.[…] 

 


