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Sinteza articolului 

- QS World University 
Rankings: 
Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din 
Suceava, între cele 
1300 de universităţi 
de top din lume şi pe 
locul 6 in Romania 

newsbucovina.ro 
09.06.21 

- Ediția 2022 a QS World University Rankings, publicată marți, 8 iunie, 
marchează un moment istoric în parcursul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava. USV este inclusă, în premieră, în rândul instituțiilor 
de învățământ superior relevante la nivel global și face parte din eșalonul 
universităților 1201+, fiind una dintre cele 1300 de universități de 
excelență pe plan mondial, anunță USV. 
„Privind retrospectiv, constatăm progresul continuu pe care USV l-a 
înregistrat în cadrul QS University Rankings: dacă în anul 2015 a fost 
inclusă pentru prima dată în analizele acestui clasament, iar în ediția 
pentru anul 2021 s-a clasat pe poziția 164 în secțiunea topului 
dedicată  universităților din Europa Emergentă și Asia Centrală, în ediția 
2022, USV face saltul din clasamentul regional în cel mondial”, se arată 
în comunicat. 
Totodată, se subliniază că în ultimii ani, Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava a înregistrat rezultate remarcabile în ceea ce privește 
clasările în topuri internaționale. Astăzi, universitatea suceveană 
confirmă din nou, realizând cea mai bună clasare din istoria sa: locul 6 
între cele mai bune universități românești, ierarhizate în topul aferent 
anului 2022. Menționăm faptul că, la nivel național, în noua ediție a 
topului se regăsesc 11 universități, dintre care 4 au fost incluse în 
clasament pentru prima dată. 
Trei universități românești, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea din 
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 București, au fost ierarhizate în eșalonul 1001-1200. Celelalte 
universități se regăsesc în eșalonul 1201-1300, după cum urmează: 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Transilvania” din Brașov, 
Universitatea Politehnica din București și Universitatea Politehnica din 
Timișoara. 
Topul QS University Rankings, realizat pe regiuni, domenii de studiu și 
publicat începând cu anul 2004, are la bază următorii indicatori: 
prestigiul academic (40%); reputația în rândul angajatorilor (10%); 
numărul de citări raportat la numărul de cadre didactice (20%); raportul 
dintre numărul de cadre didactice şi numărul de studenți (20%); 
ponderea cadrelor didactice din străinătate (5%) și ponderea studenților 
străini (5%). 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. 
Raportat la indicatorii menționați mai sus, la nivel mondial, cea mai bună 
clasare a USV este la ponderea studenților străini: poziția 369 în 
clasament, cu un punctaj de 16,8 raportat la media globală de 9,3. 
Referitor la ceilalți indicatori, USV se plasează după cum urmează: 
prestigiul academic (eșalonul 501+), reputația în rândul angajatorilor 
(eșalonul 501+), numărul de citări raportat la numărul de cadre didactice 
(601+), raportul dintre numărul de cadre didactice şi numărul de 
studenți (601+), ponderea cadrelor didactice din străinătate (601+). 
QS University Rankings este considerat unul din primele 3 topuri 
universitare internaționale în ceea ce privește vizibilitatea, rezultatele 
publicate fiind valorizate pentru dezvoltarea de politici publice în 
educație. 
Clasamentul pentru anul 2022 poate fi consultat la următoarea legătură: 
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-
university-rankings/2022 

- Masă rotundă 
organizată de 
Facultatea de 
Inginerie Electrica și 
Știința 
Calculatoarelor 
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- Luni, 7 iunie 2021, profesorul universitar dr. ing. Ralph KENNEL, de la 
Universitatea Tehnică din Munchen, și profesorul universitar dr. ing. 
Mihai CERNAT, de la Universitatea „Transilvania” Brașov, ambii distinși 
cu titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, au făcut o vizită în campusul universității sucevene, 
la invitația prof. univ. dr. ing. Adrian GRAUR. 
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Programul zilei a constat într-o serie de întâlniri cu cercetători și 
doctoranzi de la științe inginerești pe tema proiectelor de cercetare aflate 
în derulare la Suceava. S-a discutat, de asemenea, despre perspectivele și 
provocările deschise pe plan mondial de autovehiculul electric, dar și 
despre efectele pe care acesta le va avea în societate în următorii ani (preț, 
utilizare, impact asupra mediului și asupra comunității, noi profesii 
inginerești și noi provocări tehnologice). Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN, 
prorector al USV, a făcut o prezentare a dinamicii cercetării în 
universitate și a subliniat importanța noilor programe de studiu de 
licență din domeniul ingineriei autovehiculelor, incluse în oferta de 
admitere a USV. 
La finalul programului, oaspeții au vizitat câteva laboratoare de cercetare 
din USV (MintViz, IoT, Acționări electrice, Roboți) și trei laboratoare 
didactice de la programul Autovehicule rutiere. 

Bogdan 
Diaconita 

Joi după-amiază va 
fi prezentă la Muzeul 
de Artă Ion Irimescu 
Fălticeni, iar vineri 
dimineaţă la 
Universitatea Ştefan 
cel Mare. 
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- Președinta Senatului ANCA DRAGU va efectua joi și vineri o vizită de 
lucru în județul Suceava. 
Joi după-amiază va fi prezentă la Muzeul de Artă Ion Irimescu Fălticeni, 
iar vineri dimineață la Universitatea Ștefan cel Mare. 
În aceeași zi va purta discuții cu autorități locale la Consiliul Județean, 
după care va susține o conferință de presă la sediul PLUS Suceava. 

- 20 de ani de 
așteptare 
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- […]„A fost și domnul rector al Universității «Ștefan cel Mare», Valentin 
Popa, a fost și domnul primar Ion Lungu (n.r. – fost director al 
combinatului). Domnul Lungu mi-a spus că de cinci ani n-a mai fost în 
întreprindere. Se speră într-un parteneriat cu universitatea pentru 
practică. S-ar putea încheia noi contracte cu Ambro pentru cei care 
utilizează hîrtia, cartonul, care au nevoie în firmele lor de această materie 
primă. Cred că lucrurile se vor dezvolta foarte, foarte bine, foarte frumos, 
și mă bucur că Alianța Franceză contribuie în mod direct la dezvoltarea 
comunității noastre”. Profesorul universitar doctor Sanda Maria 
Ardeleanu, care alături de ambasadoarea Franței la București, Laurence 
Auer, a vizitat Ambro, înainte de a primi din partea doamnei Auer 
Legiunea de Onoare în grad de cavaler.  

Daniela 
MICUŢARIU 

Simpozionul 
Naţional „Valori 
naţionale în creaţia 
Mitropolitului 
Bartolomeu Valeriu 
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- Simpozionul Național „Valori naționale în creația Mitropolitului 
Bartolomeu Valeriu Anania” a ajuns anul acesta la ediția a VIII-a și se va 
desfășura vineri, 11 iunie, la Mănăstirea Dragomirna, în Sala de 
Conferințe – Casa „Sfântul Paisie”. 



Anania”, ediţia a 
VIII-a 

La ora 9:30, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar 
al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va oficia o slujbă de pomenire a 
Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania. 
Va urma deschidere oficială a simpozionului, când vor lua cuvântul prof. 
univ. dr. Ștefan Purici, prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava, șiStavrofora Maria-Magdalena Gherghina – stareța Mănăstirii 
Dragomirna.[…] 
Moderatorul evenimentului va fi lector univ. dr. Gina Puică, Facultatea 
de Litere și Științe ale Comunicării, Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava. 
Organizatori 
Evenimentul cultural de înaltă ținută, la care vor fi prezenți și nepoții 
Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania: ing. Laurian Anania și 
arhitect Brândușa Munteanu, este organizat de Asociația Școlară 
Suceveană pentru Educație și Dezvoltare, Fundația „Mitropolitul 
Bartolomeu” Cluj-Napoca, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și 
Rădăuților, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Inspectoratul 
Școlar Județean Suceava, Fundația Social Culturală Victoria Suceava, 
Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei”, Mănăstirea 
Dragomirna, Parohia Șcheia I,Suceava. 

- „Omul şi Cartea”, pe 
10 iunie, la 
Universitatea 
„Ştefan cel Mare” 
Suceava 

ziar.com 
07.06.21 

- Pe 10 iunie, începând cu ora 11.00, în Sala de Lectură cu Publicații 
Economice și Inginerești din corpul E al Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava este programată o întâlnire din cadrul manifestărilor „Omul 
și cartea”. Invitatul special va fi profesorul universitar doctor Ion-Horia 
Bîrleanu, fost decan al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării din 
USV, cercetător, scriitor și publicist. Întâlnirea va fi moderată de 
directoarea Bibliotecii universității sucevene, profesorul universitar 
doctor Sanda-Maria Ardeleanu. 
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