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- Rectorul Valentin 
Popa le transmite 
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fie mândri că pe 
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înscris numele 
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- Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. ing. 
Valentin Popa, a declarat, miercuri, la festivitatea de absolvire a 
studenților Facultății de Istorie-Geografie, programul Relații 
Internaționale și Studii Europene din cadrul USV că trebuie să fie mândri 
că au absolvit la această universitate care se află în topul mondial al 
universităților de una din cele mai prestigioase agenții de ranking 
universitar. 
„Suntem la finalul unui an deosebit, nemaiîntâlnit în ultimul secol, în 
care Universitatea s-a putut adapta și am contribuit la atingerea acestui 
moment prin contribuția sa la gestionarea pandemiei care ne domină, 
practic, de mai bine de un an de zile, activitatea, atât cea profesională cât 
și cea personală”, a spus Valentin Popa. 
El le-a spus absolvenților că a fost un an în care USV a fost una dintre 
puținele universități care nu a închis nici căminele și nici sediile. 
„A fost un an în care am căutat să asigurăm o educație de calitate în 
condițiile date, menținând laboratoarele deschise și am ajuns să ne 
apropiem de normalitate”, a spus Popa. 
Rectorul USV și-a exprimat convingerea că în noul an se va atinge 
normalitatea și i-a invitat pe absolvenți să se înscrie la programele de 
masterat. 
„Dragi absolvenți trebuie să fiți mândri că pe diploma pe care o veți primi 
după trecerea examenului de licență va scrie Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava. Chiar astăzi s-au publicat rezultatele unui prestigios 
top internațional, QS World University Rankings, unul dintre cele mai 
prestigioase clasamente internaționale și unde au fost evaluate doar 1700 
din cele peste 50.000 de universități ale lumii, iar universitatea noastră 
a intrat în acest clasament și suntem între primele 1300 de universități 
clasate la nivel mondial. Doar 11 universități din România din cele peste 
70 pe care le are țara noastră au fost clasificate în acest ranking. Așadar, 
trebuie să aveți un alt sentiment de mândrie, în plus față de cel pe care îl 
aveți în urma cunoștințelor acumulate de la colegii mei, profesorii care 



au încercat să vă dea tot ceea ce au putut pe parcursul celor trei ani de 
zile”, a spus Valentin Popa. 

- USV, în topul 
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universităților 
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- Ediția 2022 a QS World University Rankings, publicată astăzi, 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. 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. 
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 
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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 
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 și 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 și 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 
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- În perioada 27 – 29 mai a.c., Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a 



Inovare și Educație 
Creativă pentru 
Tineret Ingineria 
medicală și 
autovehiculele 
electrice au fost 
domeniile de maxim 
interes 

organizat cea de-a V-a ediție a Salonului Internațional de Inovare și 
Educație Creativă pentru Tineret ICE-USV, a anunțat USV. 
Manifestarea a inclus un workshop pe tema cercetării în perioada post-
pandemie, un salon de creativitate și inventică și o serie de prezentări ale 
unor personalități din domeniul cercetării și educației creative 10-
InSTED (10 minutes about Innovation in Science, Technology, 
Engineering and Design). La salonul de inventică și creativitate au fost 
înregistrate și premiate 105 lucrări aparținând unor tineri din Republica 
Moldova, Croația, Polonia, Hong Kong, Malaiezia, Turcia, Vietnam, 
Taiwan, Coreea, Palestina și Indonezia, pe lângă proiecte ale tinerilor 
români din centrele universitare din Sibiu, Cluj-Napoca, Iași și Suceava. 
La invitația președintelui comitetului de organizare a manifestării, prof. 
univ. dr. Mihai Dimian, și a prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, la 
manifestare au participat prof. univ. dr. ing. Ilie Nucă – șeful 
Departamentului de Electrotehnică al Universității Tehnice a Moldovei, 
șef de lucrări dr. ing. Mihai-Victor Zerbeș și șef de lucrări dr. ing. Liliana 
Georgeta Popescu, coordonatori ai Cercului de inventică al Casei de 
Cultură de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prof. dr. ing. Aurel 
Țîțu – manager al Centrului Regional OSIM-EPO-ORDA pentru 
Promovarea Protecției Proprietății Intelectuale Sibiu, cercetător dr. ing. 
Mircea Ignat, de la Centrul „Alexandru Proca” al ICPE-București, alte 
cadre didactice și cercetători din țară. 
„Ediția din acest an a fost finanțată de Ministerul Educației și s-a 
desfășurat în regim mixt, peste 40 de participanți din țară și din 
Republica Moldova fiind prezenți la Suceava, pe lângă cei care au 
participat în online. Manifestarea a pus accent pe două domenii de 
maxim interes în inginerie în acest moment: ingineria medicală și 
autovehiculele electrice, domenii în care USV a inițiat noi programe de 
studiu de licență, dar a evidențiat și rolul gândirii creative în educația 
universitară în general. În acest sens, vreau să evidențiez lucrările 
prezentate de studenți din Republica Moldova” a precizat prof. univ. dr. 
ing. L. Dan Milici, coordonatorul comitetului de organizare. 

Dan COMAN Flutur va semna în 
Sala Unirii din 
Suceava înțelegeri 
de cooperare cu 
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- […]Șeful administrației județene a subliniat faptul că ceremonia semnării 
înțelegerilor de cooperare va fi organizată în Sala Unirii Bucovinei cu 
Țara din Palatul Administrativ din Suceava. radiotop.ro 
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municipiul Chișinău 
și raioanele Ștefan 
Vodă, Sîngerei și 
Rîșcani din Moldova 

 La ceremonie au fost invitați să participe reprezentanți ai Universității 
„Ștefan cel Mare”, Camerei de Comerț și Industrie, Inspectoratului Școlar 
Județean, Muzeului Național al Bucovinei și Centrului Cultural Bucovina 
pentru discuții privind pregătirea unor proiecte comune pe domeniile 
prevăzute în acorduri.[...] 

 


