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Sinteza articolului
Opt profesori universitari activi în instituții de învățământ superior din
toată țara, de la Universitatea din București și ASE la Universitatea de
Arte din Târgu Mureș, printre ei Valentin Popa, fost ministru al Educației
în guvernul PSD din 2018, formează grupul de experți desemnat de
ministrul Educației pentru a elabora anual un raport de metaranking ce
are drept scop clasificarea și ierarhizarea programelor universitare.
Grupul este alcătuit printr-un Ordin de ministru, document publicat luni
în Monitorul Oficial. Este primul astfel de grup de experți stabilit în
ultimii cinci ani, după cel care a elaborat Raportul asupra Exercițiului
Național de Metaranking Universitar – 2016.
Ordinul de ministru publicat astăzi, ordin „privind stabilirea grupului de
lucru responsabil de realizarea exercițiului național de metaranking”,
prevede, la Art. 1:
„Se stabilește High Level Experts Group (HLEG), grup de lucru în cadrul
Ministerului Educației, având următoarele responsabilități specifice și
limitate:
a) propune spre aprobare Ministerului Educației metodologia în vederea
realizării unui exercițiu național de metaranking;
b) colaborează cu experți și organisme internaționale cu expertiză în
domeniul ierarhizării și clasificării instituțiilor de învățământ superior;
c) elaborează anual un raport de metaranking.”
Din acest grup de experți fac parte, conform ordinului de ministru:
1. prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Universitatea din București;
2. prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, Academia de Studii
Economice din București;
3. prof. univ. dr. Carmen Loghin, Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iași;
4. prof. univ. dr. Valentin Navrapescu, Universitatea Politehnica din
București;
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5. prof. univ. dr. Valentin Popa, Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava;
6. prof. univ. dr. Radu Oprean, Universitatea de Medicină și Farmacie
„Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca;
7. prof. univ. dr. Vasile Vântu, Universitatea de Științele Vieții „Ion
Ionescu de la Brad” din Iași;
8. prof. univ. dr. Sorin Crișan, Universitatea de Arte din Târgu Mureș.
Ordinul a fost adoptat în baza Art. 193 din Legea Educației Naționale,
care prevede, pe lângă evaluarea universităților în scopul autorizării
provizorii și acreditării (evaluare realizată de către ARACIS), evaluarea
în scopul ierarhizării programelor de studii și a clasificării universităților,
pe baza unei metodologii de evaluare propuse de Ministerul Educației.
[…]
O studentă în anul II la masteratul de Teoria și Practica Traducerii din
cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării de la Universitatea
„Ștefan cel Mare” din Suceava s-a clasat pe locul secund la un prestigios
concurs de traducere de poezie hispano-americană în limba română.
Studenta se numește Mădălina Opinca, iar concursul a fost organizat sub
patronajul Universității de Vest din Timișoara și al consulatelor onorifice
ale Spaniei, Mexicului și Republicii Peru în Timișoara.
Mădălina a obținut locul II cu traducerea din limba spaniolă în limba
română a patru poeme scrise de poeți din Spania, Mexic, Peru și
Columbia.
Profesorul coordonator al Mădălinei Opinca este lectorul universitar
doctor Alina-Viorela Prelipcean. În 2021, profesoara a câștigat premiul I
la cea de-a II-a ediție a concursului de traduceri din Republica Moldova
„Eugeniu Coșeriu în galaxia limbilor europene”. Alina Prelipcean a
tradus în limba spaniolă textul „Sângele nostru”, care îi aparține marelui
lingvist român Eugeniu Coșeriu.
Alegerea poeziei de către organizatori a fost determinată de faptul că sau împlinit 100 de ani de la nașterea lingvistului. La ediția de anul acesta
s-au înregistrat peste 60 de participanți din Republica Moldova,
România, Spania, Elveția, Germania, Franța și Serbia.
Toți studenții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava revin în sălile de
curs. Decizia a fost luată joi, 4 noiembrie, de Consiliul de Administrație
al USV.
Astfel, începând cu luni, 8 noiembrie, toate activitățile didactice revin
integral la regimul față în față.

noiembrie

Următoarea decizie privind modalitatea de desfășurare a activităților
didactice va fi luata joi, 18 noiembrie a.c.
Reamintim că, în cursul acestui an universitar, Consiliul de
Administrație al USV decide la fiecare două săptămâni metoda de
desfășurare a cursurilor.

