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Oana Nuțu USV a intrat în 
clasamentul mondial 
Times Higher 
Education – Impact 
Ranking 
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- Clasamentul Times Higher Education Impact este singurul ranking care 
evaluează la nivel global performanțele universităților raportate la 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite. USV este pentru 
prima data indexată în THE Impact Rankings și face parte dintre primele 
1.406 universități ale lumii din perspectiva impactului pe care îl are 
asupra societății contemporane. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a fost selectată în 
clasamentului mondial Times Higher Education (THE) – Impact 
Rankings, Ediţia 2022. În acest top internaţional al universităţilor, 
publicat în data de 27 aprilie 2022, au fost incluse primele 1.406 instituţii 
de învăţământ superior la nivel global, reprezentând 106 țări ori regiuni. 
USV se numără printre cele 13 instituții de învățământ superior 
românești incluse în ranking, situându-se în categoria universităților 
1001+. 
„Grație eforturilor susținute ale întregii comunități academice, USV este 
pentru prima data indexată în THE Impact Rankings și face parte dintre 
primele 1.406 universități ale lumii din perspectiva impactului pe care îl 
are asupra societății contemporane”, au transmis universitarii suceveni. 
Clasamentul Times Higher Education Impact este singurul ranking care 
evaluează la nivel global performanțele universităților raportate la 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (United Nations’ 
Sustainable Development Goals). Metodologia utilizează indicatori 
calibrați cu atenție pentru a oferi o comparație cuprinzătoare și 
echilibrată în patru domenii mari: cercetare, administrare, implicare și 
predare. Datele utilizate sunt preluate atât de la universități, cât și din 
diverse surse independente. 
„USV este implicată în realizarea tuturor celor 17 obiective de dezvoltare 
sustenabilă definite de ONU și contribuie puternic la atingerea a 9 dintre 
acestea. Spre exemplu, în domeniul calității educației, USV se plasează 
între primele 300 universități ale lumii, iar în cel al protecției mediului 
între primele 400 instituții la nivel global; în direcția muncii decente și a 
creșterii economice, USV se încadrează în clasa 401-600 universități ale 
lumii; în planul combaterii sărăciei, dar și în cel al promovării păcii, 
justiției și instituțiilor puternice, comunitatea academică suceveană se 
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situează în clasa 401-600 universități ale lumii; pe dimensiunea 
industriei, inovării și infrastructurii, precum și pe cea a reducerii 
inegalităților, USV face parte din clasa 601+; în ceea ce privește sănătatea 
și starea de bine, precum și în cazul parteneriatelor pentru atingerea 
obiectivelor, USV a fost inclusă în categoria 1001+”, au detaliat 
reprezentanții USV. 

- MOBEE - Expoziţia 
Mobilă despre 
Cutremure la 
Universitatea 
„Ştefan cel Mare” 
din Suceava 
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- Începând de astăzi, 28 aprilie şi până pe data de 30 aprilie, la 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în Atriumul din corpul E 
este amenajată pentru vizitare MOBEE - Expoziţia Mobilă despre 
Cutremure.  
Această expoziţie este realizată de către cercetătorii de la Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFPT) şi 
este dedicată persoanelor de orice vârstă. Proiectul MOBEE este cel mai 
nou mijloc de informare cu privire la cauzele, caracteristicile şi efectelor 
cutremurelor. Vizitatorii vor putea afla numeroase informaţii legate de 
locul unde se produc cutremurele în România, de ce zona Vrancea este 
atât de activă seismic, dar şi reguli de comportament în situaţia unui 
cutremur. De asemenea, proiectul are şi o componenţă intercativă prin 
aplicaţiile disponibile şi prin machetele printate 3D la scara mare.  
Intrarea la expoziţie este liberă şi se poate realiza după următorul orar: 
28 aprilie - interval 15:00 - 18:00; 
29 aprilie - interval 09:00 - 13:00/15:00 - 18:00 
30 aprilie - interval 09:00 - 13:00/15:00 - 18:00.  
Expoziţia MOBEE este o componentă în cadrul Conferinţei Naţionale a 
Comunităţii „Educaţie pentru Ştiinţe”, care se derulează la Suceava în 
aceste zile. Conferinţa este organizată de Universitatea din Bucureşti, 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Institutul Naţional pentru 
Fizica Pământului şi Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară 
„Horia Hulubei”, fiind la a IV-a ediţie anul acesta organizată sub titlul 
„Scrutând viitorul: perspectivele educaţiei STEM. Lecţii din criză.” 
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- Peste 200 profesori şi cercetători din România, Republica Moldova şi 
Ucraina participă, de astăzi până sâmbătă, la Conferința Comunității 
Educație pentru Știință, găzduită de Universitatea Ștefan cel Mare 
Suceava. 
Manifestarea este organizată în colaborare cu Universitățile din 
București și Cluj-Napoca, precum și cu  Institutul Național pentru Fizica 
Pământului și Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară. 
Cu acest prilej se vor desfășura 35 ateliere de lucru, mese rotunde, sesiuni 

edumanager.ro 
26.04.22 
bursa.ro 
28.04.22 
pescurt.ro 
28.04.22 



suceava-smartpress.ro 
27.04.22 

de prezentări, dezbateri şi expoziţii interactive dedicate comunicării de 
bune practici în predarea și promovarea științelor. 
Ediția din acest an este organizată sub titulatura „Scrutând viitorul : 
perspectivele educației STEM. Lecții din criză”, fiind un prilej de analiză 
și reflecție asupra modului în care educația pentru știință a evoluat în 
ultima decadă. 
Printre subiectele prelegerilor amintim știința pentru mediu, fabricarea 
de montaje experimentale, astronomie, seismologie, explorarea 
planetelor, energii neconvenționale, chimie, biologie moleculară și 
realitate augmentată, dar și construirea carierelor, dezvoltare socio-
emoțională și instruire multimedia. 
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de cazare gratuită și 
peste 5.000 de mese 
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centrul USV pentru 
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- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) continuă să acorde sprijin 
refugiaților din Ucraina care tranzitează județul nostru. Cu ocazia 
sărbătorilor de Paști, prorectorul Mihai Dimian a prezentat un mic bilanț 
al acțiunilor realizate prin centrul USV pentru refugiaţi, pe care îl 
coordonează. 
„Personal: peste 200 de nopţi de cazare gratuită, peste 300 de ore de 
voluntariat. 
Instituţional, prin centrul USV pentru refugiaţi pe care-l coordonez: 
peste 2.500 de nopţi de cazare gratuită, peste 5.000 de mese calde 
(aproximativ 2.500 de la cantina USV), peste 10.000 de ore de 
voluntariat din partea studenţilor şi profesorilor implicaţi în centru, 
peste 100 de transporturi de persoane şi ajutoare, peste 70 de familii 
ajutate zilnic prin magazinul de la Observator. Mulţumim celor care ne-
au sprijinit pentru a putea ajuta! Povestea merge mai departe!”, a 
transmis prorectorul USV Mihai Dimian. 
Amintim că Magazinul pentru refugiaţi de la Observatorul Astronomic al 
USV a fost amenajat în urmă cu o lună, iar ucrainenii pot alege, zilnic, 
câte 10 produse, pe baza documentelor ce atestă statutul lor. În cadrul 
magazinului, care funcționează între orele 12-16 (inclusiv sâmbăta şi 
duminica), sunt puse în mod gratuit la dispoziția refugiaților alimente, 
haine, jucării, rechizite și alte obiecte de necesitate zilnică. 
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Național al 
Bucovinei 
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- La Muzeul Național al Bucovinei va avea loc joi, 28 aprilie 2022, la ora 
14.00, vernisajul expoziției „Energii Colorate”. 
După cum ne-a spus artistul plastic sucevean prof. Lucia Pușcașu, acest 
proiect s-a realizat prin parteneriatul dintre Primăria Suceava și Primăria 
Laval (Suceava și Laval sunt orașe înfrățite), în colaborare cu Comitetul 
Laval - Suceava, Asociația CNS53 Laval, Alianța Franceză din Suceava, 
Muzeul Național al Bucovinei, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, 
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Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Suceava și Asociația 
„Curcubeul Succesului” din Suceava. 
Artiști plastici din Laval - Franța, regiunea Mayenne, își expun lucrările 
lor de pictură, grafică și panouri decorative pe simezele Muzeului 
Național al Bucovinei, Universității „Ștefan cel Mare” și Galeriei de Artă 
„Ion Irimescu” din Suceava. 
Expun artiștii Clara Lemosquet, Martial Gouvenou, Michel Monce, 
Fabrice Milleville, Patric Le Cour. Puteți admira creații plastice în 
tehnicile desenului alb - negru, pastelului, picturii în ulei pe pânză, pe 
placaj și panouri decorative (tehnică personală pe hârtie). 
Asociația CNS53, înființată în anul 2013, la Laval, duce mai departe 
tradiția artei naive promovată de Henri Rousseau („Muzeul de Artă 
Naivă” din Laval), Henri Trouillard și Jules Lefranc. 
„Din 1970, prin revenirea la Mayenne a pictorului Robert Tatin, arta lor 
va primi o nouă influență. Vă veți întâlni cu spații plastice create în 
structuri compoziționale statice - dinamice, închise - deschise, contraste 
valorice, contraste între goluri și plinuri, contraste de apropieri - 
depărtări, subiecte multiple, figurative sau abstracte. Dar ceea ce îi 
unește este culoarea, energia culorii. Prin tonuri și tente de culori 
pastelate, închise, deschise, mate, strălucitoare, plasticienii obțin imagini 
cu semnificații și expresivități plastice impresionante”, a mai spus 
artistul plastic Lucia Pușcașu. 

 


