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Radu Lupașcu USV în clasamentul 
mondial Times 
Higher Education - 
Impact Rankings 

monitorulsv.ro 
29.04.22 

- Selecție importantă pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
(USV), care a fost înregistrată în cadrul clasamentului mondial Times 
Higher Education(THE) - Impact Rankings, Ediţia 2022. În acest top 
internaţional al universităţilor, publicat pe 27 aprilie 2022, au fost 
incluse primele 1.406 instituţii de învăţământ superior la nivel global, 
reprezentând 106 țări ori regiuni ale lumii. Astfel, conform 
clasamentului, USV se numără printre cele 13 instituții de învățământ 
superior românești incluse în ranking, situându-se în categoria 
universităților 1001+. 
Clasamentul Times Higher Education 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 de calcul 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 domeniul muncii decente și 
a creșterii economice, USV se încadrează în clasa 401-600 universități 
ale lumii, iar în planul combaterii sărăciei și în cel al promovării păcii, 
justiției și instituțiilor puternice, comunitatea academică suceveană se 
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+, iar în ceea ce privește 
sănătatea și starea de bine, precum și în cazul parteneriatelor pentru 
atingerea obiectivelor, USV a fost inclusă în categoria 1001+. Datorită 
eforturilor susținute ale întregii comunități academice, USV este pentru 
prima dată indexată în THE Impact Rankingsși face parte dintre primele 
1.406 universități ale lumii din perspectiva impactului pe care îl are 

ziare.com 
28.04.22 
svnews.ro 
28.04.22 
ziarelive.ro 
28.04.22 
info-suceava.com 
28.04.22 
ziareonline24.ro 
28.04.22 
radioas.ro 
28.04.22 
scoala.xyz 
28.04.22 
edupedu.ro 
28.04.22 
centruldepresa.ro 
28.04.22 
newsbucovina.ro 
28.04.22 
ziarulevenimentul.ro 
28.04.22 
edumanager.ro 
28.04.22 
suceava-smartpress.ro 
28.04.22 
radiotop.ro 
28.04.22 
ziaruldepenet.ro 
28.04.22 
suceava.robo-stiri.ro 



28.04.22 asupra societății contemporane. 
pressonline.ro 
28.04.22 
estnews.ro 
28.04.22 

- USV a câștigat un 
nou titlu de 
campioană 
universitară 

gazetasv.ro 
28.04.22 

- Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a cucerit un nou titlu 
universitar de campioană națională la handbal masculin. 
Echipa condusă de Petru Ghervan, Bogdan Şoldănescu și Iulian Andrei 
și-a adjudecat trofeul, după ce s-a impus joi, în sala „Dumitru Bernicu”, 
în finala competiției, în fața reprezentantei Universității „Vasile 
Alecsandri” din Bacău, cu scorul de 36-23 (16-13). 
Handbaliștii de la USV au ajuns în finală, după ce au câștigat grupa din 
care au făcut parte cu două victorii: 28-23 cu Universitatea „Ovidius” din 
Constanța și 22-21 cu Universitatea din Pitești. 
Podiumul final a fost completat de echipa Universității din Pitești, care a 
trecut în finala mică, cu scorul de 41-15, de reprezentanta Universității 
de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București. 
„Ne bucurăm pentru trofeu. Am avut două meciuri încărcate în faza 
grupelor, după care, în finală, am jucat mai deinvolt și am obținut un 
rezultat mai aproape de adevăr. Am tratat cu maxim respect această 
competiție an de an, dovadă că am câștigat-o de cinci ori. Așteptăm să 
vedem dacă se vor găsi bani la Minister să mergem la Campionatul 
European din Polonia, unde, dacă vom participa, vom fi cu siguranță 
printre echipele favorite să câștige trofeul”, a declarat antrenorul Bogdan 
Şoldănescu. 
Echipa Universității „Ştefan Cel Mare” s-a bazat la această competiție pe 
următorul lot de jucători: Eduard Duman, Ionuț Andreescu, Robert 
Furak, Cosmin Lupu, Alexandru Bologa, Alexandru Dascălu, Leonard 
Ştefan, Claudiu Lăzurcă, Pavel Loic, Adrian Tîrzioru, Iulian Roșu, Adrian 
Urdă și George Mihalcea.  
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Radu Lupașcu Lucrările Conferinței 
Naționale a 
Comunității 
,,Educație pentru 
Științe” s-au deschis 
ieri la USV 

monitorulsv.ro 
29.04.22 

- Ieri după-amiază, începând cu ora 16.00, în sala Auditorium „Joseph 
Schmidt” din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a avut 
loc deschiderea oficială a celei de a IV-a ediții a lucrărilor Conferinței 
Naționale a Comunității Educație pentru Știință (CNCES). La 
evenimentul educațional organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, Universitatea București,  Universitatea „Babeș-Bolyai” din 
Cluj-Napoca, în colaborare cu Institutul Național pentru Fizica 
Pământului și Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia 
Hulubei”, participă în acest an circa 200 de profesori și cercetători din 
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România, Republica Moldova și Ucraina. 
Cuvântul de deschidere l-a avut rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin 
Popa, care a salutat deschiderea lucrărilor conferinței, vorbind despre 
tema situațiilor de criză a evenimentului, între care și pandemia de 
Covid-19: „Unele studii legate despre efectul pandemiei asupra Educației 
STEM, o temă a conferinței noastre din aceste zile, au reliefat o 
dezvoltare a componentei cognitive, lucru oarecum normal și logic 
datorită accentului pus pe digitalizare, în detrimentul celei afective. Dacă 
progresul educației STEM ne îndreaptă cu pași repezi spre cea de a patra 
Revoluție Industrială, rămâne să ne îndreptăm cu toții și poate să găsim 
câteva răspunsuri despre care va fi structura umană a celor care vor 
conduce lumea în această direcție. Cât de mult va fi afectat pandemia 
structura afectivă și emoțională, sau nevoia și capacitatea de comunicare 
și interacțiune a studenților noștri. Cu siguranță unele răspunsuri le veți 
da dumneavoastră în dezbaterile din aceste zile.” 
A urmat și salutul rectorului Marian Preda de la Universitatea București, 
care a spus: „Vă salut pe toți și îi salut cu drag pe participanții din 
Republica Moldova și din Ucraina, pentru noi prezența lor fiind extrem 
de importantă, mai ales în aceste vremuri.” 
Mesaje de salut au venit și din partea organizatorilor, precum 
cercetătorul Mihai Radu de la Institutul Național de Fizică și Inginerie 
Nucleară „Horia Hulubei”, Constantin Ionescu, directorul Institutului 
Național pentru Fizica Pământului, precum și prof. univ. dr. ing. Mihai 
Dimian, prorectorul USV, alături de prefectul Județului Suceava, 
Alexandru Moldovan. Programul serii a fost presărat cu momente 
artistice pentru audiența venită de pretutindeni. 
Astăzi vor demara ateliere de lucru, mese rotunde, sesiuni de prezentări 
şi dezbateri, vizite de lucru în laboratoare de cercetare şi expoziţii 
interactive, care sunt dedicate comunicării de bune practici în predarea 
și promovarea științelor  și a carierelor în știință, în educația formală, 
precum și în cea non-formală. Detalii privind programul manifestării pot 
fi consultate pe pagina web https://cnces.educatiepentrustiinta.ro/ro, 
precum şi pe pagina de facebook asociată,https://fb.me/e/1GSGSjhax, 
unde vor avea loc şi transmisiuni live de la lucrările conferinţei. 

- MOBEE – Expoziția 
Mobilă despre 
Cutremure, la 
Universitatea 
”Ştefan cel Mare” 
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29.04.22 

- Începând de joi și până sâmbătă, 30 aprilie, la Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, în Atriumul din corpul E este amenajată pentru 
vizitare MOBEE – Expoziția Mobilă despre Cutremure. 
Această expoziție este realizată de către cercetătorii de la Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFPT) și 
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Suceava 28.04.22 este dedicată peroanelor de orice vârstă. Proiectul MOBEE este cel mai 
nou mijloc de informare cu privire la cauzele, caracteristicile și efectelor 
cutremurelor. Vizitatorii vor putea afla numeroase informații legate de 
locul unde se produc cutremurele în România, de ce zona Vrancea este 
atât de activă seismic, dar și reguli de comportament în situația unui 
cutremur. De asemenea, proiectul are și o componență intercativă prin 
aplicațiile disponibile și prin machetele printate 3D la scara mare. 
Intrarea la expoziție este liberă și 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. 
Expoziția MOBEE este o componentă în cadrul Conferinței Naționale a 
Comunității „Educație pentru științe”, care se derulează la Suceava în 
aceste zile. Conferința este organizată de Universitatea din București, 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca, în colaborare cu  Institutul Național pentru 
Fizica Pământului și Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară 
„Horia Hulubei”, fiind la a IV-a ediție anul acesta, organizată sub titlul 
„Scrutând viitorul: perspectivele educației STEM. Lecții din criză”. 
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- Universitarele Otilia 
Clipa și Doina 
Schipor, articole 
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- Două universitare sucevene au articole publicate în cartea „Parenting de 
la A la Z. 83 de teme provocatoare pentru părinții de astăzi”, care a apărut 
anul acesta la prestigioasa Editură „Polirom”. Este vorba despre 
conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa și despre conferențiarul 
universitar doctor Doina Schipor, ambele de la Facultatea de Științe ale 
Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare”. Prezentă în studioul 
Radio Top, profesoara Clipa a declarat: „Lucrarea a fost coordonată de o 
colegă din București și interesant este că toate capitolele se bazează pe 
cercetări în domeniu și aduc aplicațiile foarte aproape de cercetările 
realizate. Cartea este scrisă pe înțelesul tuturor, dar folosind cercetările 
din domeniu, și se adresează părinților și profesorilor”. Universitara 
suceveană s-a arătat încîntată de faptul că a făcut parte din echipa care a 
realizat cartea „Parenting de la A la Z. 83 de teme provocatoare pentru 
părinții de astăzi” și a subliniat: „Este un proiect bun. Faptul că am fost 
cooptate și noi, eu și doamna Schipor, pentru această amplă lucrare mi 
se pare extraordinar. Sînt așa de încîntată și mi se pare onorant să fii 
invitat să scrii într-o asemenea carte, să scrii împreună cu ceilalți, să ai 
vizibilitate, să poți ajuta părinții în a-și înțelege copiii. Am fost foarte, 
foarte bucuroasă de această colaborare”. Otilia Clipa a mai spus că, cel 
puțin pînă acum, nu a fost plătită pentru materialul trimis spre publicare 



pentru volumul „Parenting de la A la Z”, dar a precizat că, oricum, în locul 
banilor preferă cît mai multe cărți din această serie, pentru a le da mai 
departe. 

 


