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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Examen de 
dietetician, 
organizat în cadrul 
Facultății de 
Medicină și Științe 
Biologice 

monitorulsv.ro 
30.04.22 

- Facultatea de Medicină și Științe Biologice (FMSB) din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) organizează pe 22 mai 
2022, în colaborare cu Colegiul Dieteticienilor din România (CDR), 
examenul la nivel național pentru obținerea statutului de dietetician 
autorizat. 
USV este una dintre puținele universități din țară care oferă studenților 
programul de licență în specializarea „Nutriție și Dietetică”, până în 
prezent fiind la a 6-a generație de studenți care se pregătesc în acest 
domeniu, cu aproximativ 120 de studenți înscriși în anul curent. 
Programul de licență de 3 ani de „Nutriție și Dietetică” al universității 
pregătește absolvenți cu abilități practice și teoretice competitive, în 
concordanță cu standardele internaționale. USV este în permanență 
dedicată asigurării unei educații de calitate, dar și asigurării 
oportunităților de carieră absolvenților săi. Pentru aceasta este necesară 
obținerea autorizației de liberă practică, una dintre condiții fiind 
promovarea examenului național de dietetician autorizat. Începând cu 
anul curent, Colegiul Dieteticienilor din România, în calitate de 
autoritate profesională în nutriție și dietetică la nivel național, va emite 
avize de liberă practică absolvenților programului de „Nutriție și 
Dietetică” care vor promova examenul de dietetician autorizat și vor 
putea dobândi astfel calitatea de membru al CDR. 
Pentru anul 2022, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
organizează examenul de dietetician autorizat în data de 22 mai, urmând 
ca rezultatele finale să fie anunțate în data de 27 mai. Candidații care 
promovează concursul vor putea exercita profesia de dietetician 
autorizat, conform reglementărilor în vigoare la nivel național. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava oferă candidaților întrebări-
model, precum și bibliografia de examen în format electronic. 
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- USV a fost inclusa in 
categoria 
universitatilor 
1001+ 

crainou.ro 
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- Universitatea „Ştefan 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 
a.c. au fost incluse primele 1.406 instituţii de învăţământ superior la nivel 
global, reprezentând 106 ţări ori regiuni. USV se numără printre cele 13 
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instituţii de învăţământ superior româneşti incluse în clasament, 
situându-se în categoria universităţilor 1001+. 
Clasamentul Times Higher Education Impact este singurul ranking care 
evaluează la nivel global performanţele universităţilor raportate la 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale Naţiunilor Unite (United Nations’ 
Sustainable Development Goals). 
Metodologia utilizează indicatori calibraţi cu atenţie pentru a oferi o 
comparaţie cuprinzătoare şi echilibrată în patru domenii mari: cercetare, 
administrare, implicare şi predare. Datele utilizate sunt preluate atât de 
la universităţi, cât şi din diverse surse independente, a anunţat instituţia 
academică suceveană. 
USV este implicată în realizarea tuturor celor 17 obiective de dezvoltare 
sustenabilă definite de ONU şi contribuie puternic la atingerea a 9 dintre 
acestea. Spre exemplu, în domeniul calităţii educaţiei, USV se plasează 
între primele 300 universităţi ale lumii, iar în cel al protecţiei mediului, 
între primele 400 instituţii la nivel global; în direcţia muncii decente şi a 
creşterii economice, USV se încadrează în clasa 401-600 universităţi ale 
lumii; în planul combaterii sărăciei, dar şi în cel al promovării păcii, 
justiţiei şi instituţiilor puternice, comunitatea academică de la Suceava 
se situează în clasa 401-600 universităţi ale lumii; pe dimensiunea 
industriei, inovării şi infrastructurii, precum şi pe cea a reducerii 
inegalităţilor, USV face parte din clasa 601+; în ceea ce priveşte sănătatea 
şi starea de bine, precum şi în cazul parteneriatelor pentru atingerea 
obiectivelor, USV a fost inclusă în categoria 1001+. 
„Constatăm cu satisfacţie că, graţie eforturilor susţinute ale întregii 
comunităţi academice, USV este pentru prima data indexată în THE – 
Impact Rankings şi face parte dintre primele 1406 universităţi ale lumii 
din perspectiva impactului pe care îl are asupra societăţii contemporane” 
a transmis USV. 
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Radu Lupașcu Conferința 
Națională a 
Comunității 
,,Educație pentru 
Științe” organizată 
în cadrul USV, o 
reușită apreciată de 
participanți 

monitorulsv.ro 
02.05.22 

- Timp de trei zile, în perioada 28-30 aprilie, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din „Educație pentru Știință” (CNCES). La evenimentul 
educațional au participat mai mult de 200 de profesori și cercetători din 
România, Republica Moldova și Ucraina. Conferința a avut în 
componență 35 de ateliere de lucru, mese rotunde, sesiuni de prezentări 
şi dezbateri, vizite de lucru în laboratoare de cercetare şi expoziţii 
interactive, cu toate dedicate comunicării de bune practici în predarea și 
promovarea științelor și a carierelor în știință. La organizarea acestui 
eveniment educațional au participat Universitatea din București, 
Universitatea „Ștefan 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”. [...] 

- Delegație a 
Universității 
Champagne-
Ardenne din Reims, 
așteptată la Alianța 
Franceză Suceava și 
la USV 
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- Între 2 și 5 mai, la Suceava se va afla o delegație de la Institutul Național 
Superior al Profesoratului și Educației aparținînd de Universitatea 
Champagne-Ardenne din Reims, Franța. Delegația va sosi la invitația 
filialei Alianței Franceze și a Universității „Ștefan cel Mare”, iar pe 
agenda de lucru figurează mai multe întîlniri cu profesori din mediul 
universitar şi preuniversitar în vederea dezvoltării de noi parteneriate şi 
colaborări în domeniul predării limbii franceze şi al profesionalizării 
viitorilor profesori. De asemenea, va fi făcut un bilanţ al stagiului de 
formare pe care 20 de masteranzi de la Institutul din Reims l-au efectuat 
la Suceava în perioada 21 februarie – 5 martie. Proiectul a fost realizat în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar şi a fost coordonat de președintele de 
onoare al filialei Alianței Franceze, profesorul universitar doctor Sanda-
Maria Ardeleanu, şi de directoarea asociației, lectorul universitar doctor 
Mariana Şovea. Stagiul a implicat peste 100 de profesori şi învăţători din 
10 unităţi de învăţămînt, care au contribuit la perfecţionarea didactică şi 
metodică a studenţilor francezi. Delegaţia va vizita patru dintre unităţile 
de învăţămînt partenere – colegiile naţionale „Petru Rareş” și „Mihai 
Eminescu”, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni şi 
Şcoala nr.1 din Suceava, pentru a cunoaşte cadrele didactice implicate în 
proiect şi pentru a continua şi dezvolta colaborările actuale. 
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- Suceava a cîștigat 
Campionatul 
Național Universitar 
de handbal. Suceava 
așteaptă acum bani 
de la Ministerul 
Educației pentru a 
putea participa la 
Europenele din 
Polonia 
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- Echipa Universității „Ștefan Cel Mare” s-a impus la ediția din acest an a 
Campionatului Național Universitar, care s-a desfășurat la Suceava. În 
finală, echipa antrenată de Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu și Iulian 
Andrei a trecut cu 36-23 (16-13) de Universitatea „Vasile Alecsandri” din 
Bacău. Sucevenii s-au calificat în finală după ce au trecut în grupe de 
Universitatea „Ovidius” Constanța (28-23) și Universitatea Pitești (22-
21). Antrenorul Bogdan Șoldănescu a declarat: „Ne bucurăm pentru 
trofeu. Am avut două meciuri încărcate în grupe, după care, în finală, am 
jucat mai dezinvolt și am obținut un rezultat mai aproape de adevăr. Am 
tratat de fiecare dată cu maxim respect această competiție, dovadă că am 
cîștigat-o de cinci ori pînă acum. Așteptăm să vedem dacă se vor găsi bani 
la Minister să mergem la Campionatul European Universitar din Polonia, 
unde, dacă vom participa, vom fi cu siguranță printre echipele favorite la 
cîștigarea trofeului”. 
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- Putin și ideologia suceava-smartpress.ro - La emisiunea „Povestea Vorbei”, găzduită de postul regional de 



euro-asiatică, cu 
conf. univ. dr. Dan 
Dascălu, sociolog, la 
„Povestea Vorbei” – 
Televiziunea 
Intermedia  

29.04.22 Televiziune Intermedia Suceava, moderată de Neculai Roșca, care va fi 
difuzată începând cu seara zilei de sâmbătă 30 aprilie  2022,   invitat este 
din nou conf. univ. dr. Dan Dascălu, reputat sociolog, de la Universitatea 
Ștefan cel Mare Suceava. 
Putin și ideologia euro-asiatică, este tema complexăși bine documentată 
propusă de universitarul sucevean iar telespectatorii vor avea prilejul ca 
umrărind emisiunea, sâ înțeleagă resorturile istorice și teoretice care au 
facilitat transformarea lui Vladimir Putin în ceea ce este acum: omul cel 
mai periculos de pe planetă. 
Programul de difuzare al emisiunii „Povestea Vorbei” este cel ştiut: 
sâmbătă ora 20.00; duminică la ora 13.00; marți, ora 12.00; marți, ora 
22.00; miercuri, ora 16.10,  vineri, ora 15.00, vineri ora 03.00, dar și pe 
paginile de facebook ale Televiziunii Intermedia Suceava și a publicației 
online Suceava smartpress începând cu seara zilei de sâmbătă, când 
emisiunea este difuzată în premieră. 

 


