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Sinteza articolului 

- QS World University 
Rankings 2023 
Universitatea 
„Ştefan cel Mare” 
din Suceava 
confirmă statutul de 
instituţie de top la 
nivel mondial 

agerpres.ro 
09.06.22 

- Ediţia 2023 a QS World University Rankings, publicată ieri, 8 iunie, 
certifică, pentru al doilea an consecutiv, parcursul constant al 
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. După ce, în ediţia de anul 
trecut a celebrului clasament, USV a fost inclusă, în premieră, în rândul 
instituţiilor de învăţământ superior relevante la nivel global, în ediţia 
2023, universitatea suceveană îşi menţine poziţia din eşalonul 
universităţilor 1201+, continuând să fie ierarhizată drept una dintre cele 
1400 de universităţi de excelenţă pe plan mondial şi între cele mai 
performante 11 universităţi din România. 
Pentru ediţia 2023 a QS World University Rankings, au fost analizate 
rezultatele a 2462 de instituţii, dintre care 1422 au îndeplinit criteriile 
riguroase pentru a fi incluse în ierarhizare, cu 124 de intrări noi prin 
raport la ediţia precedentă. La nivel naţional, în top se regăsesc 13 
universităţi, dintre care 2 sunt nou intrate. 
Două universităţi româneşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca şi Universitatea din Bucureşti, au fost ierarhizate în eşalonul 
1001-1200. Alte nouă universităţi se regăsesc în eşalonul 1201-1400, 
după cum urmează: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Transilvania” din 
Braşov, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Politehnica 
din Bucureşti şi Universitatea Politehnica din Timişoara. În zona de 
clasament 1401+, se regăsesc Universitatea din Craiova şi Universitatea 
din Oradea. 
Topul QS University Rankings, realizat pe domenii de studiu şi publicat 
începând cu anul 2004, are la bază următorii indicatori: prestigiul 
academic (40%); reputaţia în rândul angajatorilor (10%); numărul de 
citări raportat la numărul de cadre didactice (20%); raportul dintre 
numărul de cadre didactice şi numărul de studenţi (20%); ponderea 
cadrelor didactice din străinătate (5%) şi ponderea studenţilor străini 
(5%). Precizăm că majoritatea datelor utilizate de acest clasament sunt 
obţinute independent, din baze de date şi evaluări / sondaje interna-
ţionale, iar informaţiile raportate direct de universităţi parcurg un proces 
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de validare înainte de a fi utilizate în cadrul topului. 
Raportat la indicatorii menţionaţi mai sus, la nivel mondial, cea mai bună 
clasare a USV rămâne, şi în noua ediţie a clasamentului, la ponderea 
studenţilor străini: poziţia 374 în clasament, cu un punctaj de 17,1 
raportat la media globală de 8,7. Acest aspect a fost evidenţiat şi de Ben 
Sowter, vicepreşedinte senior al QS, care a menţionat că Universitatea 
"Ştefan cel Mare" din Suceava "are cel mai mare număr de studenţi 
internaţionali din România. Obţine cel mai mare scor al locaţiei în 
oricare dintre indicatorii QS, situându-se pe locul 374 în lume". 
Referitor la ceilalţi indicatori, USV se plasează după cum urmează: 
prestigiul academic (eşalonul 501+), reputaţia în rândul angajatorilor 
(eşalonul 501+), numărul de citări raportat la numărul de cadre didactice 
(601+), raportul dintre numărul de cadre didactice şi numărul de 
studenţi (601+), ponderea cadrelor didactice din străinătate (601+). 
QS World University Rankings este considerat unul din primele 3 topuri 
universitare internaţionale în ceea ce priveşte vizibilitatea, rezultatele 
publicate fiind valorizate pentru dezvoltarea de politici publice în 
educaţie. Clasamentul pentru anul 2023 poate fi consultat la următoarea 
legătură: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-
university-rankings/2023 

- Sărbătoarea muzicii 
la Suceava – Fête de 
la musique – 
spectacol 
extraordinar de 
operă și operetă pe 
15 iunie 2022 

obiectivdesuceava.ro 
09.06.22 

- Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava și Casa de Cultură a 
Studenților Suceava, în parteneriat cu Alianța Franceză din Suceava și 
Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, prezintă miercuri, 15 iunie a.c., în sala 
teatrului sucevean, concertul–spectacol liric omagial dedicat memoriei 
celebrului tenor bucovinean Joseph Schmidt, de la a cărui moarte tragică 
se împlinesc 80 de ani. 
Inițiat de profesorul emerit Vania Atudorei (Canada), pasionat biograf și 
meloman cunoscut, care pregătește publicarea unei cărți despre viața 
artistului român, acest spectacol liric de operă și operetă va fi precedat 
de o prezentare a marelui tenor Joseph Schmidt. 
Pe scena Teatrului „Matei Vișniec” vor evolua: soprana Viorica Corjan, 
baritonul Cezar Mititiuc, cunoscuți publicului sucevean, profesori la 
Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, alături de baritonul Eduard 
Ferenczi Gurban, de la Opera din Cluj-Napoca și Nisa, contratenorul 
Alexandru Costea, de la Opera din București și soprana Gladiola 
Nițulescu Lamatic, Prima Donna Teatrului de Stat de Operetă din 
București. 
Repertoriul artiștilor va conține canțonete, șansonete, dar și cele mai 
frumoase arii din opere și operete de Johan Strauss, Franz Lehar, 
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Georges Bizet, George Enescu, Jacques Offenbach, Gioachino Rossini, 
Georg Friedrich Handel, Antonio Vivaldi, Ferenc Erkel, George 
Gershwin… 
Concertul–spectacol omagial „Joseph Schmidt” se va desfășura sub egida 
Sărbătorii muzicii – Fête de la musique, manifestare anuală a muzicii în 
spațiul francofon internațional, care are loc în luna iunie. 
Joseph Schmidt s-a născut pe 4 martie 1904, la Davideni – Cernăuți, și a 
debutat la 20 de ani, având ulterior o scurtă, dar strălucită carieră 
internțaională, cu un succes uriaș în spectacole, cinema, radio, în Austria, 
Germania, Franța, Anglia, SUA, Olanda, Elveția, Belgia… Vorbea și cânta 
în 6 limbi: română, germană, ebraică, idiș, franceză și engleză și era 
supranumit „micul Caruso” (pentru că avea doar 1,50m înălțime). Mama 
sa este înmormântată în cimitirul evreisc din Gura Humorului, oraș în 
care familia artistului s-a refugiat după ocuparea Bucovinei. Joseph 
Schmidt a decedat tragic, la doar 38 de ani, în timpul războiului, ca 
refugiat într-un lagăr de muncă, în Elveția. 
Auditorium-ul din campusul universitar sucevean și o stradă din 
Municipiul Suceava îi poartă numele.  Cu această ocazie, Bibliotecii 
Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava îi vor fi oferite volume 
științifice și documente prețioase de arhivă. 
Pe 15 iunie 2022, Suceava va deveni din nou capitala națională a muzicii 
clasice, iar sucevenii se vor bucura de un spectacol excepțional de operă 
și operetă. Concertul va începe la ora 1900, iar intrarea este liberă, au 
anunțat organizatorii. 

- Expoziție de grafică 
și pictură a 
studenților și 
absolvenților  USV, 
în capela Cetății de 
Scaun a Sucevei  

suceava-smartpress.ro 
08.06.22 

- Începând cu data de 31 mai a.c., în capela Cetății de Scaun a Sucevei este 
deschisă spre vizionare expoziția care marchează finalul cursurilor de 
arte vizuale organizate de Casa de Cultură a Studenților din Suceava. 
Constituind o manifestare ce își propune să promoveze, prin intermediul 
inițiativei expoziționale, activitatea din ultimul an a studenților și 
absolvenților Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, materializată 
printr-un eveniment de prezentare în spațiul de profil pus la dispoziție 
de Muzeul Național al Bucovinei, expoziția etalează peste 40 de lucrări în 
tehnici de grafică și pictură. 
Demersul artistic se înscrie in linia deschisă de expozițiile precedente 
organizate de Casa de Cultură a Studenților, propunând o modalitate de 
lansare, promovare și exercitare a abilităților artistice într-un mod 
asumat, prin intermediul actului public al expunerii pe simeze într-un 
spațiu avizat. De la concept la materializare și percepție, de la subiect 
către obiect, lucrările vizează deopotrivă rigoare și virtuozitate, alături de 



acționism imprevizibil și experiment artistic, însumând atât calități de 
ordin estetic, cât și tehnic. 
Dintre participanții care semnează lucrările prezentate în cadrul 
evenimentului, îi amintim pe Naomi Cimpoi, FSE – anul III, Emilian 
Butnariu, FSE (Psihologie) – anul III, Roxana Voicu, FSE – anul II, 
Galina Grigoriev, FEAA – anul I si Tatiana Coțofan, absolventă masterat 
FLSC. 
Destinată atât publicului amator, cât și profesionist, expoziția va fi 
vernisată astăzi, 7 iunie, ora 17:00, în capela Cetății de Scaun din 
Suceava. 
Coordonator al studenților expozanți: prof. dr. Raluca Schipor-Baban, 
Casa de Cultură a Studenților Suceava 

Gabriel 
Toderașcu 

Suceveanul 
Alexandru Rață a 
fost omul meciului 
Bosnia și 
Herțegovina – 
România, din Silver 
League 

monitorulsv.ro 
08.06.22 

- Echipa de volei masculin a României, cu suceveanul Alexandru Rață în zi 
de grație, a câștigat cu 3-1 (25-15, 22-25, 25-22, 25-20) meciul din 
deplasare, cu Bosnia și Herțegovina, din cadrul Silver League. Titularizat 
în premieră în această competiție, voleibalistul în vârstă de 21 de ani a 
reușit în partida de la Tuzla nu mai puțin de 23 de puncte, cele mai multe 
din tabăra „tricoloră”. O evoluție foarte bună a avut și Adrian Aciobăniței, 
cel de-al doilea sucevean din naționala țării noastre, care a izbutit de 
puncteze de 13 ori. 
Cu această victorie, a patra din tot atâtea jocuri disputate, România s-a 
calificat matematic în Final Four-ul Silver League, programat în zilele de 
18 și 19 iunie, în Ungaria. 
La cei doar 21 de ani ai săi, Alexandru Rață este dublu campion național 
și câștigător al Cupei României cu Arcada Galați. Crescut într-o familie 
de sportivi de performanță, atât tatăl, Sorin, cât și mama, Elena, 
practicând în tinerețe cu succes atletismul, Alex a fost descoperit la LPS 
Suceava de profesorul Tudor Orășanu, cu care a și jucat mai apoi la 
echipa locală de seniori, CSM. 
În paralel cu sportul, Alexandru Rață urmează cursurile Facultății de 
Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, fiind în anul III de studiu.[…] 

- „I.L. Caragiale 
astăzi” – Colocviu 
național 10-11 iunie 
2022 

ordineazilei.ro 
09.06.22 

- Muzeul Național al Literaturii Române și Facultatea de Litere a 
Universității din București, în parteneriat cu Universitatea Națională de 
Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” și Biblioteca Centrală 
Universitară „Carol I”, organizează, în perioada 10-11 iunie 2022, 
Colocviul Național I.L. Caragiale astăzi. 
Se împlinesc 110 ani de la moartea lui I.L. Caragiale, un bun prilej pentru 
o reinterpretare la zi a operei sale. În mediul academic și cultural se 
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08.06.22 resimte nevoia unei rediscutări, pe mai multe paliere, a operei lui I.L. 
Caragiale, fie că vorbim despre proză, teatru, publicistică sau 
corespondență. De-a lungul timpului, receptarea operei caragialiene și-a 
schimbat considerabil ariile de interes și metodologia, așa încât ne 
propunem o ilustrare a acestei diversități. 
Cu această ocazie, Muzeul Național al Literaturii Române va expune, în 
Holul de Marmură al Facultății de Litere (Str. Edgar Quinet, nr. 5-7), 
manuscrise ale operelor lui I.L. Caragiale, pagini de corespondență cu 
personalități culturale și literare ale timpului și fotografii care înfățișează 
membri ai familiei scriitorului sau personaje celebre, precum și o serie 
de panouri grafice semnate de Aurel Jiquidi, important ilustrator al 
operei lui I.L Caragiale. Expoziția I.L. Caragiale (1852-1912) este 
coordonată de Lazăr Ginel, grafică Mircia Dumitrescu. 
Proiect realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin 
Serviciul Dezvoltare Comunitară din cadrul Direcției Generale 
Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare. 
Evenimentul poate fi urmărit și prin Google Meet: meet.google.com/fqx-
uymq-pvq 
PROGRAM [...] 
Sâmbătă, 11 iunie 2022 
Sala de Lectură a Bibliotecii Facultății de Litere din București, Str. Edgar 
Quinet, nr. 5-7  
Keynote Speeches 
-10:00-10:30 – Liviu Papadima, prof. univ. dr., Facultatea de Litere, 
Universitatea din București – Renumărarea steagurilor 
-10:30-11:00 – Dan Dediu, prof. univ. dr., Universitatea Națională de 
Muzică din București – Cum am scris muzica operei „O scrisoare 
pierdută” 
-11:00-11:30 – Mircea A. Diaconu, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava – I.L. Caragiale. Despre „O conferență” [...] 

- Peste 100 de elevi au 
participat la 
Concursul 
Interjudețean de 
Matematică 
„Acolada”, ediția a 
XV-a 

obiectivdesuceava.ro 
09.06.22 

- O singură concurentă a obținut punctajul maxim, și anume eleva Lavinia-
Elene Beclea, clasa a VII-a, de la Şcoala Gimnazială „Hatmanul Șendrea” 
Dolheștii Mari, jud Suceava, îndrumată de profesoara Diana-Alexandra 
Beclea, care a obținut marele premiu. Elevii din județul Suceava au 
obținut: 4 premii I, 5 premii II, 3 premii III și 45 de mențiuni. 
Sâmbătă, 4 iunie a.c., după doi de întrerupere din cauza pandemiei, la 
Şcoala Gimnazială Bogdănești, în parteneriat cu Colegiul Național 
„Ştefan cel Mare” Suceava, s-a organizat a XV-a ediție a Concursului 
Interjudețean de Matematică „Acolada”, adresat elevilor din clasele IV-



VIII din mediul rural. 
Au fost invitați la concurs peste 200 de elevi, din 24 de localități, și au 
participat 112 concurenți, din cei 123 înscriși. Potrivit organizatorilor, au 
participat 23 de elevi din clasa a IV-a, 22 din clasa a V-a, 23 din clasa a 
VI-a, 18 din clasa a VII-a și 26 din clasa a VIII-a, din 19 de localități – din 
județele Suceava, Bacău și Botoșani, iar din orașul Iași, în afara 
concursului, au participat 2 elevi de clasa a IV-a.[…] 
Președinte al concursului a fost profesor universitar doctor Radu 
Gologan, președintele Societății de științe Matematice din România. Din 
partea Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, înrudirea matematicii 
cu fizica a fost reprezentată de prof.univ.dr.ing. Ilie Muscă, decan al 
Facultății de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică. 

 


