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Sinteza articolului 

- Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava 
confirmă statutul de 
instituție de top la 
nivel mondial 

monitorulsv.ro 
09.06.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava este ierarhizată drept una 
dintre cele 1400 de universități de excelență pe plan mondial și între cele 
mai performante 11 universități din România. 
Ediția 2023 a QS World University Rankings, publicată ieri, 8 iunie, 
certifică, pentru al doilea an consecutiv, parcursul constant al 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. După ce, în ediția de anul 
trecut a celebrului clasament, USV a fost inclusă, în premieră, în rândul 
instituțiilor de învățământ superior relevante la nivel global, în ediția 
2023, universitatea suceveană își menține poziția din eșalonul 
universităților 1201+, continuând să fie ierarhizată drept una dintre cele 
1400 de universități de excelență pe plan mondial și între cele mai 
performante 11 universități din România. 
Pentru ediția 2023 a QS World University Rankings, au fost analizate 
rezultatele a 2462 de instituții, dintre care 1422 au îndeplinit criteriile 
riguroase pentru a fi incluse în ierarhizare, cu 124 de intrări noi prin 
raport la ediția precedentă. La nivel național, în top se regăsesc 13 
universități, dintre care 2 sunt nou intrate. 
Două universități românești, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca și Universitatea din București, au fost ierarhizate în eșalonul 
1001-1200. Alte nouă universități se regăsesc în eșalonul 1201-1400, 
după cum urmează: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Transilvania” din 
Brașov, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Politehnica 
din București și Universitatea Politehnica din Timișoara. În zona de 
clasament 1401+, se regăsesc Universitatea din Craiova și Universitatea 
din Oradea. 
Topul QS University Rankings, realizat pe domenii de studiu și publicat 
începând cu anul 2004, are la bază următorii indicatori: prestigiul 
academic (40%); reputația în rândul angajatorilor (10%); numărul de 
citări raportat la numărul de cadre didactice (20%); raportul dintre 
numărul de cadre didactice și numărul de studenți (20%); ponderea 
cadrelor didactice din străinătate (5%) și ponderea studenților străini 
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09.06.22 (5%). Precizăm că majoritatea datelor utilizate de acest clasament sunt 
obținute independent, din baze de date și evaluări / sondaje 
internaționale, iar informațiile raportate direct de universități parcurg 
un proces de validare înainte de a fi utilizate în cadrul topului. 
Raportat la indicatorii menționați mai sus, la nivel mondial, cea mai bună 
clasare a USV rămâne, și în noua ediție a clasamentului, la ponderea 
studenților străini: poziția 374 în clasament, cu un punctaj de 17,1 
raportat la media globală de 8,7. Acest aspect a fost evidențiat și de Ben 
Sowter, vicepreședinte senior al QS, care a menționat că Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava „are cel mai mare număr de studenți 
internaționali din România. Obține cel mai mare scor al locației în 
oricare dintre indicatorii QS, situându-se pe locul 374 în lume”. Referitor 
la ceilalți indicatori, USV se plasează după cum urmează: prestigiul 
academic (eșalonul 501+), reputația în rândul angajatorilor (eșalonul 
501+), numărul de citări raportat la numărul de cadre didactice (601+), 
raportul dintre numărul de cadre didactice și numărul de studenți 
(601+), ponderea cadrelor didactice din străinătate (601+). 
QS World University Rankings este considerat unul din primele 3 topuri 
universitare internaționale în ceea ce privește vizibilitatea, rezultatele 
publicate fiind valorizate pentru dezvoltarea de politici publice în 
educație. Clasamentul pentru anul 2023 poate fi consultat la următoarea 
legătură: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-
university-rankings/2023 
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Romega 

„Viitorul pădurii 
românești și al 
sectorului forestier 
trece în mâinile 
voastre” 

monitorulsv.ro 
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- O nouă generație de silvicultori – o pădure tânără, formată de specialiști 
cu renume la nivel național, pentru a fi gestionarii pădurilor țării, 
forestierii care trudesc să aducă lemnul în casele noastre, în mii și mii de 
forme și produse, dar și ecologiștii și inspectorii de protecție a mediului, 
din ziua de mâine. Cursul festiv al studenților Facultății de Silvicultură 
Suceava, de la specializările Silvicultură, respectiv Ecologie și Protecția 
mediului, promoția 2022, s-a desfășurat, cum era de așteptat, afară, în 
parcul din fața Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 
Iar cum frumosul eveniment a avut loc cu puțin timp înainte de Ziua 
Silvicultorului, care se sărbătorește în a doua săptămână a lunii iunie, 
alături de ei s-a aflat și un fost student al Facultății de Silvicultură, 
Ciprian Muscă, președintele Asociației Forestierilor din România – 
ASFOR. 
„Nimic nu poate fi mai frumos, mai onorant, decât să sărbătorești Ziua 
Silvicultorului invitând generația de mâine să se alăture celor aproape 
150.000 de truditori din sectorul forestier! Este o senzație unică, este ca 



și cum ai fi în șantierul de împăduriri și ai participa la instalarea 
generației de mâine, o nouă pădure, care va duce pe umerii ei atât 
mângâierea razelor de soare, dar și greutatea și asprimea furtunilor și 
care, prin unitate, va străbate timpul pentru a asigura instalarea a noi și 
noi generații”, a spus președintele ASFOR, cu emoția inevitabilă de a 
revedea foști profesori, dar și de a avea alături viitori colegi, din noua 
generație. [...] 

- Sărbătoarea muzicii 
la Suceava: „Fête de 
la musique”, 
spectacol 
extraordinar de 
operă și operetă 
 

info-suceava.com 
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- Universitatea „Ștefan 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, 
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 
internațională, 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 evreiesc din Gura Humorului, oraș în 
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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 „Ștefan 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. Intrarea este liberă, informează USV 
Suceava. 

Daniela 
Micuțariu 

„Traducerea de carte 
în Bucovina, un 
fenomen complex”, 
dezbatere în cadrul 
Salonului Literaturii 
Române din 
Bucovina, ediția a 
XVII-a 
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- După 2 ani de pauză, la Sala de Artă „Elena Greculesi” din cadrul 
Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” s-a organizat Salonul Literaturii 
Române din Bucovina, ediția a XVII-a, care a avut ca temă de dezbatere 
„Traducerea de carte în Bucovina, un fenomen complex”. 
Reluarea acestui eveniment cultural remarcabil pentru Bucovina a fost o 
bucurie pentru organizatori, după cum a remarcat directorul Bibliotecii 
Bucovinei, dr. Gabriel Cărăbuș, pentru invitații care au vorbit despre 
tema propusă, pentru autorii care și-au lansat cele mai noi cărți, dar și 
pentru publicul prezent la eveniment. Prof. univ. dr. DHC Sanda Maria 
Ardeleanu, director al Bibliotecii Universității „Stefan cel Mare” 
din Suceava, a spus, în deschiderea evenimentului, că revenirea în 
această incintă „altar al culturii bucovinene”, la Biblioteca „I. G. Sbiera”, 
după o perioadă de întrerupere și într-o perioadă de manifestări care vin 
peste noi în avalanșă (lumea este dornică de dialog, dornică să se vadă 
fără mască) ne bucură. În calitate de reprezentant al USV Suceava, 
Sanda-Maria Ardeleanu a fost încântată de invitația la un dialog deschis 
pe problematica traducerilor, un dialog pe care Bucovina l-a deschis cu 
mulți ani în urmă (Fenomenul traducerilor în Bucovina), la Rădăuți. „Am 
constatat că majoritatea marilor autori bucovineni au fost și traducători, 
ca urmare, nu pot decât să spun că această preocupare pentru tema 
lansată este una de tradiție în Bucovina, iar proiectul pe care prof. univ. 
dr. Muguraș Constantinescu l-a lansat la USV, susținut de conducerea 
universității, este un proiect cu care universitatea noastră se mândrește”, 
a mai spus prof. univ. dr. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, făcând referire 
și la volumul semnat de prof. univ. dr. Muguraș Constantinescu, „O 
istorie a traducerilor în limba română – Secolele XVI – XX (ITRL)”, 
lansat în cadrul salonului, volum prezentat de Isabel Vintilă. [...] 



- Simpozion național 
despre opera 
Mitropolitului 
Bartolomeu Anania 
la Suceava | 
Program 
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- În perioada 10-11 iunie, la Suceava se va desfășura Simpozionul Național 
„Valori perene în creația Mitropolitului Bartolomeu Anania”. 
Evenimentul, aflat la a 9-a ediție, este organizat de Asociația Școlară 
Suceveană pentru Educație și Dezvoltare, Fundația „Mitropolitul 
Bartolomeu” Cluj-Napoca, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și 
Rădăuților, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Inspectoratul 
Școlar Județean Suceava, Seminarul Teologic Liceal Ortodox 
„Mitropolitul Dosoftei”, Mănăstirea Dragomirna, Mănăstirea Cămârzani 
și Parohia Șcheia I – Suceava. 
Deschiderea oficială va fi vineri, de la ora 09:30, în Sala Auditorium 
„Joseph Schmidt” a  Universității „Ștefan cel Mare” – Suceava. 
La manifestarea culturală vor veni invitați care vor conferenția conform 
programului. […]  

 


