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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu USV a fost inclusă în 
premieră în 
clasamentul THE 
WUR 2023, 
ocupând a treia 
poziție la nivel 
național 
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12.10.22 

- Parcursul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a fost 
marcat de un moment important la începutul noului an universitar. 
Instituția suceveană de învățământ superior a fost inclusă, în premieră, 
în Clasamentul Internațional al Universităților Times Higher Education 
(Times Higher Education World University Rankings), consolidând 
astfel prezența constantă pe care universitatea suceveană a avut-o în 
ultimii ani în cele mai titrate ierarhizări realizate la nivel mondial. 
În ediția 2023 a clasamentului THE WUR universitatea suceveană se 
situează în intervalul 1.001-1.200, dintr-un total de 1.799 de universități 
din 104 țări și regiuni. În ceea ce privește locul ocupat între universitățile 
românești, USV ocupă în același clasament locul 3 la nivel național, 
alături de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Între cele 20 de 
universități din România incluse în noua ediție a clasamentului, USV se 
află după Academia de Studii Economice din București și Universitatea 
de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, fiind urmată 
de Universitatea din București, Universitatea „Transilvania” din Brașov 
și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-
Napoca. 
Clasamentul este realizat de celebra revistă britanică Times Higher 
Education și a fost publicat începând cu anul 2004. El se realizează în 
fiecare an pe baza analizei a 5 domenii principale, în interiorul cărora 
sunt cumulați 13 indicatori de performanță, după cum urmează. Un 
procentaj de 30% din nota finală este acordat după studiul activității 
didactice a universității, care presupune numărul de titluri de doctor 
acordate, numărul de titulari care dețin titlul de doctor, recunoașterea 
academică, venitul instituțional raportat la numărul de cadre didactice și 
numărul de studenți la un cadru didactic. Un alt domeniu verificat de 
publicația britanică este reprezentat de activitatea de cercetare, 
cuprinzând numărul de publicații per cadru didactic, veniturile din 
cercetare și recunoașterea cercetării, domeniu care acordă același 
procentaj de 30%.  Numărul de citări reprezintă de asemenea un alt 
domeniu care adună tot 30% din punctaj. De importanță în acordarea 
punctajului este și internaționalizarea universității, luând în considerare 
ponderea cadrelor didactice din străinătate, coautorat internațional și 
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ponderea studenților străini, domeniu marcat cu un procentaj de 7,5% 
din notare, alături de domeniul reprezentat de veniturile din contractele 
cu mediul economic, cu un procentaj de 2,5%. [...] 

- USV a primit vizita 
unei delegații de la 
Universitatea 
Națională „Yurii 
Fedkovici” din 
Cernăuți 

suceavalive.ro 
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- Facultatea de Economie, Administraţie şi Afaceri (FEAA) din cadrul 
Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava a primit, în data de 7 
octombrie a.c., vizita unei delegații oficiale a Universității Naționale 
„Yurii Fedkovici” din Cernăuți, formată din cadre didactice și studenți. 
Vizita a avut drept scop familiarizarea cu istoricul instituției de 
învățământ superior sucevene, cu procesul de învățământ în cadrul 
universităților din România, cu modificările programelor educaționale 
după aderarea la Uniunea Europeană, dar și cu ceea ce reprezintă viața 
de student, activitățile de voluntariat și organizarea evenimentelor 
cxtracurriculare. 
După întâlnirea cu conducerea Facultății de Economie, Administraţie şi 
Afaceri (FEAA), delegaţia ucraineană a beneficiat de un tur al 
campusului USV, precum și de o vizită la Observatorul Astronomic. 
Vizita delegaţiei din Ucraina subliniază încă o dată importanţa cooperării 
între universităţi, în vederea facilitării schimbului de idei şi de bune 
practici în diferite domenii, dar și pentru a discuta despre viitoare 
proiecte comune.  
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- Niculai Barbă și 
profesorul Gheorghe 
Gutt, la tîrgul de la 
Munchen, unde au 
fost 1.900 de 
expozanți din 73 de 
țări. Barbă: 
Universitatea, 
turismul, sănătatea 
și agricultura 
constituie 
oportunități pentru 
investitorii străini 
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- Revenit de la Munchen, unde a participat la Tîrgul internațional de 
comerț pentru imobiliare și investiții „Expo Real”, vicepreședintele 
Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă susține că în județ ar putea 
ajunge noi investitori străini, dar și că este posibilă introducerea unui 
zbor direct către Spania. În Germania, Niculai Barbă a fost împreună cu 
directorul general al firmei „Parcuri Industriale Bucovina”, din 
apropierea aeroportului de la Salcea, profesorul universitar doctor 
Gheorghe Gutt.  [...] 

- Marca „Suceava – 
Oraşul Cetăţii de 
Scaun” a fost 
înregistrată la OSIM 

infobt.ro 
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- Consiliului Local al municipiului Suceava a aprobat, în şedinţă de îndată, 
participarea municipiului Suceava, în calitate de membru fondator, la 
constituirea Asociaţiei pentru Managementul Destinaţiei Turistice 
„Suceava – Oraşul Cetăţii de Scaun”. 
Asociaţia are drept scop dezvoltarea turismului, prin înfiinţarea acesteia 
urmărindu-se realizarea unei politici de dezvoltare turistică a destinaţiei, 



inclusiv a uneia de marketing, prin elaborarea şi implementarea 
strategiilor pentru dezvoltarea turismului destinaţiei. Totodată, se 
intenţionează „crearea de noi evenimente şi activităţi, precum şi o 
promovare eficientă şi incisivă a obiectivelor turistice şi actorilor din 
domeniu”. „Hotărâm participarea municipiului Suceava în Asociaţia 
«Suceava – Oraşul Cetăţii de Scaun», aşa cu a fost înregistrată la OSIM. 
De asemenea, îl împuternicim pe directorul executiv Paul Iftime în 
vederea dobândirii personalităţii juridice” a declarat primarul Ion 
Lungu. 
Din Asociaţia pentru Managementul Destinaţiei Turistice „Suceava – 
Oraşul Cetăţii de Scaun” mai fac parte, în calitate de membri fondatori, 
Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Muzeul Naţional al Bucovinei, 
Universitatea „Ştefan cel Mare”, agenţia de turism Exim Tur, hotelul 
Mandachi, Shopping City, Iulius Mall, complexul Zamca, societatea 
comercială MerDum şi societatea comercială Strong MND Corporation. 
Desemnat în calitate de reprezentant al municipiului Suceava în consiliul 
director al asociaţiei, precum şi în adunarea generală a membrilor 
acesteia a fost edilul-şef Ion Lungu. 

 


