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- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost inclusă, în premieră, 
în Clasamentul Internațional al Universităților Times Higher Education 
(Times Higher Education World University Rankings), ediția 2023. 
Instituția suceveană se situează în intervalul 1001-1200, dintr-un total de 
1799 de universități din 104 țări și regiuni. Totodată, USV ocupă locul al 
3-lea la nivel național, după Academia de Studii Economice din 
București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din 
Cluj-Napoca și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 
Între cele 20 de universități din România incluse în noua ediție a 
clasamentului, instituția de învățământ din Suceava clasată pe poziția a 
treia, este urmată de Universitatea din București, Universitatea 
„Transilvania” din Brașov, Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară din Cluj-Napoca. 
Realizat anual, începând din 2004, de celebra revistă britanică Times 
Higher Education, acest clasament are în vedere analiza a 5 domenii 
principale, care cuprind 13 indicatori de performanță, după cum 
urmează: 
- activitatea didactică (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) – 30%, 
- activitatea de cercetare (numărul de publicații per cadru didactic, 
veniturile din cercetare și recunoașterea cercetării) – 30%, 
-  numărul de citări – 30%, 
- internaționalizarea (ponderea cadrelor didactice din străinătate, 
coautorat internațional și ponderea studenților străini) – 7,5%, 
- venituri din contracte cu mediul economic – 2,5%.  
Cea mai bună clasare a USV este la numărul de citări, unde se situează pe 
poziția 816 la nivel global, cu un scor de 52, raportat la media globală de 
47,2, urmată de internaționalizare (poziția 1149 la nivel global, cu un scor 
de 33,5, raportat la media globală de 42,1) și activitatea de cercetare 
(1282 la nivel global, cu un scor de 12 raportat la media globală de 17). 
„Reamintim faptul că, în primăvara acestui an, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava (USV) a fost selectată și într-un alt clasament mondial 
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realizat de revista Times Higher Education (THE). Este de vorba despre 
Impact Rankings, ediția 2022 – top internațional în care au fost incluse 
primele 1406 instituții de învățământ superior la nivel global, 
reprezentând 106 țări ori regiuni. Includerea, în premieră, în aceste două 
prestigioase clasamente confirmă parcursul ascendent al universității 
sucevene, realizat prin eforturile susținute ale întregii comunități 
academice, și îi certifică statutul de universitate de elită, atât la nivel 
național, cât și internațional”, au transmis reprezentanții USV. 

Pr. Ștefan 
Mihalcea 
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- La această ediție a Concursului Național de recitare Glas de copil – Maica 
Domnului, Darul lui Dumnezeu pentru oameni, organizat, la inițiativa și 
cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, de 
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul Media și Comunicare, 
respectiv Sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață, în 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, au participat cu 
lucrări 122 de copii și tineri din 10 județe (Bihor, Bistrița-Năsăud, Buzău, 
Galați, Iași, Maramureș, Neamț, Prahova, Suceava, Vaslui) și din 
Municipiul București. 
Competiția s-a desfășurat pe trei categorii de vârstă: preșcolar (9 
participanți), primar (77 de participanți) și gimnazial-liceal (36 de 
participanți), fiecare dintre aceștia înscriind în concurs o înregistrare 
video a unei recitări proprii de poezie închinată Maicii Domnului. 
Criteriile de evaluare și notare a produselor video înscrise în concurs au 
fost: fidelitatea față de învățătura de credință, calitatea interpretării, 
originalitatea, adecvarea poeziei la vârstă, creativitatea și sensibilitatea 
momentului. 
Comisia de jurizare a fost constituită din: prof. univ. dr. Mircea Diaconu, 
critic literar, eseist, filolog, membru al Uniunii Scriitorilor din România, 
prorector pentru activitatea didactică şi asigurarea calităţii – 
Universitatea „Ștefan cel Mare”, prof. Daniela-Luminița Ceredeev, 
inspector școlar pentru disciplina religie la Inspectoratul Școlar Județean 
Suceava, și Irina Ursachi, director al Departamentului Comunicare, 
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. [...] 
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