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Sinteza articolului 

- USV, locul 6 la nivel 
național în 
Webometrics 
Ranking of World 
Universities 2023 

edumanager.ro 
06.02.23 

- Ediția din ianuarie 2023 a clasamentului mondial Webometrics Ranking 
of World Universities plasează Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava pe locul 6 între instituțiile de învățământ superior din România. 
La nivel mondial, ca urmare a analizei celor 31.000 de universități, USV 
ocupă poziția 1464. 
Webometrics Ranking of World Universities este o inițiativă a 
laboratorului Cybermetrics, un laborator de cercetare aparținând 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cel mai mare 
organism public de cercetare din Spania, inițiată în anul 2004. În 
prezent, cea de-a 20-a ediție aniversară (2004-2023) a clasamentului 
acoperă peste 30.000 de instituții de învățământ superior din întreaga 
lume. Obiectivul urmărit este acela de a cuantifica nivelul de vizibilitate 
în spațiul virtual a producției științifice a universităților și calitatea 
(impactul) cercetării la nivel global. Sunt analizați indicatori precum 
vizibilitatea în spațiul web, transparența, prin calcularea numărului de 
citări, dar și excelența, măsurată prin numărul de lucrări științifice 
situate în primele 10% cele mai citate titluri, în cadrul a 27 de domenii. 
Această nouă plasare onorantă a USV în topul celor mai performante 
universități, atât la nivel național, cât și internațional, în primul 
clasament din 2023, certifică rezultatele obținute în cele mai relevante 
clasamente publicate anul trecut – Cybermetrics, Times Higher 
Education (THE), QS World University Rankings și THE WUR. 
Totodată, locul 6 la nivel național, ocupat în pragul aniversării a 60 de 
ani de învățământ superior la Suceava, confirmă faptul că, astăzi, USV 
este un nume de referință între universitățile din România și o emblemă 
a regiunii pe care o deservește. 
Mai multe detalii legate de metodologie și rezultate pot fi obținute 
accesând pagina https://www.webometrics.info/en/Europe/Romania 
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- Consorțiul Dual 
USV, de învățământ 
dual preuniversitar 
și universitar 
tehnologic, a fost 
avizat de Ministerul 

newsbucovina.ro 
04.02.23 

- Ministerul Educației a hotărât emiterea Avizului de constituire a 
Consorțiului pentru învățământ dual: Performanță în formarea 
profesională prin parteneriatul cu mediul economic pentru dezvoltarea 
rutei complete de învățământ dual la USV – DUAL USV, a anunțat 
Universitatea „Ștefan cel Mare”. 
Potrivit sursei citate, Consorțiul DUAL USV va putea participa la proiecte 

stirisuceava.net 
06.02.23 
agerpres.ro 
04.02.23 



Educației suceava-smartpress.ro 
05.02.23 

comune, prin care să fie atrase fonduri externe, menite să deservească 
învățământul dual preuniversitar și universitar tehnologic și să sprijine 
angajatorii prin alocarea un rol activ în domeniul pregătirii profesionale 
a elevilor și studenților. 
USV amintește că acest Consorțiu a pregătit un proiect pentru obținerea 
finanțării din fonduri nerambursabile PNRR, destinat înființării unui 
campus integrat pentru învățământ dual, pe terenul de 30 ha pe care USV 
îl administrează în comuna Moara. Campusul va fi format, în principal, 
din două clădiri cu laboratoare și ateliere pentru formarea profesionala a 
elevilor și studenților înscriși în învățământul dual în licee din județele 
Suceava, Botoșani și Neamț, în domeniile mecanic, electric, electronică 
și automatizări, electromecanică. 
În ceea ce privește învățământul superior în regim dual, USV are în 
vedere dezvoltarea și adaptarea următoarelor programe de studiu: 
Autovehicule rutiere, Robotică / Mecatronică, Tehnologia construcțiilor 
de mașini, Inginerie mecanică, Calculatoare, Rețele și software de 
telecomunicații / Electronică aplicată, Echipamente și sisteme de 
comandă și control pentru autovehicule, Energetică și tehnologii 
informatice / Managementul energiei, Sisteme electrice, Automatică și 
informatică aplicată. [...] 

ziaruldepenet.ro 
04.02.23 

- USV anunță un 
program unic în 
Europa, de masterat 
în domeniul 
rezilienței în 
educație, dezvoltat 
în cadrul unui 
consorțiu universitar 
european cu 
adresabilitate la 
nivel global 

newsbucovina.ro 
04.02.23 

- Începând cu anul academic 2023 – 2024, Facultatea de Științe ale 
Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va 
deschide o nouă oportunitate de formare, prin programe de masterat, 
adresată candidaților din întreaga lume, anunță Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava. 
În cadrul programului ERASMUS MUNDUS, candidații se vor înscrie la 
concursul de admitere pentru programul de studii de masterat Erasmus 
Mundus Joint Master in Resilience in Educational Contexts – EMJM 
FLOURISH, un program unic, dezvoltat în cadrul unui consorțiu 
universitar european cu adresabilitate la nivel global. 
Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) reprezintă programe de studii 
de nivel avansat, integrat, oferite de către un parteneriat internațional 
format din instituții de învățământ superior. FLOURISH este un astfel 
de program, care propune o abordare inovativă, cu scopul de a oferi 
posibilitatea absolvenților din domeniile educației, psihologiei, științelor 
sociale, educatorilor și practicienilor de a dezvolta contexte care să 
promoveze reziliența, pentru a-i abilita pe copii și tineri cu resursele și 
competențele necesare de a face față în mod eficient provocărilor din 
propriul traseu educațional și de dezvoltare. 
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Programul este oferit de un consorțiu coordonat de Universitatea din 
Malta, alături de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Universitatea Lisabona din Portugalia și Universitatea Creta din Grecia. 
La acest parteneriat se adaugă participarea altor cinci universități: 
Dalhousie University, Canada, Universitatea Pretoria, Africa de Sud, 
Universitatea Orebro, Suedia, Universitatea Sao Paolo, Brazilia și 
European School Psychology Training Centre din Germania. Studenții 
vor avea ocazia să studieze într-un mediu internațional, câte un semestru 
la fiecare din cele patru universități, de a întâlni specialiști în domeniu 
din întreaga lume, iar în perioada verii vor putea participa la cursurile 
școlii de vară organizate în Africa de Sud. 
Joint Master in Resilience in Educational Contexts este primul program 
internațional în domeniul rezilienței propus de către un consorțiu 
internațional format din universități, care furnizează o oportunitate 
unică pentru viitorii lideri în crearea contextelor și sistemelor 
educaționale care să promoveze reziliența.  
Aplicațiile pentru burse s-au deschis în luna decembrie 2022 și se vor 
închide pe 15 februarie 2023. 
Din partea USV, coordonator al programului este conf. univ. dr. Aurora 
Adina Colomeischi. 
Mai multe informații se găsesc pe pagina proiectului: 
www.flourishproject.mt   

- Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava 
implementează 
proiectul „Centru 
pentru transferul de 
cunoștințe către 
întreprinderi din 
domeniul ICT” – 
CENTRIC 

edumanager.ro 
31.01.23 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava implementează proiectul 
„Centru pentru transferul de cunoștințe către întreprinderi din domeniul 
ICT” – CENTRIC, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 
2014-2020, contract semnat cu Ministerul Educației și Cercetării, în 
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020. Proiectul se derulează pentru o perioadă de 
5 ani, între 2018 și 2023, iar valoarea totală a contractului este de 
15.403.125,00 lei, din care 13.498.125,00 lei reprezintă finanțare 
nerambursabilă. 
Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unui centru de 
transfer de cunoștințe între Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
și companii activând în domeniul tehnologiilor informaționale și de 
comunicații (TIC) în Regiunea Nord – Est a României, cu prioritate 
acordată companiilor din județele Suceava, Botoșani și Neamț. 
În luna noiembrie a anului 2022 au fost demarate activitățile de cercetare 
industrială în cadrul a patru noi contracte subsidiare încheiate de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava cu trei firme care desfășoară 
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activități specifice domeniului ICT în Regiunea de Nord-Est, respectiv în 
Suceava și Iași, astfel: 
-Dezvoltarea unei game de întrerupătoare inteligente, partener: C. 
FRAGAR TRADING S.R.L., coordonator din partea USV: Ș. l. dr. ing. 
Ionel Zagan, valoarea totală a contractului: 888.480 lei. 
    Autism ASSISTant-Asistent virtual pentru dezvoltarea abilităților 
cognitive ale copiilor cu patologie de spectru autist, partener: S.C. 
ASSIST SOFTWARE SRL, coordonator din partea USV: Prof. univ. dr. 
ing. Cristina Elena Turcu, valoarea totală a contractului: 765.725 lei. 
-Platforma autonomă de recunoaștere și suport, partener: S.C. ASSIST 
SOFTWARE SRL, coordonator din partea USV: Prof. univ. dr. ing. 
Laurențiu Dan Milici, valoarea totală a contractului: 582.700 lei. [...] 

- 40 de studente de la 
Facultatea de Științe 
ale Educației din 
cadrul USV în 
practică pedagogică 
la unități școlare din 
Bazinul Dornelor 

ziar.com 
02.02.23 

- Luna trecută, 40 de studente de la Facultatea de Științe ale Educației din 
Universitatea <Ștefan cel Mare> Suceava au fost într-o sesiune de 
practică pedagogică la câteva unități școlare din Bazinul Dornelor și au 
avut parte de o experiență plăcută. Directoarea Departamentului de 
Științe ale Educației, conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa, a 
declarat, la Radio Top, că au fost 32 de studente din anul III și opt din 
anul II, la unități din Vatra Dornei, Șaru Dornei și Poiana Stampei. 
Profesoara a afirmat: „Au fost mai multe studente din anul III fiindcă 
sunt mai aproape de examenul lor final, și-atunci m-am gândit în primul 
rând la ele. La noi sunt trei ani de studii de licență și doi de masterat. De 
aceea, m-am gândit să le diversific studentelor din anul III practica 
pedagogică. În prima zi, cele 40 de studente au fost la școlile 1 și 4 din 
Vatra Dornei în grupuri de câte 7-8 și li s-a părut foarte interesant. Au 
fost la clase pregătitoare și la clasele I, III și IV. Au fost la toate tipurile 
de clase. S-au rotit în pauze pentru a vedea cât mai multe tipuri de clase. 
În clase erau și învățătoarele și la final au discutat activitățile văzute”. În 
aceeași zi, studentele au vizitat complexul școlar din Poiana Stampei, 
care a fost înființat printr-un proiect european și arată foarte bine. 
Programul din ziua următoare s-a desfășurat la grădinița din Șaru 
Dornei. 
Otilia Clipa a spus: „Studentele au fost încântate de ceea ce au văzut, iar 
în comunitățile rurale au găsit resurse extraordinare. Dacă ar fi primi 
repartiție, de exemplu, la Poiana Stampei, nu s-ar supăra. Dimpotrivă, ar 
fi foarte încântate să fie acolo. Au văzut că în complexul școlar există 
bazin de înot, sală de sport și clase bine echipate. Este și un atelier unde 
copiii învață meșteșuguri. Am fost încântată să văd că există o preocupare 
și pentru dezvoltarea abilităților”. Universitara suceveană a menționat că 
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în unitățile prin care au fost studentele sale copiii au fost liniștiți, 
ordonați, disciplinați. Otilia Clipa a fost în Bazinul Dornelor cu două 
colege: Florica Diaconescu și Oana Hrișcă. 

- USV, regrete la 
trecerea la cele 
veșnice a 
academicianului 
Răzvan 
Theodorescu, Doctor 
Honoris Causa al 
universității 
sucevene 

newsbucovina.ro 
06.02.23 

- USV anunță că astăzi, 6 februarie 2023, la spitalul Floreasca din 
București, s-a stins din viață academicianul Răzvan Theodorescu. 
Născut la data de 22 mai 1939, Răzvan Theodorescu s-a format ca istoric 
al artei și bizantinolog în perioada dificilă a emergenței comunismului în 
România, fiind exmatriculat în perioada 1959 – 1961 de la Universitatea 
București pentru motive politice. A luat atitudine împotriva dărâmării 
unor monumente istorice în timpul lui Nicolae Ceaușescu. 
După Revoluție, pentru meritele sale științifice, a fost primit în Academia 
Română, ca membru corespondent, în 1993, devenind titular din anul 
2000, iar de la 20 aprilie 2018 a fost ales vicepreședinte al înaltului for 
științific. Pe lângă alte numeroase funcții, se remarcă cea de ministru al 
Culturii în perioada 2000 – 2004. 
A predat la prestigioase instituții din țară și din străinătate, fiind, din 
anul 2004, și Doctor Honoris Causa al Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. A publicat volume de referință, dar, mai presus de toate, s-a 
remarcat ca un om de cultură și un remarcabil prieten pentru cei care au 
avut șansa să-l cunoască. 
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- Pr. Constantin 
Necula invitat de 
Ziua Internațională 
a Tineretului 
Ortodox la Suceava 

info-suceava.com 
03.02.23 

- Cu prilejul Zilei Internaționale a Tineretului Ortodox, Inspectoratul 
Școlar Județean Suceava a organizat, în parteneriat cu Arhiepiscopia 
Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul Cultural și Sectorul Media și 
Comunicare ale Centrului Eparhial și Societatea Femeilor Ortodoxe 
„Maria de Mangop”, cea de-a doua ediție a Conferinței „Întâmpinarea 
tinereții cu Hristos”. 
Manifestarea cultural-educațională, desfășurată cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, 
l-a avut ca invitat special pe pr. prof. univ. dr. habil. Constantin-Valer 
Necula, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei 
Șaguna”, din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. 
Pentru a marca această zi de sărbătoare, sute de tineri de toate vârstele 
s-au întâlnit în după-amiază zilei de vineri, 3 februarie 2023, în Aula 
Magna a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Întâlnirea a fost moderată de doamna prof. Daniela Ceredeev, inspector 
școlar pentru disciplina religie, inițiator și coordonator al evenimentului. 
În cadrul prelegerii, invitatul special a vorbit despre cum să ieșim în 
întâmpinarea lui Hristos prin grija purtată aproapelui, dar și despre cea 
dintâi vizită a sa în Bucovina și despre prima cruciuliță albastră primită 
în dar la Mănăstirea Putna de la starețul sfântului locaș la acea vreme, 
viitorul Înaltpreasfințit Părinte Arhiepiscop Pimen, vrednic de pomenire. 
Părintele Constantin Necula i-a îndemnat pe cei prezenți să facă în așa 
fel încât Creștinismul din sufletul fiecăruia să nu îmbătrânească și a făcut 
un apel la trăirea cu bucurie a tinereții indiferent de vârstă. [...] 
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Daniela 
Micuțariu 

13 masteranzi 
francezi vor face 
stagii de practică 
pedagogică în 11 
instituții de 
învățământ din 
Suceava și 
împrejurimi 

monitorulsv.ro 
06.02.23 

- 13 masteranzi francezi vor face stagii de practică pedagogică în 11 
instituții de învățământ din Suceava și împrejurimi. Studenții vor sosi în 
Suceava duminică, 12 februarie, iar activitățile în școli vor demara luni, 
13 februarie 2023, și vor dura două săptămâni. Acest proiect este 
organizat de Alianța Franceză din Suceava, în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar Județean Suceava și în colaborare cu Institutul 
Național Superior al Profesoratului și Educației (INSPE) din cadrul 
Universității Champagne-Ardennes Reims, Franța. 
Școlile și liceele implicate în acest proiect sunt: Colegiul Național „Mihai 
Eminescu”, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Colegiul Național 
„Ștefan cel Mare”, Colegiul Național „Petru Rareș”, Școala Gimnazială 
„Ion Creangă”, Școala Gimnazială Nr. 1, Școala Gimnazială Nr. 4, 
Colegiul Tehnic „Al.I. Cuza”, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” 
Dumbrăveni, Școala Gimnazială Preutești, Școala Gimnazială Ipotești, 
majoritatea instituțiilor de învățământ fiind deja colaboratori 
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tradiționali ai Alianței Franceze din Suceava. [...] 
Parteneriatul dintre Alianța Franceză din Suceava și INSPE Reims a 
demarat în anul 2021, când cele două instituții au depus, împreună cu o 
echipă internațională și cu Facultatea de Științe ale Educației a 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, un proiect Erasmus+ 
Teacher Academies. Colaborarea a continuat în perioada următoare cu 
vizite de lucru ale reprezentanților Alianței Franceze la Reims și ale 
INSPE Reims la Suceava, precum și cu redepunerea unui nou proiect 
Teacher Academies în 2022. „Prin inițierea acestui proiect se dorește 
promovarea învățării limbii franceze, dar și încurajarea schimburilor de 
bune practici cu privire la metodele și tehnicile utilizate la clasă în 
predarea limbilor străine”, au mai completat coordonatorii proiectului. 

- Părinții, invitați la 
biblioteca 
universității 
sucevene pentru citi 
una din cele 1.500 
de cărți despre 
educația timpurie. 
Conf. univ. dr. Otilia 
Clipa: Avem foarte 
multe cărți pentru 
dezvoltarea copilului 
între 0 și 6 ani 

radiotop.ro 
02.02.23 

- În anii 2021 și 2022, Facultatea de Științe ale Educației din Universitatea 
<Ștefan cel Mare> Suceava a achiziționat peste 1.500 de cărți despre 
educația timpurie, iar volumele pot fi consultate de întreaga comunitate. 
Coordonatoarea Departamentului de Științe ale Educației, 
conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa, a declarat, la Radio Top, că 
lucrările sunt pe partea de cercetare, pe partea de formare, dar și pe 
partea aplicativă, și se află la Biblioteca USV. Profesoara a afirmat: „Sunt 
și cărți aplicative, cu jocuri pentru o anumită vârstă sau pentru un anumit 
tip de dezvoltare. Sunt cărți în română, sunt cărți în engleză, sunt cărți în 
care se pune accent mai mare pe cercetarea din domeniul educației 
timpurii. Avem foarte multe cărți selectate, pentru dezvoltarea copilului 
între 0 și 6 ani”. Doamna Clipa a continuat spunând: „Cărțile se pot 
împrumuta de la biblioteca universității sucevene. Volumele sunt folosite 
de studenții noștri. Sunt căutate și împrumutate. Și eu am împrumutat o 
parte dintre ele și fac mereu schimb pentru a le citi”. Doamna Clipa îi 
invită și pe părinți, nu doar pe studenți să citească aceste cărți de 
specialitate. 

centruldepresa.ro 
02.02.23 

Sergiu Jipa Donație de carte 
făcută Bibliotecii 
USV de jurnalistul 
Neculai Roșca și 
scriitoarea Nicole 
Vasilcovschi 

ziaruldepenet.ro 
31.01.23 

- Reprezentanții Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” Suceava au 
primit ieri, 30 ianuarie 2023, importante donații de carte făcute de doi 
suceveni. 
Jurnalistul și scriitorul Neculai ROȘCA a adus, pentru fondul de Carte 
Veche și Colecții Speciale al Bibliotecii  universitare, cele 15 volume ale 
romanului À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, apărute la 
Editura Gallimard, în perioada 1919-1927. Volumele au făcut parte din 
biblioteca personală a învățătoarei Ana Șorodoc, din Vicovu de Jos, în 
prezent pensionară, fostă absolventă a Facultății de Litere de la Institutul 
de Învățământ Superior Suceava. 
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De asemenea, Neculai Roșca a donat Bibliotecii USV și volume semnate 
în calitate de autor: Consemnat (2018), Lapte și miere (2019), Kalimera 
(2020), Carantina (2020), O lume minunată (2021), Umbre (2022) și  
Poveștile de luni (2022), apărute la Editura Iuni Smart, Vicovu de Jos. 
Cea de-a doua donație a fost făcută de către scriitoarea Nicole 
Vasilcovschi, o suceveancă stabilită în China, care a oferit volumul de 
versuri intitulat Lampioane de cuvinte, apărut la Editura PAVCON, 
București, în anul 2020, cu o prefață de Alexandru Ovidiu VINTILĂ, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România, președinte al Societății 
Scriitorilor Bucovineni și redactor șef al revistei Bucovina Literară. 

 


