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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

(USV) ocupă locul nouă din cele 48 de poziţii ale 

Clasamentului privind integritatea academică a 

universităţilor din România. Studiul şi ierarhizarea 

au fost realizate de către Societatea Academică din 

România, având ca parteneri Uniunea Naţională a 

Studenţilor din Elveţia şi Alianţa Naţională a 

Organizaţiilor Studenţeşti din România. 

Au fost evaluate universităţile publice româneşti, 

cu excepţia celor de arte, ţinând cont de 

transparenţa şi corectitudinea administrativă, 

corectitudinea academică, calitatea guvernanţei, 

managementul financiar, performanţa academică şi 

antidiscriminare, instituţiile fiind împărţite în final 

pe clase grupate în raport de numărul de stele 

acordate (de la 5 la 0). 

Evaluarea a fost realizată pentru perioada 2012-

2016. 

În urma analizei, Universitatea „Ştefan cel Mare” a 

primit trei stele, în condiţiile în care nici o 

universitate din România nu a primit numărul 



maxim de stele, respectiv 5. 

Potrivit rectorului USV, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, „evaluarea a urmărit să cuantifice 

capacitatea universităţilor de a asigura integritatea 

procesului de educaţie. La stabilirea scorurilor 

finale nu s-au luat în calcul realizările 

comunităţilor academice în domeniul 

antidiscriminării, USV fiind cunoscută pentru 

mediul multicultural şi multiconfesional tolerant 

pe care îl asigură, precum şi pentru măsurile luate 

pentru confortul persoanelor provenite din medii 

defavorizate sau cu dizabilităţi. 
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Actualitate 

 

Zeci de tineri moldoveni au protestat, duminică 

seara, la Suceava și au cerut repetarea turului al 

doilea al alegerilor prezidențiale din Republica 

Moldova. Tinerii s-au strâns în parcul Universității 

de unde au plecat în marș pe traseul Primăria 

Suceava-Complexul Comercial Bucovina-Muzeul 



alegerilor 

prezidențiale 

 

de Istorie-Palatul Administrativ și au organizat 

apoi un protest pe esplanada din centrul 

municipiului. 

Participanții la acest protest aveau pictat tricolorul 

pe obrazul drept și pancarte cu mesaje de susținere 

a celor care doresc repetarea celui de-al doilea tur 

al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. 

Protestatarii au cerut demisia Comisiei Electorale 

Centrale și a conducerii Ministerului de Externe 

din Republica Moldova pe care le acuză că nu au 

organizat corect alegerile, în special că nu au fost 

asigurate suficiente buletine de vot în secții de 

votare din diaspora. 
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Social 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava se 

situează pe treapta a noua din  48 de poziții, în 

Clasamentul privind integritatea academică a 

universităților din România, procesul de evaluare 

fiind desfăşurat în cadrul unui proiect finanţat prin 

Programul de cooperare elveţiano-român. 

Într-un comunicat de presă al USV se arată că 

studiul şi ierarhizarea au fost realizate de către 

Societatea Academică din România, având ca 

parteneri Uniunea Națională a Studenților din 

Elveția (VSS-UNES-USU) și Alianța Națională a 



Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). 
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Evenimente 

 

La Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava va 

avea loc marți, 6 decembrie a.c., la ora 19:00, un 

concert extraordinar de Crăciun susținut de 

Orchestra filarmonicii „Mihail Jora” Bacău, sub 

bagheta maestrului Valentin Doni, împreună cu 

soliștii Gabriela Istoc și Paul Lungu. 

Programul spectacolului cuprinde arii faimoase din 

opere și operte, polci, valsuri și ouverturi. 

Biletele se pot achiziționa online pe www.ccs-sv.ro 

/ www.biletesuceava.ro. 
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Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava vă invită 

la un concert de muzică, umor şi stand-up susţinut 

de trupele „Fără Zahăr” şi „Ţapinarii”. 

Evenimentul va avea loc marţi, 29 noiembrie, de la 

ora 19.00, în Auditoriumul USV „Joseph 

Schmidt”. 

Două formaţii folk-rock care au un anumit gen de 

fani – unii („Ţapinarii”) având versuri cinice, iar 

alţii („Fără Zahăr”) având versuri cu un umor mai 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ccs-sv.ro%2F&h=QAQF5oNBS&enc=AZOa5OqTo6ubWjj0Q3sySxhGTj9ZL_mcVryXpppJE5QgG98VieHqNjYytZ500hdWvT4f1ABoTvj5QV6XAz5lb9Xu22KyqLQtqUdzW6WNGvVWGtcmL4k7qRgwSg2M91gLuxYss1143z3kchMYA3YMrIa-&s=1
http://www.biletesuceava.ro/


plastic, s-au gândit să colaboreze. 

Fără mesaje profunde, compoziţie complexă sau 

scenariu de clip elaborat, piesele lor sunt foarte 

atractive. 

 

 


