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Ediția din ianuarie 2019 a clasamentului mondial Webometrics 

Ranking of World Universities plasează Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava pe locul 12 între cele 103 universități și 

instituții de învățământ superior din România și pe locul 136 

între universitățile și instituțiile de învățământ superior din 

Europa Centrală și de Est. La nivelul întregii Europe, ca urmare a 

analizei celor 5890 de universități, USV ocupă poziția 782. 

Potrivit reprezentanților USV, 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, și acoperă peste 27.000 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 prezența și 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 26 de 

discipline. Ediția din ianuarie a clasamentului este construită pe 

baza indicatorilor sintetizați în această lună, scopul fiind acela de 



a-i actualiza datele constant, menținând acuratețea analizei. 

„Această plasare onorantă a USV în topul celor mai performante 

universități la nivel internațional confirmă progresul semnificativ 

înregistrat de USV în ultimul deceniu, reflectat și în evaluările 

realizate recent de alte organisme internaționale specializate în 

clasificarea instituțiilor de învățământ superior, precum QS 

University Rankings (USV ocupând poziția 142 în topul 

universităților din Europa de Est și Asia Centrală și poziția 10 în 

Topul universităţilor din România), SCImago Institutional 

Ranking (USV ocupând poziția 98 în clasamentul realizat pentru 

Estul Europei și poziția 13 în clasamentul universităților din 

România) sau uniRank University Ranking (USV ocupând 

poziția 14 din 80 de universități românești prezente în top)”, 

arată reprezentanții USV. 

Sursa citată a subliniat faptul că aceste poziționări constante între 

primele 15 universități din România au loc în condițiile în care 

finanțarea instituțională a USV s-a aflat pe locul 24 între 

universitățile românești, cu mai puțin de 1,5% din totalul 

finanțării instituționale universitare din România, conform 

ultimului raport publicat de Consiliul Național pentru Finanțarea 

Învățământului Superior. 

 

 

 

M.T. 

 

 

 

USV, locul 12 la 

nivel național în 

cadrul 

Webometrics 

Ranking of World 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.3 

 

IDEM 



Universities 2019 

 

 

 

Cristi 

Ochrim 

 

 

USV, locul 12 la 

nivel national in 

Webometrics 

Ranking of World 

Universities 

 

 

www.vivafm.ro 

 

 

Local 

 

IDEM 

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

USV, locul 12 la 

nivel national in 

Webometrics 

Ranking of World 

Universities 

 

 

www.informatiata.ro 

 

 

Social 

 

IDEM 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

USV, pe locul 12 

la nivel naţional în 

cadrul 

Webometrics 

Ranking of World 

Universities 2019 

 

 

www.monitorulsv.ro 

 

 

Local 

 

IDEM 

 

 

__________ 

 

 

 

USV, locul 12 la 

nivel național în 

cadrul 

 

 

www.suceava-

smartpress.ro 

 

 

Educație 

 

 

IDEM 



Webometrics 

Ranking of World 

Universities 2019  

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

 

Admitere pe bază 

de dosar, la 

Universitatea din 

Suceava 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.10 

 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a stabilit 

condiţiile de admitere pentru anul universitar următor, viitorii 

studenţi ai instituţiei urmând să fie admişi, în mare parte, în 

funcţie de media şi notele de la examenul de bacalaureat. 

Cu mici excepţii, facultăţile menţin formulele de admitere de 

anul trecut. 

În plus, pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să 

promoveze şi proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor 

cognitive, probă finalizată cu admis/respins. Testarea cuprinde 

câteva întrebări legate de motivaţia candidatului, profesia pe care 

şi-a doreşte după absolvire, calităţile lui etc.   

În cadrul USV funcţionează 10 facultăţi. Facultăţile de Educaţie 

Fizică şi Ştiinţele ale Educaţiei impun susţinerea unorprobe de 

aptitudini, al căror rezultat contează la media de admitere, în 

cazul celorlalte facultăţi menţinându-se criteriile care ţin de 

examenul de bac. 

 Cum se dă admiterea la USV 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 

păstrează formula de admitere de anul trecut, constituită din 

media examenului de bacalaureat (60%) şi cea mai mare notă de 

la probele scrise ale examenului maturităţii (40%). Condiţiile 



sunt identice şi pentru candidaţii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 

Administrative. 

Viitorii boboci care vor să studieze la Facultatea de Istorie şi 

Geografie trebuie să ţină cont de ce notă obţin la proba de limba 

română şi de nota de la proba la alegere a profilului şi 

specializării de la bacalaureat. Media de admitere la această 

facultate reprezintă media aritmetică dintre cele două note. 

Schimbări sunt la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor, unde, din acest an, media la specializarea 

Calculatoare şi tehnologia informaţiei se calculează diferit. 

Media la bac are o pondere de 50%, iar nota de la proba de 

Matematică sau Informatică (cea mai mare notă dintre cele două) 

contează tot în proporţie de 50%. 

La celelalte specializări, examenul maturităţii va conta în 

proporţie de 70%, iar nota cea mai mare obţinută la probele 

scrise ale examenului de bacalaureat – 30%. 

Criterii identice ca în 2018 şi pentru admiterea la Facultatea de 

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, unde formula de calcul ţine 

seama în proporţii egale de nota obţinută la proba de limba şi 

literatura română de la bac şi media generală a acestui examen. 

Candidaţii pentru Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică 

şi Management trebuie să aibă în vedere că media de admitere 

reprezintă media aritmetică dintre nota cea mai mare obţinută la 

examenului de bacalaureat şi a doua notă, în ordine 

descrescătoare, dintre notele obţinute la probele scrise ale 

bacului.  

La Facultatea de Inginerie Alimentară, formula de admitere 



implică media de la examenul de bacalaureat într-o pondere de 

50% şi nota cea mai mare obţinută la probele scrise ale 

examenului de bacalaureat, în proporţie de 50%. 

Stabilirea mediei de admitere la Facultatea de Silviculturăse face 

în funcţie decele mai mari două note de la probele scrise ale 

examenului de bacalaureat. 

 Probe suplimentare la Educaţie Fizică şi Ştiinţe ale Educaţiei 

În vederea admiterii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 

specializarea Educaţie fizică şi sportivă, candidaţii vor susţine o 

probă sportivă (atletism, baschet, fotbal, gimnastică, handbal, 

lupte, înot, rugby, volei, canotaj) sau un test motric. Calculul 

mediei de admitere diferă în funcţie de proba pe care o va susţine 

absolventul. 

Pentru cei care vor alege o probă sportivă, bacul va conta în 

proporţie de 30%, iar pentru cei care vor susţine testul motric, 

bacul va constitui 60% din media de admitere. 

La specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială, media 

bacalaureatului va conta în proporţie de 75%, cu restul de 25% 

fiind punctat testul de aptitudini fizice/kinetoterapie. 

Pentru specializarea Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, se va 

susţine un test grilă la biologie sau chimie, care va constitui 40% 

din nota de admitere, 60% reprezentând media de la bac. 

La specializarea Nutriţie şi dietetică, mediade admitere implică 

media bacului (50%) şi media anilor de liceu la biologie sau 

chimie (50%). 

Candidaţii care vor să ocupe un loc la Facultatea de Ştiinţe ale 



Educaţiei vor susţine o probă eliminatorie, de testare a 

cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive şi a aptitudinilor 

vocaţionale, care va fi notată de către o comisie cu calificativele 

Admis sau Respins. Media de admitere se calculează ca medie 

aritmetică dintre media de la bacul şi nota de la disciplina limba 

şi literatura română din cadrul acestui examen. 

USV a publicat şi calendarul admiterii 2019, pentru cele două 

sesiuni pe care le organizează:15-31 iulie şi 9-20 septembrie.  

 


