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_________ În conformitate cu Acordul de diplomă dublă încheiat 

de Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și 

Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, România 

(USV), au oportunitatea de a studia peste hotare atât 

studenții noștri, cât și cei din România. Pe 25 iunie, la 

UTM a susținut tezele de master un grup de studenți de 

la Facultatea Științe Economice și Administrare 

Publică, USV. 

Activitatea fructuoasă în domeniul cercetării în cadrul 

a  diverse proiecte internaționale a determinat 

cooperarea și pe o altă dimensiune – cea didactică. În 

conformitate cu Acordul de diplomă dublă, studenții 

Facultății Inginerie Economică și Business (UTM) au 

posibilitatea de a studia la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, iar studenții  USV – la UTM. 

Astfel, Comisia  pentru susținerea tezei de master  

pentru programul de studii „Administrarea afacerilor”  

a examinat  tezele  studenților Florentina-Irina Albu – 

„Politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene. 

Studiu de caz România” (conducător Vasile 

Mamaliga), Mirinela-Nicoleta Avram – ,,Eco-Inovarea 

– instrument de implementare a creșterii economice 

sustenabile” (conducător Cornelia Crucerescu), 

Alexandra Vatamaniuc – „Studiu comparativ privind 
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industria textilelor în România și Uniunea Europeană” 

(conducător Maria Gheorghiță), transmite site-ul UTM. 

Subiectele abordate în cadrul tezelor de master sunt 

complexe – la nivel de ramură, politici regionale, includ 

tematici multidisciplinare cu un impact economic și 

social considerabil. Răspunsurile studenților au fost 

argumentate, axate pe propuneri și sugestii concrete. 

Membrii Comisiei au apreciat rezultatele susținerii 

tezelor la un nivel foarte înalt. 

Studenții USV au fost însoțiți de decanul Facultății  de 

Științe Economice și Administrație Publică, Carmen 

Nastase, și secretarul-șef ale acestei facultăți,  Luiza 

Pricop, fapt ce a permis de a examina rezultatele 

implementării Acordului de colaborare, aspecte despre 

organizarea susținerii tezelor de master de către 

studenții FIEB la Universitatea „Ștefan cel Mare” și 

organizarea unei conferințe științifice. 

Mirabela 
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[…] 

Cel mai bine cotată instituție de învățământ superior din 

țară pentru anul 2019 este Universitatea „Babeș-

Bolyai“ din Cluj Napoca. Pe locul II este clasată 

Universitatea din București, iar pe III se află 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. 

Următoarele instituții de învățământ superior sunt: 

Politehnica din București (IV), Universitatea de Vest 



din Timișoara (V), Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iași (VI),  Universitatea Politehnica din 

Timișoara (VII), Universitatea Tehnică din Cluj 

Napoca, Academia de Studii Economice din București 

(IX) și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (X). 

Clasamentul Universităților din România, în 2018 

    Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

    Universitatea din București  

    Universitatea Politehnică din București 

    Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 

    Univ. de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din 

Cluj 

    Universitatea de Vest din Timișoara  

    Univ. de Medicină și Farmacie Carol Davila din 

București 

    Univ. de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din 

Iași 

    Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași 

    Universitatea Transilvania din Brașov 

    Academia de Studii Economice din București 

    Universitatea Politehnica din Timișoara 

    Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 



    Universitatea din Craiova 

    Universitatea din Oradea 

    Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

    Universitatea Ovidius din Constanța 

    Univ. de Științe Agricole și Medicină Veterinară din 

Cluj 

    Universitatea Dunărea de Jos din Galați 

    Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

    Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 

    Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 

    Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu 

Mureș 

    Univ. de Medicină și Farmacie Victor Babeș din 

Timișoara 

    Univ. de Științe Agronomice și Med. Veterinară din 

București 

    Universitatea Tehnică de Construcții din București 

[…] 

 

_________ 

Alin Firfirică va reprezenta 

România la Universiada de 

vară de la Napoli 
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Atletul de la CSU Suceava va concura în proba de 

aruncarea discului. România de prezintă la competiția 

din sudul Italiei cu 86 de sportivi. 



România va fi reprezentată de 86 de sportivi, care vor 

concura la 10 discipline, la cea de-a 30-a ediție a 

Universiadei de vară, programată la Napoli (Italia) în 

perioada 3-14 iulie. 

Sportivii români vor concura la următoarele discipline: 

atletism (feminin, masculin), baschet (feminin), 

gimnastică artistică (feminin, masculin), înot (feminin, 

masculin), judo (feminin, masculin), scrimă (feminin, 

masculin), tenis de masă (feminin, masculin), rugby 

(masculin), taekwondo (feminin, masculin) și tir 

sportiv(feminin, masculin). 

„Finanțarea acțiunii se face de către Ministerul 

Educației Naționale prin Federația Sportului Școlar și 

Universitar, instituție care deține competența exclusivă 

pentru reprezentarea României la competițiile oficiale 

organizate sub egida federațiilor internaționale ale 

sportului școlar și universitar. Delegația tricoloră 

cuprinde sportivi cu rezultate excelente în competițiile 

naționale și internaționale cărora le urăm mult succes” 

se arată în comunicat.  

 


