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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) se poziționează pe 

locul 144 în Topul internațional al universităților din Europa 

Emergentă și Asia Centrală, clasament ce cuprinde 354 de instituții 

de învățământ superior. 

Clasamentul are la bază 10 indicatori: reputația academică (30%), 

reputația în rândul angajatorilor (20%), raportul dintre numărul de 

profesori și numărul de studenți (10%), numărul de lucrări per 

facultate (10%), rețeaua internațională de cercetare (10%), 

impactul web (5%), personalul cu doctorat (5%), numărul de citări 

per lucrare (5%), ponderea studenților internaționali (2,5%), 

ponderea profesorilor străini (2,5%). 

Din topul celor 354 de universități, prind top 50 Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (locul 40) și Universitatea din 

București (locul 42). Universitatea „Al.I. Cuza” Iași este pe locul 

68 și pe locul III în topul universităților românești. 

Față de Ediția 2018, când a intrat pentru prima dată în segmentul 

vizibil al topului, în zona 201-250, USV câștigă 57 de poziții, iar 

comparativ cu Ediția 2019, a pierdut un loc, în condițiile unui 

clasament ce s-a extins de la 301 la 354 de universități.  
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17 universități românești sunt în top, Universitatea din Suceava 

clasându-se a 11-a printre acestea. 

USV a devansat Academia de Științe Economice București (ASE), 

universitățile din Sibiu, Craiova, Oradea, „Ovidiu” Constanța, 

Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.  

Potrivit reprezentanților instituției este remarcabil faptul că USV 

se situează în Top 100 în ce privește indicatorii de cercetare 

(poziția 97 la numărul de publicații indexate în SCOPUS raportat 

la numărul de cadre didactice și poziția 80 la numărul de citări 

raportat la numărul de publicații), ceea ce reflectă evoluția 

ascendentă deosebită a rezultatelor cercetării din USV și aprecierea 

acestora în comunitatea internațională. Pe de altă parte, este 

înregistrat un rezultat scăzut în ceea ce privește raportul dintre 

numărul de cadre didactice și numărul de studenți (poziția 251+), 

indicator care afectează negativ toate universitățile publice 

românești prezente în top. Această situație demonstrează 

finanțarea publică relativ scăzută alocată universităților românești, 

comparativ cu alte țări din regiune, fapt ce conduce la un număr 

mic de cadre didactice raportat la numărul de studenți. În acest 

sens, evidențiem totuși faptul că USV ocupă poziția 11 în România, 

în condițiile în care USV are cea mai mică finanțare publică dintre 

universitățile publice românești care au intrat în acest top 

internațional. 

Considerat unul din primele 3 topuri universitare internaționale în 

ceea ce privește vizibilitatea și utilizarea pentru dezvoltarea de 

politici publice în educație, QS University Rankings este singurul 

clasament internațional aprobat de Grupul internațional de experți 

în ierarhizarea universităților (IREG). Topul poate fi consultat la 



adresa: https://www.topuniversities.com/university-

rankings/eeca-rankings/2020 

Topul pe 2020, realizat de Quacqarelli-Symonds (companie 

britanică specializată în educație), a fost publicat marți, 15 

octombrie. Clasamentul este condus de Lomonosov Moscow State 

University, urmată de Saint-Petersburg State University și de 

Novosibirsk State University, toate din Rusia. Urmează 

universități din Estonia, Cehia și Polonia. 
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________ Învățământul românesc este în prima linie, asta în ciuda 

campaniilor de denigrare a sistemului pe care mulți îl acuză de 

faptul că este unul învechit. Topul celor mai bune 300 universități 

include 17 instituții din țara noastră. 

Universitatea „Babeș-Bolyai” se află pe locul 40 în QSc GB 

University Ranking 2020 – Emerging Europe & Central Asia, iar 

Universitatea din București ocupă locul 42. 

De asemenea, în top regăsim și Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași – 68, Universitatea Politehnica București – 72, 

Universitatea de Vest din Timișoara – 74, Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași – 80, Universitatea Politehnica din 

Timișoara – 109, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – 119, 

Universitatea „Transilvania” din Brașov – 137, Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați – 137, Universitatea din Suceava – 

144, Academia de Științe Economice din București – 155, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – 176. 

În clasament se mai află Universitatea din Craiova (locul 190), 

Universitatea din Oradea (între locurile 211 – 220), Universitatea 

„Ovidius” din Constanța (între 251 – 300), Universitatea de 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2020
https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2020


Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (între 

251 – 300). 

„Felicitări tuturor celor 17 universități românești prezente în 

primele 300 de universități în QSc GB University Ranking 2020 

– Emerging Europe & Central Asia, prestigios top al 

universităților“, a transmis Sorin Cîmpeanu, președinte al 

Consiliului Național al Rectorilor din România. 

La întocmirea acestui clasament sunt luați în calcul zece 

indicatori, între care reputația academică, reputația universității în 

rândul angajatorilor, numărul de lucrări științifice, dar și numărul 

de studenți internaționali. 
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În perioada 17-19 octombrie, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV) va găzdui, simultan, două evenimente științifice 

internaționale interdisciplinare, pentru cei interesați de 

interacțiunile dintre tehnologie/inginerie și filosofie/etică. Este 

vorba despre cea de-a VIII-a ediție a conferințelor PHEADE și cea 

de-a IV-a ediție a conferințelor EPHES. 

Ele au și rolul de a păstra amintirea a trei personalități care au 

contribuit la existența filosofiei, tehnologiei și ingineriei la 

Suceava: acad. Teodor Dima, prof. univ. dr. ing. Dorel Cernomazu 

și prof. univ. dr. Emilia Guliciuc. 

Tema conferinței PHEADE 2019 o constituie Provocările 

Culturale ale Tehnologiei. Coorganizatorii conferinței, prof. univ. 

dr. Viorel Guliciuc - Facultatea de Istorie și Geografie, prof. univ. 

ing. habilitat Dan Laurențiu Milici - Facultatea de Inginerie 
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 Electrică și Știința Calculatoarelor, precum și dr. Oana Elena Lența 

- Facultatea de Istorie și Geografie, au reușit să aducă la Suceava 

44 de prezentări, aparținând unor cercetători din șapte țări – 

România, Canada, India, Iordania, Italia, Japonia, Mexic și SUA. 

De cealaltă parte, tema conferinței EPHES 2019 este una extrem 

de actuală: Inteligența Artificială și Mintea umană. Coorganizatorii 

conferinței sunt prof. univ. dr. Viorel Guliciuc, prof. univ. Bogdan 

Popoveniuc - director al Școlii Doctorale de Științe Umaniste și 

Sociale a universității, precum și dr. Oana Elena Lența. 

Conferința aduce la Suceava 43 de prezentări, susținute de 

cercetători din nouă țări – România, Canada, Franța, India, 

Iordania, Italia, Japonia, Polonia și SUA. Conferința va include și 

un workshop special, dedicat Eticii și Integrității în Învățământul 

Universitar și Cercetare, organizat și coordonat de prof. univ. 

Bogdan Popoveniuc, în cadrul căruia studenți doctoranzi de la 

patru universități vor putea învăța din experiența unor cercetători 

de pe trei continente. 

Mai multe detalii despre cele două conferințele pot fi găsite la: 

www.pheade.ro/2019/și www.pheade.ro/ephes2019/. 
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Universitatea Națională „Yurii Fedkovici” din Cernăuți a organizat 

Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu 

Coșeriu”, cu tema „Schimbarea lingvisticii și schimbări în 

lingvistică”, între 11-12 octombrie. A fost a XV-a ediție a acestui 

colocviu, unic în lume prin specificul său, întâlnirile având loc o 

dată la doi ani la Suceava, Cernăuți și Chișinău. 
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Potrivit unui comunicat de presă transmis de USV, de la Suceava 

au fost prezenți la colocviu peste 25 de profesori, studenți și 

doctoranzi. Colocviul a numărat aproape 100 de participanți din 

România, Ucraina, Republica Moldova, Elveția și Germania. În 

programul Colocviului au fost planificate ședințe în plen, activități 

pe secțiuni și mai multe direcții tematice. 

Reprezentantul Consulatului General al României la Cernăuți, 

consul Edmond Neagoe, a declarat la deschiderea oficială a 

colocviului: „Vreau să vă felicit astăzi pentru că puneți în lumină 

activitatea celui mai mare și important lingvist, nu numai al 

secolului trecut, ci și al secolului acesta, care unește oamenii și 

secolele, iar contribuția lui Eugeniu Coșeriu în domeniul 

lingvisticii internaționale este astăzi o contribuție pe deplin 

recunoscută”. 

Din partea Comitetului de organizare, prof. univ. dr. DHC Sanda-

Maria Ardeleanu (USV) a mulțumit universității gazdă pentru 

disponibilitatea de a primi această nouă întâlnire regională și 

internațională a profesorilor și cercetătorilor coșerieni: „Vă rog să-

mi permiteți să exprim bucuria regăsirii la Cernăuți, capitala 

istorică și culturală a Bucovinei de care ne simțim legați prin atâtea 

fire văzute și nevăzute. Mulțumim din tot sufletul domnului rector 

al universității gazdă, întregii conduceri a acestei instituții 

academice, domnului prorector Petro Fochuk, pentru 

disponibilitatea de a primi această nouă întâlnire regională și 

internațională a profesorilor și cercetătorilor coșerieni, pentru 

întreg sprijinul acordat organizatorilor! Mulțumim întregii echipe 

a Consulatului General al României la Cernăuți, doamnei Consul 

General Irina-Loredana Stănculescu, pentru deschiderea către 

dialogul academic, științific și cultural. Mulțumirile noastre se 
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îndreaptă și către colegii de la Catedra de Filologie clasică și 

română, personal către doamna conf. Galina Zagaiska, și către toți 

membrii colectivului de organizare a acestei ediții a CISL”. 

Potrivit USV, biblioteca instituției a primit, în cursul lunii iunie 

2019, o importantă donație din partea Arhivelor „Eugeniu Coșeriu” 

de la Tübingen, al căror director este prof. Johannes Kabatek, DHC 

al universității sucevene, constând în manuscrise coșeriene de 

maxim interes. 

„Așa se face că în cadrul unui proiect care va fi depus în această 

lună, încercăm să convingem asupra necesității înființării Centrului 

Internațional de Studii Integraliste la Suceava”, au transmis 

organizatorii suceveni. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Aula din corpul E, va 

avea loc sâmbătă, 9 noiembrie, între orele 9:00-15:30, Conferința 

„Etichetă, protocol și comunicare cu impact maxim”, susținută de 

Cristina Turnagiu Dragna. Participanții la conferință, spun 

organizatorii, vor asista „la o demonstrație a modului în care 

instrumentele de care dispun eticheta, protocolul și comunicarea 

fac oamenii fascinanți și oferă interacțiunii umane noi valențe! Vi 

se par <arme> desuete, slabe și inadaptate vieții dinamice, incerte, 

agresive, egoiste de azi? Faceți-vă un cadou: veniți, ascultați, 

observați, internalizați, criticați, folosiți și vorbim după...”. 

Cristina Turnagiu Dragna este, din anul 2002, antreprenor (17 ani 

de business românesc), lector al Institutului Diplomatic Român, 

consultant în comunicare și image management cu experiență de 



peste 15 ani în construirea de mărci și campanii în domeniul 

industriilor de lux, moderatoarea emisiunii „Etichetă și 

Comunicare în Afaceri” la postul TV de Business Canal 33 

România, secretar general al Asociației Române pentru Protocol și 

Ceremonial, formator acreditat și trainer în comunicare, etichetă și 

protocol în afaceri. 

Participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Vă oferim link-

ul pentru înscrieri: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Ldsw3xomC99lZ

1uO4sIpwj-vloUfCRl5XpX3K8mQYQAbZA/viewform. 
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Mopan Suceava are 29 de angajați absolvenți ai Universității 

Suceava, din care 22 sunt absolvenți ai Facultății de Inginerie 

Alimentară. Workshop-ul „Profilul inginerului de industrie 

alimentară – între percepție și cerințe”, aflat la ediția a V-a, a fost 

organizat împreună cu Mopan Suceava și s-au ținut discursuri 

despre alimentație, despre importanța practicii pe care o desfășoară 

studenții în cadrul firmelor de profil alimentar și despre integrarea 

absolvenților pe piața muncii  

Ziua Mondială a Pâinii, Ziua Mondială a Alimentației și Ziua 

Națională a Asociației Specialiștilor de Industrie Alimentară din 

România a fost marcată, ieri, la Suceava prin workshop-ul „Profilul 

inginerului de industrie alimentară – între percepție și cerințe”, 

aflat la ediția a V-a. La evenimentul organizat de Facultatea de 

Inginerie Alimentară (FIA) din cadrul Universității „Ștefan cel 
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Mare” și compania SC Mopan SA Suceava au participat pro-

rectorul Mihai Dimian și decanul FIA, Mircea Oroian și profesori 

din învățământul preuniversitar, alături de foarte mulți studenți. 

Invitații au ținut discursuri despre alimentație, despre importanța 

practicii pe care o desfășoară studenții în cadrul firmelor de profil 

alimentar și despre integrarea absolvenților pe piața muncii. 

La eveniment s-au purtat discuții despre meseria de inginer și pașii 

pe care studenții FIA îi au de urmat pentru a profesa în domeniu, 

luând cuvântul atât actuali studenți, cât și absolvenți care lucrează 

în cadrul companiei Mopan Suceava, care are 29 de angajați 

absolvenți ai USV, din care 22 sunt absolvenți ai FIA. S-a vorbit 

despre pâine și despre brutari, istoria produsului, importanța și 

viitorul acestuia. „Compania noastră asigură aproximativ 55% din 

consumul de pâine la nivel județean și a reușit să păstreze în timp 

poziția de lider prin strategii coerente de dezvoltare pe termen lung, 

materializate în retehnologizarea unităților de producție, în 

dezvoltarea activității proprii de cercetare, marketing și producție”, 

a punctat Luminița Bățroș, inginer în cadrul Mopan Suceava. 

Cel mai apreciat moment al workshop-ului a fost cel în care o 

absolventă a FIA, angajată în cadrul societății Mopan ca inginer, a 

vorbit publicului prezent despre munca în cadrul firmei de 

panificație. „Această companie mi-a dat oportunitatea de a mă 

dezvolta, am învățat de la bobul de grâu până la ambalarea 

ultimului produs finit, treptat, trecând rând pe rând prin toate 

etapele. Puteți avea mare încredere în această companie, vă va oferi 

oportunitatea să învățați și, un lucru important pe care eu l-am 

învățat, este că practica fără teorie nu se poate și nici teoria fără 

practică nu duce nicăieri”, a punctat drd. ing. Ana Maria Istrate, 



care a și prezentat toate tipurile de produse Mopan pe care firma le 

produce și comercializează de ani de zile, punctând specificul 

fiecăruia și explicând modul în care compania s-a aliniat și la 

cerințele actuale ale consumatorilor, dezvoltând rețete noi. 

SC Mopan SA este cel mai mare producător de produse de 

panificație, patiserie-cofetărie din județul Suceava, care oferă 

clienților atât prețuri bune, cât și prospețime, varietate și o calitate 

superioară. 100% românesc, 100% ambiție sunt principiile după 

care se ghidează SC MOPAN SA Suceava în realizarea unor 

produse naturale, proaspete, create zilnic de maeștrii cofetari, 

patiseri și brutari, prin utilizarea de rețete proprii și tradiționale, 

tehnologii moderne, în conformitate cu standardele naționale și 

europene de calitate și siguranță alimentară. 
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Actualitate Cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul României vor 

putea să-și exercite dreptul la vot la alegeri parlamentare noi din 

Republica Moldova și în cadrul unei secții de votare deschise la 

Suceava, în incinta Universității Ștefan cel Mare. 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii 

Moldova a anunțat, astăzi, că în mai multe localități din România 

vor fi deschise secții de vot pentru alegerile ce vor avea loc pe 20 

octombrie 2019. Astfel, basarabenii vor putea vota la Suceava, 

București, Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Iași, 

Galați, Bacău și Constanța. 

Secțiile de votare vor fi deschise între orele 07:00-21:00. 

În comunicatul ministerului de la Chișinău se precizează că 

dreptul de a alege îl au cetățenii Republicii Moldova care au 



împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani, cu excepția 

celor privați de acest drept în modul stabilit de lege. 

Actele în baza cărora alegătorii pot vota peste hotarele țării sunt: 

    Pașaportul cetățeanului RM, inclusiv expirat; 

    Buletin de identitate al cetățeanului RM; 

    Livret de marinar. 

Informații suplimentare privind scrutinul electoral pot fi accesate 

pe paginile web www.cec.md, www.alegator.md. 

Amintim că, duminica viitoare, în Republica Moldova vor avea 

loc concomitent alegeri locale generale și alegeri parlamentare 

noi în patru circumscripții electorale uninominale. Printre 

circumscripțiile unde vor fi organizate alegeri noi se numără și 

circumscripția nr. 50 „la vest de Republica Moldova”, pentru 

candidații căreia vor putea vota cetățenii RM aflați pe teritoriul 

României. Mandatul din această circumscripție a devenit vacant 

după ce Maia Sandu a renunțat la mandatul de deputat în favoarea 

celui de prim-ministru. 

 


