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Ediția din ianuarie 2020 a clasamentului mondial al universităților 

realizat de Cybermetrics (Spania) plasează Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava pe locul 110 între universitățile și 

instituțiile de învățământ superior din Europa Centrală și de Est, o 

urcare cu 26 de poziții față de anul 2019, și pe locul 12 între cele 

101 instituții de învățământ superior din România, poziție ocupată 

și în anul precedent. 

Cybermetrics este un laborator de cercetare al Consiliului 

Superior de Investigații Științifice din Spania, dedicat analizei 

rezultatelor academice și științifice și a impactului acestora în 

mediul online. Clasamentul mondial al universităților realizat de 

Cybermetrics, sub denumirea Ranking Web of Universities, a fost 

inițiat în 2004 și reprezintă astăzi cel mai mare clasament 

academic al instituțiilor de învățământ superior din întreaga lume, 

analizând peste 27.000 de instituții și publicând o ierarhie a 

primelor 12.000 dintre acestea. Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava se situează între primele 10% instituții de învățământ 

superior din lume, conform acestei analize. Cele 4 categorii de 

indicatori analizați pentru realizarea ediției 2020 a clasamentului 

au fost: 

-numărul de lucrări științifice situate între primele 10% cele mai 

citate titluri, în cadrul a 26 de domenii științifice, conform 
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informațiilor existente în baza internațională de date științifice 

SCOPUS și analizei anuale SCIMAGO. Acest indicator are o 

pondere de 35% în scorul final al universității. 

-numărul cumulat de citări ale primilor 100 cei mai citați profesori 

/ cercetători dintr-o universitate, excluzându-i pe primii 10, 

conform informațiilor existente în baza internațională de date 

științifice GOOGLE SCHOLAR / ACADEMIC și analizei pe care 

compania GOOGLE o realizează anual. Acest indicator are o 

pondere de 10% în scorul final al universității. 

-vizibilitatea în mediul online a paginilor web ale universității, 

măsurată de companiile de analiză a impactului online AHREFS 

și MAJESTIC. Acest indicator are o pondere de 50% în scorul 

final al universității. 

-dimensiunea domeniului web al universității, conform 

indexărilor motorului de căutare GOOGLE. Acest indicator are o 

pondere de 5% din scorul final al universității. 

La fel ca în anii precedenți, clasamentul este construit pe baza 

indicatorilor sintetizați în luna ianuarie 2020, scopul fiind acela de 

a-i actualiza datele constant, menținând acuratețea analizei. 

Rezultatele ierarhizării celor 101 instituții de învățământ superior 

considerate din România sunt prezentate pe pagina web: 

http://webometrics.info/en/Europe/Romania . 

„Această plasare onorantă a Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (www.usv.ro) în topul celor mai performante universități 

la nivel internațional reconfirmă progresul semnificativ înregistrat 

de universitatea noastră în ultimii ani, reflectat și în evaluările 

realizate recent de alte organisme internaționale specializate în 

http://webometrics.info/en/Europe/Romania
http://www.usv.ro/


clasificarea instituțiilor de învățământ superior, precum QS 

University Rankings 2020, în care USV ocupă poziția 144 în topul 

universităților din Europa de Est și Asia Centrală și poziția 11 în 

Topul universităților din România”, a declarat prof.univ.dr. Mihai 

DIMIAN, prorector cu activitatea științifică la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a inaugurat, în 

acest an universitar, cel de-al doilea lectorat de limba română din 

Ucraina, la Universitatea Politehnică din Odessa. Acesta are în 

vedere organizarea de cursuri de limba română, promovarea limbii 

și literaturii române, a culturii și civilizației noastre în Regiunea 

Odessa și nu numai, lectoratul funcționând cu sprijinul financiar 

al Ministerului Educației din România. 

Lectorul de limba română de la Odessa este lect. univ. dr. Dan 

Popescu, de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. 

Primul lectorat din Ucraina, înființat de Universitatea din 

Suceava, a fost cel din cadrul Universității Naționale „Yurii 

Fedkovici” din Cernăuți, care a luat ființă la finele anului 2014. 

Primul lector la Cernăuți a fost conf. univ. dr. Sabina Fînaru, iar 

în prezent de lectorat se ocupă universitarul Gina Puică. 

  

Studenți și profesori, cursanți deopotrivă 



Prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorectorul Universității, a menționat 

că cele două lectorate au fost înființate în baza unor acorduri 

interinstituționale, urmare a unei cooperării foarte strânse pe care 

USV a dezvoltat-o cu cei doi parteneri – Universitatea din 

Cernăuți și Universitatea din Odessa. 

„În Ucraina nu există lectorate deschise de Institutul Limbii 

Române, ci doar cele două lectorate deschise de Universitatea din 

Suceava. În ambele cazuri inițiativa a venit din partea partenerilor 

noștri, iar noi am răspuns prin faptul că finanțăm cu ajutorul 

Ministerului Educației cele două lectorate. Responsabilitatea care 

revine partenerilor este de a asigura cazarea pentru lectori și 

spațiul pentru desfășurarea activităților”, a arătat Ștefan Purici. 

Acesta a mai menționat că cele două lectorate se bucură de succes 

în rândul studenților mai ales, dar și al profesorilor. 

„Este vorba despre acei profesori care sunt implicați în cercetare, 

mulți sunt interesați să aibă acces la literatura de specialitate în 

limba română și, din acest motiv, și la Cernăuți, unde există deja 

o anumită experiență, sunt profesori care studiază limba română 

pentru a avea acces la publicațiile care apar în spațiul românesc”, 

a menționat prorectorul. 

În primul an, la Cernăuți s-au înscris circa 40 de cursanți, iar în 

ultimii ani, numărul înscrișilor a ajuns la câte 100 de cursanți 

anual, din care frecventează cursurile circa 80. 

Programul este unul flexibil. 

Ștefan Purici a menționat că lectorii Gina Puică și Dan Popescu se 

bucură de aprecierea studenților, prima atât datorită modului său 



de abordare a temelor, prin graficul întâlnirilor, cât și datorită 

activităților organizate în afara celor de învățare a limbii române. 

De cealaltă parte, lectorul de la Odessa este apreciat atât pentru 

activitatea de predare a limbii române, cât și pentru limba engleză. 

„Sunt rezultate foarte bune. Zilele trecute a venit un coleg de la 

Universitatea din Cernăuți, profesor de istorie, care a publicat o 

monografie de aproape 1.000 de pagini despre istoria României în 

perioada interbelică, o lucrare extrem de solidă, întemeiată în mare 

parte pe bibliografie românească”, a mai spus Purici. 
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In total, oferta USV a cuprins 23 de posturi, dintre care 19 pe 

perioadă nedeterminată. Posturile au fost ocupate, în mare parte, 

de către universitari din cadrul facultăților sucevene care au 

candidat pentru funcții superioare celor pe care le dețin 

actualmente. Au fost și câteva cazuri de candidați care provin din 

afara USV, fiind vorba despre trei medici și un cercetător. Pentru 

postul de conferențiar universitar pentru disciplinele Instrumentar 

și aparatură de laborator, Materiale utilizate în tehnica dentară, în 

cadrul FEFS, nu s-a înregistrat nicio candidatură. 

Finalul săptămânii trecute a fost dominat de concursuri, nu doar 

de alegeri universitare în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV). Au fost scoase la concurs o serie de posturi 

didactice pe perioadă nedeterminată și câteva cu o valabilitate 

limitată. În total, oferta USV a cuprins 23 de posturi, dintre care 

19 pe perioadă nedeterminată. Posturile au fost ocupate, în mare 

parte, de către universitari din cadrul facultăților sucevene care au 



candidat pentru funcții superioare celor pe care le dețin 

actualmente. Au fost și câteva cazuri de candidați care provin din 

afara USV, fiind vorba despre trei medici și un cercetător. De 

precizat că unii candidați au studii doctorale și/ sau experiență 

profesională în universități din străinătate. 

Un singur post de profesor universitar a fost scos la concurs, în 

cadrul Facultății de Inginerie Alimentară (FIA), pentru care s-a 

înscris un candidat. Este vorba despre un conferențiar universitar 

din cadrul aceleași facultăți, care a și obținut funcția de profesor 

universitar în urma promovării concursului din data de 30 

ianuarie. 

Două posturi de asistent universitar, câte unul la Facultatea de 

Educație Fizică și Sport (FEFS) și Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării (FLSC), fiecare cu câte un candidat, în ambele 

cazuri fiind vorba de actuali angajați ai USV. 

Pentru candidații calificați pentru posturile de șef de lucrări au fost 

scoase la concurs 5 posturi, dintre care 3 în cadrul FEFS, pentru 

care și-au depus candidaturile doi medici din cadrul SJU Suceava 

și un cercetător din Iași. Alte două astfel de posturi a oferit 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 

(FIESC), pentru care și-au arătat interesul câte un candidat, ambii 

actuali angajați în cadrul facultății. 

Au mai fost scoase la concurs 4 posturi de lector universitar, câte 

unul la FIESC și Facultatea de științe ale Educației (FSE) și două 

posturi în cadrul FSEAP. În toate aceste cazuri este vorba despre 

universitari din cadrul acestor facultăți care candidează pentru 

funcții superioare. 



Cea mai bogată ofertă a fost cea pentru conferențiari universitari, 

fiind scoase la concurs 7 posturi. Dintre acestea, 3 sunt în cadrul 

FEFS, însă pentru postul de conferențiar universitar pentru 

disciplinele Instrumentar și aparatură de laborator, Materiale 

utilizate în tehnica dentară nu s-a înregistrat nicio candidatură. 

Doar unul din cei doi candidați pentru posturile de conferențiar 

universitar nu este deja angajat al USV, ci este medic specialist 

Chirurgie Orală și Maxilo-Facială și medic rezident specialitatea 

Radiologie și Imagistică Medicală, în Iași. Câte un post de 

conferențiar au avut scoase la concurs și Facultatea de Științe 

Economice și Administrație Publică (FSEAP) și Facultatea de 

Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management (FIMMM), 

pentru care au candidat câte un angajat al USV, fiind vorba despre 

o avansare în funcție pentru fiecare dintre ei. Alte două astfel de 

posturi au fost disponibile în cadrul FLSC, pentru care au aplicat 

tot câte un candidat, fiind vorba, și în aceste cazuri, despre 

universitari care ocupă actualmente posturi în cadrul acestei 

facultăți și vizează avansări în funcții. 

Pentru cele 4 posturi didactice de asistent universitar pentru 

perioadă determinată s-au înscris tot atâția candidați, fiecare dintre 

ei promovând concursurile și obținând funcțiile vizate. 

 

 


