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Observatorul astronomic din Suceava ar urma să fie preluat de 

Universitatea „Ștefan cel Mare”. Președintele Consiliului 

Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că în urma 

demersurilor pe care le-a făcut, Guvernul României a inițiat deja 

procedura prin care Observatorul Astronomic din Suceava să fie 

transferat la universitatea suceveană. „Este o veste bună pentru 

Universitate, o veste bună pentru elevi și studenți, este o veste 

bună pentru suceveni. Consider că aceasta este cea mai bună 

soluție pentru punerea în valoare a acestui obiectiv, pentru a 

încuraja performanța tinerilor cercetători, olimpicii noștri de aur, 

pentru a le putea oferi în continuare cele mai condiții de pregătire, 

dar și pentru a răspunde interesului publicului”, a precizat șeful 

administrației județene. 

Planetariul din Suceava a fost inaugurat în anul 1982 (fiind al 

treilea planetariu din ţară în ordinea deschiderii şi cel mai mare 

din ţară în ceea ce priveşte capacitatea sălii şi diametrul cupolei) 

şi este destinat proiectării cerului din ziua respectivă, a cerului din 

emisfera sudică şi nordică, a sistemului solar, a planetelor vizibile, 

a sateliţilor galileeni etc. 
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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 

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. 

Această plasare onorantă a Universitatății „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 

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. 

Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN 

Prorector cu activitatea științifică 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

http://webometrics.info/en/Europe/Romania
http://www.usv.ro/
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Știri locale Universitatea Ştefan cel Mare Suceava a inaugurat cel de-al doilea 

lectorat de limba română din Ucraina, la Universitatea Politehnică 

din Odessa. 

Acolo vor fi organizate cursuri de limba română, promovarea 

limbii şi literaturii române, a culturii şi civilizaţiei, lectoratul 

funcţionând cu sprijinul financiar al Ministerului Educaţiei din 

România. 

Lectorul de limba română de la Odessa este Dan Popescu de la 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării. 

Primul lectorat din Ucraina, înfiinţat de USV, a fost cel din cadrul 

Universităţii Naţionale Yurii Fedkovici din Cernăuţi, care a luat 

fiinţă în 2014, lector fiind Gina Puică. 

Jupanu Mihai Dimian www.jupanu.ro 

20.02.20 

Jupân de 

salon 

Postarea cu numărul 1, cea din 24 ianuarie 2020: „Masterclass 

internațional de fizica particulelor pentru elevi și studenți 

desfășurat simultan la universitățile din Barcelona, Florența, 

Suceava și Bologna, împreună cu cercetători de la CERN și 

Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară București. Vă așteptăm 

pe 28 februarie la USV pentru o incursiune în lumea cuarcilor și 

leptonilor cu date reale și transmisii în direct de la cel mai mare 

laborator de fizica particulelor din lume (CERN – Geneva). 

Înscrieri la Observatorul Astronomic USV (Dr. Cristian Pîrghie, 

e-mail: cristian.pirghie@usm.ro )”. 

Postarea cu numărul 2, cea din 26 ianuarie: „Evoluția numărului 

de citări ale publicațiilor universității din Suceava în cea mai 

importantă bază de date internațională, Web of Science (ISI / 

Clarivate Analytics). Conform topului internațional QS EECA 

University Ranking 2020, USV a ajuns pe locul 2 în România, 



după Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj – Napoca în ceea ce 

privește numărul de citări internaționale raportate la numărul de 

lucrări publicate. P.S. Pentru 2019, datele sunt parțiale deoarece 

mai sunt lucrări publicate în 2019 care nu au fost încă indexate. 

Estimez că rezultatul final va fi mai mare de 2800”. 

Postarea cu numărul 3, cea din 30 ianuarie: „Universitatea din 

Suceava conduce topul universităților din România cu 16 brevete 

de invenții acordate și eliberate de Oficiul de Stat pentru Invenții 

și Mărci în anul 2019, fiind urmată de Universitatea Politehnica 

din București, cu 12 brevete, și de Universitatea Tehnică 

Gheorghe Asachi din Iași, cu 10 brevete”. 

Din cele trei postări ale prorectorului Mihai Dimian se vede treaba 

că la Universitatea „Ştefan cel Mare” se fac lucruri serioase.   
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________ Evenimente dedicate Chinei 

Centrul de Studii Asiatice de la Univ. Ştefan cel Mare din Suceava 

(www.romania-china.ro) împreună cu Casa Româno-Chineză 

Suceava au organizat un stand de promovare a limbii, culturii şi 

civilizaţiei chineze cu ocazia evenimentului Noaptea 

Cercetătorilor. La începutul evenimentului cărţi de limba chineză 

şi coreeană, evantaie chinezeşti şi alte obiecte tradiţionale expuse 

pe stand au atras atenţia multor elevi de şcoală primară şi generală. 

Au venit entuziasmaţi să le fie scris numele în chineză şi să încerce 

să prindă bomboane cu beţişoarele chinezeşti. Elevii au comunicat 

bucuroşi cu profesoarele de la Centrul de Studii Asiatice arătându-

şi interesul pentru China. În plus, această activitate a pus bazele 

pentru începerea cursurilor de chineză din acest an. Peste 100 de 

cursanţi s-au înscris deja. Sperăm ca lecţiile de limba chineză şi 

www.monitoruldestiri.ro 

06.02.20 
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organizarea de evenimente tradiţionale să trezească interesul cât 

mai multor suceveni pentru cultura Chinei. 

În data de 31 ianuarie 2020, orele 18:00 - 21: 00, Centrul de Studii 

Asiatice din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava 

împreună cu Casa Româno-Chineză Suceava au organizat "Gala 

Culturii Chineze". Evenimentul a avut loc în sala de conferinţe a 

hotelului Imperium din Suceava. Această gală s-a alăturat unei 

serii de evenimente organizate de centre şi asociaţii culturale din 

toată ţara în preajma Festivalului Primăverii care a început anul 

acesta pe 25 ianuarie 2020, ziua în care s-a sărbătorit Anul Nou 

Chinezesc. 

Programul pentru Gala Culturii Chineze a cuprins: 

- Expoziţie personală de pictură şi caligrafie chinezească - Daniel 

Deacu, student la Beijing Language and Culture University 

- Povestiri din şi despre China - Daniel Deacu 

- Poezie chinezească - Liu Qian, profesoară de limba chineză 

- Mini concert de muzică chinezească - Royal Cvartet 

Moderatorul evenimentului a fost Alina Deacu, profesoară de 

cultură şi civilizaţie chineză la Centrul de Studii Asiatice. 

Centrul de Studii Asiatice din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare 

din Suceava împreună cu Casa Româno-Chineză Suceava vă 

invită la prelegerea „Expresivitatea scrierii chineze”, susţinută de 

Deacu Daniel, student la Beijing Language and Culture 

University. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 8 februarie 2020, 

ora 14:00, la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, corp D, 

amfiteatrul D 201. Din cuprinsul prelegerii menţionăm subiecte 



precum: istoria şi evoluţia scrierii chineze stilurile de caligrafie 

structură şi semnificaţie. 

În anul 2015, coordonatorii Centrului de Studii Asiatice de la 

Suceava, lector univ.dr. Marilena-Oana Nedelea şi conf.univ.dr. 

Alexandru-Mircea Nedelea au publicat cartea intitulată China la 

prestigioasa editură Ars Docendi a Universităţii Bucureşti. Ca 

urmare a interesului românilor pentru această temă, autorii au un 

nou proiect şi anume coordonarea unui volum intitulat Despre 

China, la care sunt invitaţi să contribuie cu articole oricine este 

interest de acest subiect. Pentru relaţii puteţi contacta iniţiatorii 

acestui demers la numărul de telefon 0740019277. 

(Liu Qian, Alina Deacu, Alexandru-Mircea Nedelea, Marilena-

Oana Nedelea) 
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Local [...] 

La ediţia din acest an participă, în prima zi, alături de echipa ”10 

pentru folclor”, Călineştenii Țării Maramureşului (partenerii 

oficiali ai proiectului din judeţul Maramureş), Ansamblul 

„Arcanul” al Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava, Grupul 

vocal ”Ai lui Ștefan, noi oşteni” de la Vicovu de Sus, Viorica Lupu 

şi Nicu Mâţă din Basarabia, Loredana Streche şi Beatrice Băndoiu 

din Oltenia, Florin Boita din Banat, Ovidiu Homorodean din 

Ardeal, Bogdan Toma din Ținutul Pădurenilor, Gabriel Dumitru 

din Muntenia, Oana Tomoiagă şi Paul Ananie din Maramureşul 

istoric, Andreea Haisan şi Fetele din Botoşani. 

[…] 

 


