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În cadrul unui top realizat de uniRank University Ranking, una 

din cele mai importante platforme internaționale specializate în 

clasificarea instituțiilor de învățământ superior, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava se plasează pe poziția 10 din 78 de 

universități românești luate în considerare, o urcare cu 4 poziții 

față de clasamentul realizat în anul 2018, și pe poziția 12 în ceea 

ce privește popularitatea pe Facebook. 

La nivel mondial, uniRank University Ranking analizează peste 

13.600 de instituții de învățământ superior recunoscute oficial, 

din 200 de țări. De la înființarea platformei, în anul 2005, 

metodologia folosită pentru realizarea clasamentului a fost 

periodic ajustată și îmbunătățită, pentru a oferi rezultate cât mai 

corecte. Spre deosebire de alte clasamente, această ierarhizare nu 

se bazează pe informațiile raportate de universități, ci pe surse 

independente de instituțiile de învățământ. Actuala metodă de 

lucru uniRank University Ranking are la bază un algoritm care 

include 5 valori web, imparțiale și independente, extrase din 4 

surse diferite de informații web. Scopul uniRank University 

Ranking este acela de a oferi o clasare globală aproximativă a 

universităților și colegiilor lumii pe baza prezenței și popularității 

lor pe web, analizând: traficul estimat, încrederea, autoritatea și 

calitatea link-ului de popularitate. Astfel, platforma devine un 
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instrument care să sprijine cadrele didactice și studenții în a 

înțelege cât de cunoscută este o instituție de învățământ superior 

într-o țară străină. 

„Acest nou clasament, publicat la puțin timp după aniversarea a 

30 de ani de universitate și a 57 de ani de învățământ superior la 

Suceava, certifică inițiativele și eforturile constante în direcția 

internaționalizării, având la bază activitățile didactice și pe cele 

de cercetare, fiind o recunoaștere a dezvoltării instituționale pe 

care USV a înregistrat-o. Creșterea vizibilității pe plan 

internațional, calitatea personalului academic și infrastructura 

didactică și de cercetare modernă reprezintă factori care au 

determinat creșterea atractivității USV pentru candidații la studii 

din afara țării. Reamintim faptul că în anul universitar 2019-2020, 

la nivel de licență, masterat și doctorat, 1210 dintre studenții USV 

sunt tineri din Republica Moldova, Ucraina, Turkmenistan, 

China, Italia, Polonia, Canada și Elveția, la care se adaugă 45 de 

studenți Erasmus +, din țări precum Turcia, Portugalia, Georgia, 

Senegal, Rusia etc.”, au transmis reprezentanții universității 

sucevene. 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

Universitatea din 

Suceava 

organizează 

concurs pentru 

selecția celor zece 

decani ai 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

Pg.11 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) organizează 

concurs pentru selecția decanilor celor 10 facultăți din structura 

instituției.  

Potrivit unui comunicat de presă transmis de USV, la concurs se 

pot înscrie persoane din cadrul universității sau din orice facultate 

de profil din țară ori din străinătate, care nu au împlinit vârsta 
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legală de pensionare. La înscriere, fiecare candidat va prezenta un 

dosar cu următoarele documente: scrisoarea de intenție 

(formularul de candidatură); copie după actul de identitate; 

adeverință din care să rezulte că este cadru didactic universitar; 

plan de management pentru facultatea al cărei decan dorește să 

devină; curriculum vitae; angajament privind efectuarea a cel 

puțin 15 ore de activitate managerială, pe săptămână, în facultate; 

copii ale actelor de studii universitare și postuniversitare; alte 

documente pe care le consideră utile. 

Concursul public pentru selecția decanilor se va desfășura după 

calendarul publicat pe pagina web a universității. De asemenea, 

planurile manageriale și CV-urile candidaților urmează să fie 

publicate pe site-ul www.usv.ro, la secțiunea Alegeri. 

„Doar candidații care au primit avizul din partea Consiliului 

facultății vor fi evaluați de comisia de concurs, care va fi formată 

din Rector și cei patru prorectori. Menționăm faptul că membrii 

comisiei nu trebuie să fie în stare de incompatibilitate sau de 

conflict de interese, așa cum au fost aceste stări definite prin 

Legea Educației Naționale și Carta Universității <Ștefan cel 

Mare> din Suceava”, se arată în informare. 

Candidații vor fi evaluați pe baza următoarelor criterii: calitatea 

planului managerial; compatibilitatea planului managerial al 

candidatului cu planul managerial al Rectorului; cunoștințele 

privind legislația specifică (Carta USV, Legea Educației 

Naționale, Metodologia de evaluare externă a ARACIS, Planul 

managerial al Rectorului);modul de relaționare și de comunicare; 

componența echipei propuse pentru conducerea facultății. 

Mandatul unui decan este de patru ani. 
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Rezultatele concursului vor fi anunțate oficial pe site-

ul www.usv.ro, secțiunea Alegeri. În situația în care nici un 

candidat nu întrunește calificativul ADMIS la toate cele 5 criterii 

sau nu există cel puțin doi candidați avizați de Consiliul facultății, 

concursul va fi reluat, stabilindu-se un nou calendar. În acest 

interval, conducerea facultății va fi asigurată de către un decan 

interimar, numit prin Decizie a Rectorului, în termen de 3 zile de 

la finalizarea primului concurs. 
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Echipa Laboratorului de Metagenomică și Biologie Moleculară 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a 

implementat o linie semi-automată de testare pentru coronavirus 

(COVID-19), sub coordonarea șefului de lucrări biolog Andrei 

Lobiuc și a profesorului universitar Mihai Dimian, cu consultarea 

colegilor de la Institutul „Matei Balș” din București și a 

specialiștilor din industria de profil.  

Această linie de testare este formată dintr-un aparat Real Time 

PCR, un extractor automat de acizi nucleici, hotă microbiologică 

cu certificare de siguranță clasa II, vortex, centrifugă cu răcire, 

laptop, pipete automate monocanal și multicanal. Echipamentele 

folosite în acest demers sunt de ultimă generație, extractorul 

automat, cu o capacitate de 24 de probe, permițând reducerea 

timpului de lucru si creșterea siguranței microbiologice. 

De asemenea, menționăm faptul că aparatul Real Time PCR este 

de tip multiplex, ceea ce înseamnă că, în combinație cu kit-urile 
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de detecție folosite, permite triplarea numărului de probe 

efectuate în același timp, cele 3 gene ale COVID-19 fiind 

amplificate și cuantificate simultan. 

Astfel, estimările efectuate arată că este posibilă efectuarea a 

peste 200 de teste de mare precizie zilnic, pornind de la probe 

biologice recoltate de la pacienți. Echipamentele au fost 

achiziționate pe parcursul anului 2019, prin intermediul unui 

proiect cu finanțare europeană coordonat de prof.univ.dr. Mihai 

Covașă și prof.univ.dr. Mihai Dimian. 

Linia de testare va fi instalată în cadrul Spitalului de Urgență 

„Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava în zilele următoare, după 

instruirea personalului implicat și amenajarea spațiului alocat 

pentru laboratorul de diagnosticare moleculară COVID-19, 

activități care se află în derulare, sub coordonarea managerului 

Spitalului, Vasile Rîmbu.   

Laboratorul de Metagenomică și Biologie Moleculară din cadrul 

USV 
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Sursa citată precizează că echipa Laboratorului de Metagenomică 

și Biologie Moleculară din cadrul UUSV a implementat o linie 

semi-automată de testare pentru coronavirus (COVID-19), sub 

coordonarea șefului de lucrări biolog Andrei Lobiuc și a 

profesorului universitar Mihai Dimian, cu consultarea colegilor 

de la Institutul „Matei Balș” din București și a specialiștilor din 

industria de profil. 
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Această linie de testare este formată dintr-un aparat Real Time 

PCR, un extractor automat de acizi nucleici, hotă microbiologică 

cu certificare de siguranță clasa II, vortex, centrifugă cu răcire, 

laptop, pipete automate monocanal și multicanal. 

 

Echipamentele folosite în acest demers sunt de ultimă generație, 

extractorul automat, cu o capacitate de 24 de probe, permițând 

reducerea timpului de lucru și creșterea siguranței 

microbiologice. 

 

Potrivit USV, aparatul Real Time PCR este de tip multiplex, ceea 

ce înseamnă că, în combinație cu kit-urile de detecție folosite, 

permite triplarea numărului de probe efectuate în același timp, 

cele trei gene ale COVID-19 fiind amplificate și cuantificate 

simultan. 

 

Estimările efectuate arată că este posibilă efectuarea a peste 200 

de teste de mare precizie zilnic, pornind de la probe biologice 

recoltate de la pacienți. 

 

Echipamentele au fost achiziționate pe parcursul anului 2019, 

prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană coordonat de 

prof.univ.dr. Mihai Covașă și prof.univ.dr. Mihai Dimian. 

 

Linia de testare va fi instalată în cadrul SJU Suceava în zilele 

următoare, după instruirea personalului implicat și amenajarea 

spațiului alocat pentru laboratorul de diagnosticare moleculară 
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 COVID-19, activități care se află în derulare, sub coordonarea 

managerului SJU Suceava, Vasile Rîmbu, 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) anunță că va 

sprijini studenții cazați în căminul instituției, care se află în 

situații dificile care nu le permit asigurarea condițiilor minime de 

întreținere. 

Astfel, începând cu joi, 19 martie 2020, acestei categorii de 

studenți li se va putea asigura o masă de prânz, în limita sumei de 

15 lei pe zi, din veniturile proprii ale Universității. 

În acest sens, studenții care nu sunt angajați și nu au alte surse de 

venituri vor completa o declarație pe proprie răspundere la 

administrația căminului C4, comunicând perioada în care vor 

rămâne cazați în cămin și pentru care doresc să fie sprijiniți cu o 

masă zilnică. 

De asemenea, conducerea USV se adresează studenților 

universității să dea dovada de spirit de întrajutorare și să acorde 

tot sprijinul posibil colegilor aflați în dificultate. 

Instituția anunță că în cazul în care vor apărea și alte situații 

critice, Universitatea va încerca să identifice cele mai bune soluții 

pentru a rezolva problemele studenților aflați în dificultate. 
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Studenții pot transmite dosarele pentru burse în format electronic, 

iar neachitarea taxelor de școlarizare și a taxelor privind 

contractarea creditelor restante, în perioada suspendării 

activităților didactice, nu va atrage exmatricularea și nici 

calcularea dobânzilor sau penalităților de întârziere pentru sumele 

respective. 

Având în vedere publicarea Decretului prezidențial privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în data de 17 

martie 2020 Consiliul de Administrație (CA) al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava a analizat situația generată de 

răspândirea COVID-19 și a decis ca prevederile Hotărârii 
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Consiliului de Administrație nr. 22/11.03.2020 cu privire la 

măsurile implementate în USV pentru prevenirea epidemiei să fie 

extinse până la data de 22 aprilie 2020 inclusiv. Astfel, dintre 

măsurile pentru care se extinde perioada de aplicare, amintim: 

– titularii de curs, seminar și proiect vot transmite studenților, 

prin mijloace electronice, suporturile de curs, seminar și proiect și 

vor menține dialogul cu studenții prin aceleași mijloace; 

– în cazul cursurilor, seminariilor sau proiectelor pentru care 

susținerea activității didactice nu poate fi efectuată prin mijloace 

electronice, odată cu reluarea activităților didactice, acestea se 

vor reprograma în orar; 

– studenților din anii terminali li se recomandă să lucreze la 

proiectele/lucrările de diplomă/licență/disertație; 

– toate activitățile de laborator, la disciplinele la care sunt 

prevăzute aceste activități didactice, vor fi reprogramate după 

reluarea activităților didactice. 

De asemenea, studenții sunt informați că neachitarea taxelor de 

școlarizare și a taxelor privind contractarea creditelor restante, în 

perioada suspendării activităților didactice, nu va atrage 

exmatricularea și nici calcularea dobânzilor sau penalităților de 

întârziere pentru sumele respective, cu condiția ca aceste taxe să 

fie plătite în primele 3 zile lucrătoare de la reluarea activităților 

didactice în regim normal. După acest termen, vor fi aplicate 

măsurile prevăzute în contractele de studii și regulamentele în 

vigoare. 

În ceea ce privește bursele pentru intervalul aprilie-septembrie 

2020, studenții sunt asigurați că acestea vor fi alocate conform 



deciziilor de acordare. Pe parcursul perioadei de suspendare a 

cursurilor față în față, dosarele pentru acordarea burselor se vor 

putea transmite și în format electronic, în conformitate cu 

calendarul deja aprobat, urmând ca, în format fizic, dosarele să fie 

depuse în primele trei zile lucrătoare de la reluarea activităților 

didactice. 
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În conformitate cu contractele de mobilitate de studiu sau de 

plasament încheiate de studenții suceveni în cadrul Programului 

Erasmus+ pentru semestrul al doilea al anului universitar 2019-

2020, 58 de tineri și tinere de la toate facultățile USV se află în 

străinătate, la diverse universități partenere. 

„Serviciul de Relații Internaționale și conducerea universității țin 

legătură strânsă cu toți acești studenți, încercând să răspundă 

prompt tuturor întrebărilor și solicitărilor venite din partea 

bursierilor Erasmus. În acest sens, beneficiarii mobilităților sunt 

anunțați în mod operativ cu privire la situația din țară, regimul de 

funcționare a universității, reglementările adoptate în urma 

instituirii stării de urgență etc. Totodată, li se comunică 
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informațiile importante legate de șederea lor în țara gazdă, de 

necesitatea menținerii legăturii cu birourile Erasmus+ din 

instituțiile la care urmează cursurile în semestrul al II-lea, precum 

și cu responsabilii Erasmus de la Suceava și Biroul Erasmus+ al 

USV”, se arata intr-un comunicat al Universității sucevene. 

Conducerea USV a dat asigurări tuturor beneficiarilor de 

mobilități internaționale că, în situația în care perioada de ședere 

în străinătate va fi mai mare decât perioada pentru care a obținut 

bursa Erasmus sau – din motive independente de voința lor – vor 

întâmpina dificultăți financiare, studenții suceveni vor putea 

obține sprijinul financiar necesar din partea universității 

sucevene. 

USV, împreună cu Ministerul Educației Naționale și Ambasadele 

României din statele în care se află studenții, monitorizează 

continuu situația din țările respective și caută să ofere cele mai 

bune soluții sau sfaturi celor care au nevoie de ajutor sau 

îndrumare. 

De asemenea, Serviciul de Relații Internaționale a solicitat 

studenților aflați la universitățile partenere să respecte cu strictețe 

regimul impus de autoritățile statelor respective în vederea 

prevenirii infectării cu coronavirusul COVID-19. 

 

 


