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MODERNIZAREA, OPTIMIZAREA ŞI EFICIENTIZAREA — OBIECTIVUL USM
PENTRU ANUL ACADEMIC 2014-2015
Într-un vechi şi înţelept dicton latin se spune „Fúgit
irreparábile témpus”, ceea ce în limba româna înseamnă
„Timpul fuge irevocabil”. Şi, într-adevăr, parcă ieri ne-am
aflat, împreună cu dumneavoastră, în pragul unui ordinar
an academic de studii şi, iată-ne astăzi, la o altă treaptă
care ne indică un nou salt, un nou urcuş, un îndemn spre
Olimpul Cunoaşterii.
La 1 septembrie 2014 vom intra cu toţii în Alma Mater, care
îşi va deschide larg uşile şi spaţiile reînnoite, şi ca o bună
călăuză, ne va invita pentru a 68-a oară în miraculoasa lume
a cunoştinţelor, a culturii generale şi a afirmării de sine. Întradevăr, pe parcursul celor aproape şapte decenii ale existenței
sale, Universitatea de Stat din Moldova s-a identificat cu acel
Arbore miraculos, din roadele căruia s-au înfruptat zecile de
generaţii din promoţiile noastre anterioare.
Pentru noi începutul noului an de studii 2014-2015 este unul aparte în felul său. Noi pornim cu dumneavoastră în
anevoiosul traseu al cunoştinţelor, al cercetărilor şi al inovărilor pe fundalul unor transformări fundamentale ce s-au
produs în acest an în sistemul de învatământ, în sânul societăţii în ansamblu. A fost semnat istoricul Acord de Asociere
a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, iar din 28 aprilie curent cetăţenii noştri pot călători, în baza paşapoartelor
biometrice, nestingherit în spaţiul comunitar al civilizației europene.
De curând a fost aprobat noul Cod al Educaţiei care deschide oportunităţi fundamentale de dezvoltare a sistemului
de învăţământ preuniversitar şi universitar, ţinându-se cont de necesităţile reale socio-economice şi educaţionale ale
tânărului nostru stat, care acum câteva zile, adica pe 27 august a împlinit 23 de ani de la declararea Independenţei sale.
Concomitent cu aplicarea Codului Educaţiei în practica cotidiană ne vom conduce şi ne vom orienta neabătut după
standardele europene în domeniile profesate, ţinând cont de faptul că ne apropiem cu paşi vertiginoşi de ziua istorică,
când Republica Moldova va deveni parte componentă şi inseparabilă a comunităţii statelor europene.
Reeşind din aceste perspective şi oportunităţi pe care ni le oferă timpul și istoria poate cel mai important obiectiv pe care
trebuie să-l atingem şi să-1 consolidăm rămâne a fi Modernizarea, Optimizarea şi Eficientizarea tuturor activităţilor
noastre, fapt ce ar însemna că şi Managementul Cercetării Universitare urmează să primeze şi să-şi consolideze poziţiile.
Noi avem obligaţia să conştientizăm, să le insuflăm şi tinerilor din anul întâi, care din prima zi a lunii septembrie vor
deveni parte componentă a numeroasei şi consolidatei familii universitare, că suntem chemaţi cu toţii să facem aşa, încât
Universitatea de Stat din Moldova să se deosebească de celelalte instituţii prin performanţa și valoarea cercetării.
Cu alte cuvinte, pentru noi o sarcină primordială trebuie să rămână şi în continuare asigurarea neabătută şi consecventă
a unei armonii depline a triunghiului Educaţie-Cercetare-Inovare corelat cu triunghiul Continuitate, Durabilitate şi
Ireversibilitate.
Din partea Senatului Universităţii de Stat din Moldova şi a Comitetului sindical vă aduc cele mai sincere felicitări cu
prilejul lansării noului an academic 2014-2015, dorindu-vă din adâncul sufletului noi nesecate energii în activitatea
cotidiană, multă prosperare, sănătate, armonie în toate şi optimism.
Să ne fie într-un ceas bun!
Gheorghe CIOCANU,
Rectorul Universităţii de Stat din Moldova,
Profesor universitar
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ZIUA LIMBII ROMÂNE LA EA ACASĂ
Ziua de 1 septembrie 2014 a avut, la Facultatea de Litere, o
semnificaţie dublă: ea a marcat sărbătoarea LIMBA
NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ şi ZIUA CUNOŞTINŢELOR.
Cu această ocazie, la Facultate a fost organizată o festivitate,
în cadrul căreia studenţii anului I au avut o întâlnire de
suflet cu absolvenţi de altădată ai Facultăţii de Litere –
Nae Simion PLEŞCA, Deputat în Parlamentul Republicii
Moldova, care i-a felicitat pe actualii studenţi de la Alma
Mater cu prilejul primei zile de studii şi al sărbătorii Zilei
Limbii Române, şi Inga DRUŢĂ, doctor habilitat în filologie,
Director al Centrului Naţional de Terminologie, care le-a
ţinut proaspeţilor studenţi o prelegere intitulată „Atitudini
faţă de împrumuturi în istoria limbii române literare”.
Oaspete de onoare al întrunirii a fost pământeanca noastră,
dna Eugenia BOJOGA, doctor în filologie, conferenţiar la
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, România, care a făcut o sclipitoare prezentare a cărţii sale Limba Română – „între
paranteze”.
În cadrul festivităţii au mai fost prezentate două volume, elaborate de profesori ai Facultăţii de Litere şi apărute recent de
sub tipar: E Timpul să vorbim corect, semnat de dna dr.habilitat, prof. Irina CONDREA, şi Discurs specializat – lexic
şi gramatică de bază, semnat de dnele dr. conf. Alexandra GHERASIM şi Sabina CORNICIUC.
La finalul sărbătorii, cei prezenţi au fost felicitaţi cu prilejul sărbătorii LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ de un grup de
studenţi vietnamezi, care studiază limba română la Universitatea de Stat din Moldova sub îndrumarea dnei dr.conf.Lidia
STRAH şi care i-au impresionat pe toţi cu discursurile şi cântecele lor în limba română.

CONCURSUL „DICTARE PENTRU FIECARE”
Primăria municipiului Chişinău şi Facultatea de Litere a
USM, au organizat pe 27 august 2014 concursul „Dictare
pentru fiecare”, de Ziua Limbii Române.
Veniţi şi scrieţi o Dictare! A fost îndemnul organizatorilor
pentru toţi cei care iubesc limba română şi au dorit să-şi
testeze competenţele de scriere.
Rezultatele concursului sunt următoarele: nota 10 – nici un
participant; 9 – 3participanți; 8 - 57 de participanți; 7 – 101
participanți; 6 – 109 participanți; 5 – 180 de participanți; 4 –
575 de participanți.
Participanţii care au obţinut cele mai bune note au fost
premiaţi cu sume băneşti. Astfel, municipalitatea a acorda
pentru: nota 10 – 2000 lei; nota 9 – 1500 lei; nota 8 – 1000 lei.

USM - 20TH IMEKO TC-4 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ACADEMIC PATRONAGE
În perioada 15-17 septembrie 2014, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Fizică şi Inginerie, a realizat
patronajul academic al Simpozionului Internaţional Measurement of Electrical Quantities, care a avut loc în Italia, la
University of Sannio.
Lista instituțiilor academice care realizează patronajul acestui simpozion:
University of Sannio, Benevento, Italy
Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal
University of Naples «Federico II», Naples, Italy
Technical University of Košice – TUKE
Moldova State University, Republica Moldova
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PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA ÎN VIZITĂ LA
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE
Prima oră academică a anului de studii 2014 – 2015, în cadrul
Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din
Moldova a fost ţinută de către Preşedintele Parlamentului
Republicii Moldova, doctor în istorie Igor Corman.
La întrunire au asistat Rectorul Universităţii de Stat din
Moldova, profesor universitar, doctor habilitat Gheorghe
Ciocanu şi Decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie,
conferenţiar universitar, doctor în istorie Ion Gumenâi, care
au venit cu un mesaj de felicitare către studenți şi corpul
didactico-ştiinţific al Facultății.
Pe lângă mesajul de urare, speakerul Parlamentului a ţinut
să evidenţieze importanţa cercetării şi studierii istoriei
pentru tânăra generaţie, a accentuat obiectivele strategice
ale politicii interne şi externe a Republicii Moldova şi, nu
în ultimul rând, a vorbit despre problemele învăţământului
superior, ale tineretului studios şi modalităţile de soluţionare ale acestora.
Caracterul viu al discuţiilor care au urmat, subliniază o dată în plus necesitatea unor asemenea întruniri, la rândul
său Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova Igor Corman anunţâdu-şi disponibilitatea participării şi pe viitor la
evenimentele găzduite de universitatea noastră.

ÎNTÂLNIREA AMBASADORULUI ROMÂNIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA, DOMNULUI MARIUS
LAZURCĂ CU STUDENŢII ŞI CORPUL PROFESORAL AL FACULTĂŢII DE ISTORIE ŞI FILOZOFIE
Pe data de 16 septembrie 2014, studenţii şi corpul profesoraldidactic al Facultăţii de Istorie şi Filosofie au avut parte de o
întâlnire cu Excelenţa Sa, Ambasadorului României, Marius
Lazurcă. Genericul întâlnirii a fost „Relaţiile moldo-române
din perspectiva integrării europene a Republicii Moldova”.
Cuvânt de deschidere a avut Decanul Facultăţii de Istorie şi
Filsofie, dr. conferenţiar Ion Gumenâi. Domnul Decan şi-a
exprimat recunoştinţa faţă de Excelenţa Sa pentru prezenţa
la acest eveniment şi şi-a exprimat speranţa că „această
întâlnire să fie una de bun augur”.
În discursul său domnul Ambasador Marius Lazurcă s-a
referit la două aspecte:
•
Relaţiile bilaterale între România şi Republica
Moldova, şi
•
De ce astăzi ne aflăm la un moment de răscruce pentru istoria Republicii Moldova şi cum poate tânăra generaţie
să participe la acest moment decisiv.
Cu referinţă la primul aspect, Excelenţa Sa a menţionat principalele etape din cadrul relaţiilor bilaterale între România
şi Republica Moldova. Ambasadorul a trecut în revistă asistenţa politică oferită Republicii Moldova de către România în
procesul integrării europene, precum şi ajutorul economic primit de Moldova pentru proiecte de interes naţional.
În a doua parte a discursului său, Excelenţa Sa a lansat ideea că astăzi UE şi Federaţia Rusă în raporturile lor se află întrun moment crucial, iar Republica Moldova aflată între aceste două părţi va trebui să aleagă modelul de dezvoltare potrivit
şi corect: cel european sau cel euroasiatic.
Excelenţa Sa a avut următorul îndemn către tinerii studenţi prezenţi în sală: „Vă îndemn să participaţi la acest moment
istoric, să schimbaţi balanţa aşa cum o doriţi,(…) vă îndemn să vă informaţi, să luaţi o decizie, să participaţi la vot şi să
vă faceţi datoria de cetăţeni”.
Ulterior au urmat o rundă de întrebări din partea studenţiilor şi profesorilor facultăţii către Excelenţa Sa, iar la final
studenţii au mulţumit domnului Ambasador pentru vizita sa şi şi-au exprimat dorinţă unei noi întâlniri.
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INTEGRAREA EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA PRIN TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
La 15 septembrie 2014, la Facultatea de Fizică şi Inginerie a Universităţii de Stat din Moldova, a fost lansat oficial primul program
interuniversitar de masterat din Republica Moldova – „Management Inovaţional şi Transfer Tehnologic”, care este implementat în
universităţile moldoveneşti, partenere ale acordului de colaborarea în implementarea masteratului.
Activităţile în cauză sunt elemente constitutive ale Proiectului Tempus „Technology Transfer Network – TecTNet”, finanţat de
Uniunea Europeană, şi vor implica următorii parteneri:
1.
patru universităţi din Republica Moldova: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea
Agrară de Stat din Moldova; Universitatea de Stat „Aleccu Russo” din Bălţi;
2.
patru universităţi europene: Universitatea UniSannio din Benevento, Italia; Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din
Iaşi, România; Universitatea Tehnică din Kosice, Slovacia; Institutul Superior Tehnic din Lisabona, Portugalia;
3.
instituţii de profil din Republica Moldova: Reţeaua de Transfer Tehnologic din Moldova, Agenţia pentru Inovare şi Transfer
Tehnologic, Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală.
Obiectivul proiectului vizează consolidarea capacităţilor instituţionale
ale universităţilor din Republica Moldova în transferului tehnologic
şi proprietatea intelectuală; asigurarea funcţionalităţii triunghiului
cunoaşterii: educaţie-inovare-cercetare şi dezvoltarea parteneriatelor
dintre universităţi, instituţii publice şi sectorul privat.
Alinierea învăţământului superior din R. Moldova la cerinţele procesului
de la Bologna, în afară de implicarea şi introducerea diverselor criterii
moderne de pregătire a specialiştilor de calitate, presupune şi asigurarea
continuă a implementării cunoştinţelor căpătate pe întreaga perioadă de
activitate, cu realizarea unei corelaţii raţionale între pregătirea teoretică –
ştiinţifică şi activităţile practice.
O bună ocazie pentru consolidarea sinergiei nominalizate o constituie
parafarea acordului de asociere cu UE şi semnarea ulterioară a acestuia,
după care, activitatea instituţiilor superioare din ţară, va capăta noi valenţe,
dezvoltarea continuă a cărora va fi orientată spre integrarea R.Moldova în Comunitatea Europeană.
Transferul tehnologic, care constituie segmentul principal în implemetarea diverselor realizări, inclusiv ştiinţifice ale cadrelor
didactice, savanţilor, etc, este una din activităţile performante, caracteristice ţărilor europene dezvoltate, de aceea formarea unei
baze tehnico-materiale, metodico-didactice şi ştiinţifice în R.Moldova este o oportunitate binevenită care contribuie la consolidarea
sinergiei menţionate. Programul de master „Management Inovaţional şi Transfer Tehnologic” (MP) se încadrează în domeniul general
de studii 52 – Inginerie şi activităţi inginereşti. Programul de master este un program-pilot realizat sub egida proiectului Tempus no.
544197-2013-IT-JPHES “Technological Transfer Network” – TecTNet (pentru detalii a se accesa link-ul). Proiectul este finanţat de
Uniunea Europeană şi coordonat de către Universitatea din Sannio, Italia, fiind implementat de către partenerii locali (UTM, UASM,
USM, USARB, RTTM, AITT, AGEPI) şi cei din Uniunea Europeană (University of Sannio (UniSannio) – Italia, „Gheorghe Asachi”
Technical University of Iasi (UTIaşi) – România, Technical University of Košice (TUKE) – Slovacia, Instituto Superior Técnico (IST)
– Portugalia). Obiectivul proiectului, de rând cu demararea programului
respectiv de master, vizează consolidarea capacităţilor instituţionale ale
universităţilor din Moldova în managementul transferului tehnologic şi al
proprietăţii intelectuale, asigurarea funcţionalităţii triunghiului cunoaşterii
educaţie-inovare-cercetare şi dezvoltarea parteneriatelor dintre universităţi,
instituţii publice şi sectorul privat în inovaţie şi transfer tehnologic.
Planul de învăţământ este întocmit în conformitate cu recomandările din
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor de masterat, prin
coordonare cu partenerii europeni, luându-se în consideraţie bunele practici
utilizate în ţările partenere (Italia, România, Slovacia, Portugalia). În cadrul
programului „Management Inovaţional şi Transfer Tehnologic (MP)” se vor
pregăti specialişti de înaltă calificare în domeniul transferului tehnologic
şi managementului inovaţional, de administrare şi gestionare eficientă a
diverselor activităţi inovative, inclusiv economice, precum şi conducerea subdiviziunilor de cercetare – dezvoltare ale organizaţiilor/
întreprinderilor; identificării şi dezvoltării unui produs inovativ şi lansarea acestuia pe piaţa de desfacere; transferului tehnologic
între instituţiile de cercetare şi agenţii economici; asigurării gestionării activităţilor de protecţie a proprietăţilor intelectuale ale
agenţilor economici; analizei evaluării obiectelor proprietăţii intelectuale, soluţionării litigiilor, combaterea contrafacerii şi pirateriei;
managementului eficient în cadrul firmelor joint-venture.
La nivel de entitate inovativă specialistul în domeniul managementului inovaţional şi transferului tehnologic este cel care trebuie să
asigure eficienţa de derulare a activităţilor acestor structuri, totodată, fiind potenţialii antreprenori capabili de a dezvolta activităţi,
afaceri, firme inovative, creând locuri de muncă şi perspective pentru progresul socio-economic.
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Coordonatorul naţional al proiectului este Universitatea de Stat din Moldova.

PUBLICAȚIE ÎN COAUTORAT AL PREMIULUI NOBEL
În anul 2004 savanții din Marea Britanie profesorii A. Geim și K. Novoselov au descoperit un material nou – grafenul, care
reprezintă o peliculă monoatomără din atomi de carbon. Pentru descoperirea acestui material acești savanți în anul 2010
au devenit laureați ai Premiului Nobel în domeniul Fizicii. Astăzi grafenul este unul din cele mai perspective materiale,
utilizate în micro- și nanoelectronică datorită proprietăților sale unice de a conduce căldura și curentul electric, iar în
știința contemporană a apărut o nouă direcție de cercetare, legată de studierea grafenului și a materialelor în baza lui.
Recent, grupul internațional de savanți de la Universitatea din Manchester, Marea Britanie (Prof. K. Novoselov, laureat al
Premiului Nobel), Universitatea din California - Riverside, Statele Unite ale Americii (Prof. A. Balandin) și Universitatea
de Stat din Moldova (conf. cerc. D. Nika) au publicat un articol teoretico-experimental comun în revista internațională
interdisciplinară de prestigiu Nano Letters cu factorul de impact (FI) egal cu 13.2: H. Malekpour, K.-H. Chang, J.-C.
Chen, C.-Y. Lu, D.L. Nika, K.S. Novoselov and A.A. Balandin. Thermal conductivity of graphene laminate. Nano Letters
14, 5155-5161 (2014).
În acest articol a fost cercetat transportul de căldură în grafenul laminat, depozitat pe substrat dintr-un polimer
termoplastic polyethylene terephthalate (PET). Grafenul laminat reprezintă un amestec neordonat din pelicule ale
grafenului obișnuit, orientate aleatoriu și contactate cu altele în mod haotic. Savanții au demonstrat, că polimerul PET
acoperit cu grafen laminat conduce de 500 – 600 ori mai bine căldura. Autorii articolului notează faptul, că aceasta va
îmbunătăți transferul de căldură de la dispozitivele electronice și optoelectronice, una dintre modalitățile de utilizare a
cărora este acoperirea cu acest polimer.
Articolul „Thermal conductivity of graphene laminate” este o continuare a unei serii de articole științifice comune,
publicate pe tematica proprietăților termice ale grafenului de grupul de cercetători de la Facultatea de Inginerie Electrică
a Universității din California – Riverside (conducător grupei - prof. A. Balandin) și de la Facultatea de Fizică și Inginerie
a Universitatății de Stat din Moldova (conducătorul grupului - conf. cerc. D. Nika) în revistele internaționale de prestigiu
Nature Materials (FI = 36.4), Nano Letters (FI=13.2), Materials Today (FI = 10.85) și Nanoscale (FI = 6.73).

ARTICOLUL FIZICIENILOR – TEORETICIENI DE LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN
MOLDOVA ESTE CEL MAI CITAT DIN ARTICOLELE, PUBLICATE ÎN REVISTA APPLIED
PHYSICS LETTERS ÎN ANUL 2008
Fizicienii-teoreticieni de la Universitatea de Stat din Moldova – decedatul dr. hab. prof., membrul-corespondent al
Academiei de Științe a Moldovei E.P. Pokatilov și dr. conf. cercetător D.L. Nica în comun cu experimentatorii de la
Universitatea din California – Riverside (conducătorul grupului – prof. A. Balandin) au publicat în anul 2008 unul din
primele din lume articole, dedicat măsurării conductibilității termice a grafenului și interpretării valorilor ei record
de înalte: S. Ghosh, I. Calizo, D. Teweldebrhan, E.P. Pokatilov, D.L. Nika, A.A. Balandin, W. Bao, F. Miao, C.N. Lau.
Extremely high thermal conductivity of graphene: Prospects for thermal management applications in nanoelectronic
circuits, Applied Physics Letters 92, 151911 (2008), http://dx.doi.org/10.1063/1.2907977. În acest an articolul dat a
devenit cel mai citat articol al prestigioasei reviste Applied Physics Letters (factorul de impact = 3.7) din articolele,
publicate în anul 2008 și către septembrie 2014 el număra 410 citări conform ISI Web of Science.

ZIUA PROFESIONALĂ A ASISTENTULUI SOCIAL MARCATĂ LA FACULTATEA DE
SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Pe data de 19 septembrie 2014, în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială au fost organizate mai multe
activităţi dedicate Zilei profesionale a Asistentului Social, cu participarea profesorilor, studenţilor, absolvenţilor facultăţii
şi a reprezentanţilor organizaţiilor prestatoare de servicii sociale.
Activităţile au debutat cu „Botezul” studenţilor anului I – un moment festiv şi emoţionat pentru toţi participanţii. O altă
activitate care a suscitat un interes deosebit din partea studenţilor a fost „Atelierul Master Class” organizat de V. Potîng,
absolventă a facultăţii, actualmente asistentă socială în cadrul Centrului „Copilărie, Adolescenţă, Familie”. În cadrul
atelierului au fost demonstrate mai multe tehnici aplicate de asistenţii sociali în lucrul cu diverse categorii de beneficiari,
printre care şi terapia ocupaţională. Ziua de 19 septembrie a culminat cu „Întâlnirea cu absolvenţilor facultăţii”, care cu
succes sunt integraţi în câmpul muncii, în diverse organizaţii: Centrul de plasament pentru copii ”Concordia. Orăşelul
copilăriei” (E.Tomac), “Fundaţia Republicană pentru copii Speranţa” (Gh.Zastavneţchi), „Asociaţia Obştească Casa
Marioarei” (E.Cebotari), şi alţii.
Absolvenţii facultăţii şi-au împărtăşit experienţa profesională şi au încurajat studenţii să exceleze în domeniu. Au fost
abordate subiecte privind deontologia profesională, metode eficiente de lucru, importanţa formării profesionale a
asistentului social în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială.
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ABSOLVENT RENUMIT LA ALMA MATER
Prof. univ., dr. hab. Vladimir M. Fomin a vizitat pe 15
septembrie Universitatea de Stat din Moldova, întâlninduse cu domnul Gheorghe Ciocanu, rectorul USM, precum şi
cu profesori, studenţi de la Facultatea de Fizică şi Inginerie.
Profesorul V.Fomin este doctor habilitat în ştiinţe fizicomatematice, profesor universitar în domeniul fizicii teoretice,
membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Profesorul Vladimir M. Fomin elaborează teoria
nanoarhitecturilor determinate de tensiuni, în special
studiază proprietăţile fizice ale nano- şi microstructurilor
autoorganizate (ale inelelor cuantice, ale membranelor îndoite
semiconductoare şi supraconductoare, ale suprareţelelor
din punctele cuantice) în cadrul Institutului Nanoştiinţelor
Integrative (IIN), Institutului Leibniz al Corpului Solid
şi Studiului Materialelor din Dresda, Germania (LeibnizInstitut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden,
din 2009). El a absolvit studiile de doctorat la Chişinău în cadrul Catedrei Fizica Teoretică a Universităţii de Stat din
Moldova (conducător ştiinţific – Prof. E.P. Pokatilov) şi a
obţinut gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe fizico-matematice
în domeniul fizicii teoretice şi matematice în anul 1978. De
atunci Profesorul Vladimir M. Fomin a activat în calitate
de cercetător ştiinţific superior şi coordonator, director
şi cercetător ştiinţific principal al Laboratorului „Fizica
structurilor multistratificate” al Universităţii de Stat din
Moldova (actualmente – Laboratorul “Fizica şi ingineria
nanomaterialelor şi sinergetica „E.P. Pokatilov”).
Prof. univ., dr. hab. Vladimir M. Fomin a donat Bibliotecii
USM cartea sa Physics of Quantum Rings, ISBN: 978-3-64239196-5, 487 p., publicată în 2014 la prestigioasa editură
Springer. În prefaţa acestei cărţi d-lui scrie: „I am indebted to
my teacher and friend Evghenii Petrovich Pokatilov of blessed
memory, who introduced me into the fascinating world of
theoretical physics.”, „I am very thankful to the State University of Moldova, my alma mater, where my research career
was launched.”

LECŢIE PUBLICĂ LA FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI
ADMINISTRATIVE
Pe data de 9 septembrie 2014, la Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a avut loc o lecţia
publică ținută de către domnul Kristensen Brede, expert în politici publice, director programma transFORMA foundation
Netherlands, cu sediul în Bucureşti, România. Expertul olandez s-a întâlnit cu studenţii anului III de la specialitatea
Politologie și studenţii anului II, specialitatea Administraţie Publică.
Kristensen Brede a activat şi în calitate de expert guvernamental pentru politicile din cadrul Ministerului Educaţiei
a Guvernului Republicii Moldova. În cadrul întâlnirii au fost discutate subiecte referitoare la procesul de elaborare a
politicilor Guvernului Olandei, despre experienţa sa de lucru cu autorităţile municipale ale oraşului Amsterdam.
În discursul său dl Brede a abordat un şir de subiecte actuale precum calitatea guvernării prin îmbunătăţirea practicilor
democratice, responsabilitatea guvernării față de cetăţean şi desigur despre calitatea politicilor publice din Republica
Moldova și provocările pentru o buna guvernare în ţara noastră.
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ACADEMIA LA MANCHE A TINERILOR LIDERI
În perioada 8 – 12 septembrie a.c., la Dobrich (Bulgaria)
şi-a desfăşurat lucrările Academia La MANCHE a
Tinerilor Lideri, la care au participat reprezentanţii
Universităţii de Stat din Moldova: Nicolae Cojocaru,
preşedintele Autoguvernării Studenţilor USM şi Dan
Nicoară, preşedintele Consiliul Studenţesc al Facultăţii
de Drept a USM.
Academia La MANCHE a Tinerilor Lideri reprezintă
o activitate din cadrul proiectului Tempus IV „LA
MANCHE”, finanţat de către Comisia Europeană, ce are
ca scop modernizarea şi promovarea învăţământului
superior în Armenia, Belarus, Georgia, Republica
Moldova şi Ucraina.
Academia La MANCHE a Tinerilor Lideri constituie acea dimensiune a proiectului, care viza studenţii ca şi
actori în procesul decizional al unei instituţii superioare de învăţământ. Beneficiari ai acestei acţiuni, care a
avut loc în incinta International University College, au fost şaizeci şi doi de studenţi de la douăzeci şi opt de
universităţi din Uniunea Europeană şi din Ţările Parteneriatului Estic (Marea Britanie, Franţa, Portugalia,
Grecia, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina).
Reprezentanții Universităţii de Stat din Moldova au frecventat ore cu tematici de Leadership. Ei au abordat
şi dimensiunile gândirii creative, comunicării eficiente şi elaborării unei politici a schibării. De asemenea,
participanţii la Academia La MANCHE a Tinerilor Lideri au avut parte şi de o mulţime de surprize și activități
extracurrilare.

BURSIERII PROGRAMULUI ERASMUS MUNDUS DE LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN
MOLDOVA
Prin intemediul programul de cooperare și mobilitate
academică Erasmus Mundus, în acest an de studii la
Universitatea de Stat din Moldova au obținut bursă 21
de studenți străini, dintre care 17 sunt de la Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iași, România, și câte un
student de la universitățile: Universidad de Granada,
Spain; Uniwersytet Jagiellonski, Krakow; Matej Bel
University; Friedrich Schiller University. Zece bursieri
și-au început studiile în luna septembrie, aceștia s-au
încadrat cu succes în procesul educațional.
Pe parcursul a unu sau două semestre, bursierii Erasmus
Mundus își vor continua studiile la următoarele facutăți
din cadrul USM: Facultatea de Jurnalism și Științe ale
Comunicării (2 masteranzi), Facultatea de Istorie și Filosofie (3 masteranzi, un doctorand și un postdoctorand),
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (un doctorand), Facultatea de Biologie și Pedologie (un student la
licență, 4 doctoranzi), Facultatea de Științe Economice (4 doctoranzi), Facultatea de Fizică și Inginerie (un
doctorand și un postdoctorand), Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative (un
doctorand), Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică (personal academic).
Conducerea universității le dorește succes și își exprimă convingerea că vor avea parte de o experiență deosebită
în cadrul instituției noastre de învățământ.
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