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Mobilitate în cadrul proiectului de încurajare a masteratelor francofone din Europa 
Centrală și Orientală

 Agenția Universitară Francofonă implementează 
actualmente la USM  un proiect de susținere a 
masteratelor francofone din regiune. Acest proiect 
încurajează mobilitățile academice între instituțiile 
de învățământ superior, consolidând astfel calitatea 
studiilor și pregătirii profesionale, cooperarea 
internațională, sinergia dintre educaţie şi cercetare și 
valorificarea capitalului uman. 
În vara acestui an, am beneficiat, la rândul meu, de o 
mobilitate academică de acest fel. Universitatea Claude 
Bernard Lyon 1 din Republica Franceză a devenit, pentru 
o lună de zile, mediul în care descopeream noi strategii de cercetare, discutând cu profesorii și 
studenții de acolo. 
 Mobilitatea viza, de fapt, desfășurarea unui șir de activități în centrele de documentare 

din instituție, în scopul elaborării curriculumului 
pentru o disciplină nouă, destinată masteranzilor 
de la specializarea: Studii Franceze, dar și selectarea 
materialului didactic pertinent pentru disciplina în 
cauză.
Prof. Anne-Marie Mercier, responsabilă de mobilitate 
la universitatea –gazdă, mi-a explicat principiile 
funcționării centrelor de cercetare ale instituției, 
direcționându-mă spre unul dintre ele: cel ce ținea de 
domeniul meu de activitate.
 Așadar, timp de o lună de zile, am integrat activitățile 
Centrului de 

pregătire a CAPLP (masterat în economie și gestiune - 
opțiunea contabilitate și gestiune). La acest centru am 
selectat material didactic pertinent pentru disciplina: 
Terminologie de afaceri : traducere specializată, pe care 
o gestionez acum la USM. Aveam, în plus, întrevederi 
cu profesorii ce activează în același domeniu și am 
avut ocazia să asist la susținerea tezelor de master la 
specializarea: Contabilitate și gestiune. 
 Beneficiile acestei mobilități au fost multiple: 
demararea unor colaborări științifice și academice 
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bilaterale, concordarea obiectivelor din curriculumul specializat cu cele din documentele 
similare oferite de instituția-gazdă, posibilitatea întocmirii unor ample glosare terminologice 
trilingve, perspectiva organizării unor manifestări științifice comune și publicării în comun a 
rezultatelor cercetărilor întreprinse. 
 Țin să prezint, pe această cale, mulțumiri Agenției Universitare Francofone din regiune 
și Universității Claude Bernard Lyon1 pentru susținerea acordată înaintea, în timpul și după 
efectuarea acestei mobilități. 

Oxana Căpățînă,
Departamentul de Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală,
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 

Schimb de experienţă a colaboratorilor Departamentului Drept Internaţional şi European 
al Facultăţii de Drept, USM  în Turcia la Universitatea Orhangazi din or. Bursa și la 

Universitatea Gediz din or. Izmir în perioada 21-28 august 2015

  Scopul principal al acestei vizite de studiu a fost realizarea unui schimb de opinii 
şi de experiență academică cu mediul universitar turc, având o dublă utilitate: posibilitatea 

de a obține, pe de o parte, mai multe cunoștințe despre 
caracteristicile, virtuțile şi deficiențele sistemului de 
învăţământ al acestei țări, și pe de altă parte, posibilitatea 
realizării unui parteneriat de durată  bazat pe mobilitatea 
profesorilor şi a studenţilor.
Programul de activitate a fost variat, organizatorii 
reușind prin acţiunile pe care şi le-au propus să 
atingă principalele obiective preconizate: prezentarea 
sistemului de învățământ din Turcia; vizitarea unor 
universități reprezentative pentru sistemul educațional 
din țara organizatoare, modele ale unui management 
de calitate; schimburi de informații și de bune practici 

între părțile participante. Vizita a fost divizată în două etape: prima parte s-a axat pe relatări, 
prezentări și discuții la Universitatea Orhangazi din or. Bursa; a doua parte a avut un caracter 
mai practic fiind organizate întâlniri cu conducerea și cadrele didactice ale Universității Gediz 
din or. Izmir. 
 La Universitatea Orhangazi din or. Bursa a fost realizat turul edificiului universitar, fiind 
construit într-un mod inedit. Studenții și cadrele didactice au condiții de pregătire impresionante 
pornind de la dotarea sălilor, bibliotecii, finisând cu organizarea spațiilor de agrement pentru 
studenți și profesori (cantine, cafenele, restaurante, săli sportive, spații de odihnă), dispunând 
şi de propria pistă de aterizare a helicopterelor, astfel preţuind timpul profesorilor.
La Universitatea Gediz din or. Izmir vizita a început cu o masă rotundă. La această masă rotundă 
a participat Rectorul, reprezentanți ai administraţiei Facultății de Drept, cadre didactice. Temele 
dezbătute au fost următoarele: formarea profesională continuă a cadrelor didactice; instrumente 
de analiză educațională, instrumente de evaluare de competenţe profesionale şi detectarea 
nevoilor de formare; standardele universitare din ambele State; colaborarea prin schimb de 
studenți; petrecerea de misiuni de studii reciproce de către profesorii ambelor universităţi. A 
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fost reiterat Acordul de colaborare semnat de Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea 
Gediz în anul 2010, fiind cadrul ce permite desfăşurarea unor activităţi comune cu beneficii 
pentru ambele părţi, cu precădere pe segmentul de cercetare. Ca punct de pornire va servi 
Conferința Ştiinţifică Internațională la Universitatea Gediz planificată pentru anul viitor în 
luna mai, fiind deschisă şi pentru profesorii de la Facultatea de Drept. 
 Pe parcursul acestei săptămâni nu au lipsit momentele inedite. Astfel, membrii delegației 
au avut ocazia să viziteze unele din cele mai frumoase orașe Istanbul, Bursa şi Izmir. Traversarea 
strâmtorii Dardanelle și priveliștea spectaculoasă a liniilor de țărm ale Europei și ale Asiei, 
excursiile în orașul antic Efhesos, Troya sau plimbările cu feribotul în Marea Marmara au fost 
un adevărat prilej de încântare, dar și o contribuție substanțială la cunoașterea Turciei din 
punct de vedere geografic, istoric și cultural.
Conchidem, subliniind cultura de abordare a problemelor comune, ce ţin de pregătirea 
studenților la nivel de licență, master și doctorat. Am remarcat munca depusă, competiția 
dintre aceste Universități şi rezultatele obținute la capitolul performanță universitară. 
Experienţa acumulată şi cunoştinţele dobândite vor fi utilizate în cadrul Departamentului 
Drept Internaţional şi European pentru a ridica standardele universitare şi a extinde relaţiile de 
colaborare prin proiecte comune.

Conferinţă ştiinţifică Internaţională: «Statutul executorului judecătoresc în exercitarea 
atribuţiilor sale. Evoluţii ale procedurii de executare»

La 17 - 18 septembrie 2015 în Sala Senatului Universităţii 
de Stat din Moldova şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa 
Internaţională ştiinţifico-practică cu genericul Statutul 
executorului judecătoresc în exercitarea atribuţiilor 
sale. Evoluţii ale procedurii de executare.
Evenimentul a marcat aniversarea a 5 ani de la 
liberalizarea profesiei de executor judecătoresc în 
Republica Moldova şi a fost organizată de către Uniunea 
Naţională a Executorilor Judecătoreşti în comun cu 
Departamentul Drept Procedural USM susţinuţi de către 
Proiectul UE, Sprijin acordat sistemelor de executare, 
probaţiune şi reabilitare în Moldova.

La conferinţă au participat reprezentanţi ai sistemelor 
de executare silită din 12 state, precum şi înalţi 
reprezentanţi ai Uniunii Internaţionale a Executorilor 
Judecătoreşti: Fransoise Andrieux, preşedinte UIEJ şi 
Jos Uitdehaag, prim secretar UIEJ.
În cadrul evenimetului Rectorul Universităţii de Stat, 
Prof. Gheorghe Ciocanu a fost decorat de către UNEJ 
cu o distincţie onorifică pentru susţinerea dezvoltării 
profesionale a executorilor judecătoreşti, precum şi a 
tinerei generaţii de jurişti. 
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Vizita Domnului James D. Pettit, Ambasadorul  SUA în RM la Univerisitatea de Stat din 
Moldova

    Centrul de Studii Americane din Moldova a organizat 
o masă rotundă dedicată deschiderii programului de 
Studii de Masterat în domeniul Americanisticii 2015-
2016. Organizarea acestui eveniment a devenit posibilă 
datorită aportului adus de Rectorul Universității de 
Stat din Moldova profesor universitar, doctor habilitat 
Gheorghe Ciocanu prin invitația oferită Excelenței Sale 
Ambasadorului Statelor Unite în Republica Moldova 
domnul James D. Pettit de a face o vizită la Universitate 
și de a participa la o masă rotundă cu participarea 
studenților din cadrul programului de masterat, 
a lectorilor universitari și a absolvenților studiilor 

de masterat organizată cu ocazia deschiderii programului de Studii de Americanistică care 
reprezintă un proiect interdisciplinar unic pentru Moldova (29 de participanți)
Oaspeții întâlnirii au avut o unică posibilitate de a adresa 
Ambasadorului SUA un șir de întrebări despre realitățile 
socialie, politice și culturale și de a elucida perspectivele 
menținerii Studiilor de Americanistică în Republica 
Moldova, a unor cercetări doctorale în domeniul 
relațiilor internaționale și a posibilității de a cunoaște 
societatea americană în toată varietatea ei. Oficialii de la 
Ambasada SUA și administrația Universității de Stat din 
Moldova au onorat evenimentul. Vom începe noul an 
de studii cu un program academic solid, cu o implicare 
mai activă a studenților, cu o curricula nouă și cu multe 
proiecte noi în domeniile de cercetare.

Dr. Elena Crestianicov
Lector conferențiar universitar
Președintele Centrului de Studii Americane din Moldova 
Universitatea de Stat din Moldova

Masa rotundă “Rețeaua Emerald în Moldova: provocări și avantaje”

 La 24 septembrie curent în cadrul Facultății de Biologie și Pedologie a USM  a avut loc  
masa rotundă “Rețeaua Emerald în Moldova: provocări și avantaje”, organizată în comun cu 
Oficiul Biosecuritate al Ministerului Mediului în cadrul Proiectului al CoE/UE ”Suport pentru 
crearea Rețelei Emerald, Faza II”.
  Masa rotundă a fost moderată de dl Mihai Leșanu, Decanul Facultății, care în 
cuvântul său de salut a subliniat faptul că principalul scop al acțiunilor în domeniul biodiversităţii 
este restabilirea diversităţii biologice şi peisagistice şi elaborarea şi implementarea măsurilor 
eficiente pentru conservarea acestora, în conformitate cu cerinţele internaţionale şi naţionale, 
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în special ale Convenției de la Berna cu privire la 
conservarea vieţii sălbatice și a habitatelor naturale din 
Europa.     
      Dna Angela Lozan, coordonatorul proiectului, a 
menţionat că un rol important îi revine comunității 
științifice universitare și a studenților-biologi în 
vederea asigurării monitorizării speciilor şi habitatelor 
vulnerabile cu scopul protecției lor pe lungă durată. 
În cadrul mesei rotunde au participat cu comunicări 
științifice dul Sergiu Andreev, NGO ViSDOM, Vitalie 
Ajder, doctorand 
la Universitatea 

A.I.Cuza, Iași (România) și dna Galina Busmachiu, 
dr.hab. în biologie, Institutul de Zoologie al AȘM pe 
teme privind conservarea speciilor de animale incluse 
în Rețeaua Emerald. 
 Reţeaua Emerald din Republica Moldova este 
concepută ca parte componentă a Reţelei Ecologice 
Naţionale şi reprezintă o parte integrală a Reţelei 
Ecologice Pan-Europene. 
 La masa rotundă au participat  studenții anului I 
și II licență, master II, dar și cadrul profesoral- didactic 
al Facultății. 

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE:
UN NOU PROGRAM DE MASTER ÎN DOMENIUL 

SERVICIILOR HOTELIERE ȘI TURISMULUI 

La Facultatea Științe Economice, a Universității de 
Stat din Moldova (USM), Proiectul TEMPUS «LMPH 
Licence Masters professionnels en management des 
activités hôtelières pour le développement de l’industrie 
touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie», este 
în plină derulare și implementare. 
Finanțat cu susținerea Comisiei Europene, cu o durată 
de desfășurare cuprinsă între 01 decembrie 2013 și 30 
noiembrie 2016, cu peste 33 de instituții partenere, 
reprezentate de 10 state europene, proiectul LMPH 
înaintează cu rezultate remarcabile care completează 
reușit obiectivul general al Facultății noastre. Activitățile 
planificate și/sau realizate urmează să contribuie în 
dezvoltarea industriei turistice a Republicii Moldova 
prin formarea de resurse umane, prin profesionalizarea 
programelor de învăţământ superior în domeniul 
hotelier și optimizarea managementului în cadrul 

structurilor hoteliere.
În acest context, corpul didactic al Facultății Științe Economice, în coordonarea Doamnei 
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decan Galina Ulian, doctor habilitat, profesor universitar, coordonator regional pe proiect, 
inclusiv reprezentanți ai catedrei Economie, Marketing și Turism, sub conducerea Domnului 
șef de catedră Alexandru Onofrei, doctor habilitat, profesor universitar, au renovat Planul de 
învățământ la ciclul I licență, specialitatea Turism și au creat un nou Program de master în 
domeniul serviciilor hoteliere și turismului, adecvat cerințelor de aderare a învățământului 
superior economic la Uniunea Europeană, dar și pentru continuitatea tradiției promovării 
competitivității și calității în plan național. 
Lansarea programului de master „MANAGEMENT ȘI MARKETING HOTELIER ȘI 
TURISM” a avut loc în această vară la USM, în cadrul Admiterii 2015. De menționat, că 
rezultatele obținute la admitere (peste 100 de studenți și masteranzi înmatriculați la acest 
domeniu de formare profesională) au răsplătit contribuțiile echipei de lucru pe proiect, 
precum și ale tuturor profesorilor facultății implicați în activitățile de elaborare a Dosarului de 
Autorizare pentru noul program, inclusiv în redactarea fișelor disciplinelor, curriculum-urilor, 
dar și ale conținuturilor cursurilor cuprinse de specialitatea dată.
În crearea programului de master s-a urmărit ca acesta să promoveze un caracter intensiv, 
competitiv, complex, internațional și să pledeze în transformarea masteranzilor, admiși la 
studii, în manageri de succes ai industriei turistice și serviciilor hoteliere. 
Produsul dat reprezintă unul din finalitățile activităților desfășurate conform cronogramei 
de lucru și anume o colaborare durabilă dintre Facultatea Științe Economice și partenerii 
europeni, inclusiv cu Facultatea de Turism a Universității din Girona, Spania; Departamentul 
de Management şi Administrarea Afacerilor de la Universitatea Al. I. Cuza Iași, România și 
Departamentul GIP FIPAG a Academiei din Grenoble, Franța. Această colaborare, până la 
urmă ține să se focuseze spre delocalizarea la USM a unui program european modern. 
În acest sens, menționăm că prin proiect au fost încurajate și susținute, inclusiv material diverse 
formări pe plan didactic și de cercetare pentru corpul profesoral din domeniul de specialitate. 
Totodată, în scopul elaborării și perfecționării conținutului științific al disciplinelor prevăzute 
în planul de învățământ, precum și al schimbului de experiență pe direcția pedagogică 
și de specialitate, în perioada aprilie-mai 2015, Facultatea de Turism a Universității din 
Girona împreună cu cele patru Școli Asociate regionale din domeniul serviciilor hoteliere și 
Departamentul de Management şi Administrarea Afacerilor de la Universitatea Al. I. Cuza 
Iași au găzduit, într-un stagiu de formare, un grup de profesori ai facultății noastre, dar și alți 
profesori de la universitățile partenere proiectului. 
Deoarece, structura și metodologia planului de învățământ au fost foarte bine corelate și 
coordonate cu reprezentantul Facultății de Turism a Universității din Girona, Domnul Joaquim 
Majó doctor, conferențiar universitar, prodecan, expert-referent pentru țara noastră în cadrul 
proiectului, precum și în urma semnării unui Acord de Colaborare inter-universitară în 
perioada imediat următoare, masteranzilor din cadrul programului li se va oferi posibilitatea 
mobilității academice și a obținerii diplomei duble în parteneriat cu universitatea din Spania. 
Cursurile pe noul program au început, conform calendarului academic la 07 septembrie 2015 
și se desfășoară în limbile: română, rusă, engleză. Prin urmare, studiile vor fi recunoscute la 
nivel european și internațional, și totodată orientate în funcție de specificul național.
De remarcat este faptul, ca programul de master încearcă sa se impună cu forme și metode 
didactice inovatoare, de aceea în perioada acestui an de studii, este prevăzută următoarea 
activitate importantă pe proiect: crearea și inaugurarea “Centrului de Excelență” în domeniul 
serviciilor hoteliere și turismului. Două săli de studii vor fi echipate cu tehnologii avansate, 
precum: calculatoare moderne la care vor fi instalate renumite programe de simulare a 
operațiunilor hoteliere și din turism, table interactive, copiatoare multifuncționale, proiectoare 
ș.a., dar și cu resurse pedagogice: cărți, reviste de specialitate ș.a.
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În așa fel, atât în cadrul proiectului LMPH, cât și după finalizarea acestuia, profesorii și studenții 
Facultății Științe Economice vor avea să beneficieze de un mediu de studiu stimulativ, utilat 
modern si, nu în ultimul rând, de o asistență europeană în aspectul colaborării și dezvoltării de 
noi posibilități.

Dr. Lucia Castraveț,
Prodecan FȘE,
Coordonator tehnic regional al proiectului LMPH

DACĂ VREI PACE TREBUIE SĂ LUCREZI PENTRU EA

Pe data de 18-19 septembrie, anul curent, şi-a petrecut 
lucrările sale conferinţa ştiinţifică cu genericul „ If You 
Want Peace, You Have to Plan for It. « Evenimentul 
dat a fost realizat în cadrul proiectului „Peaceful 
Conflict Transformation from Academic Perspective» 
(Transformarea paşnică a conflictului din perspectivă 
academică), realizat de organizaţia non-guvernamentală 
Institutul CIVIC şi Centrul Moldo-Austriac pentru 
iniţiative de pace, schimbări democratice şi soluţionarea 
conflictelor, din cadrul Departamentului Relaţii 
Internaţionale, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe 
Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din 

Moldova. Finanţarea proiectului a fost asigurată de către Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare 
(ADA). Misiunea proiectului este de a dezvolta o 
platformă de dialog pentru tineretul de pe ambele 
maluri ale rîului Nistru în privinţa rezolvării paşnice 
a conflictului existent, a măsurilor de promovare a 
încrederii şi incluziunii sociale. Astfel, se va contribui la 
crearea unui stat integru al Republicii Moldova, precum 
şi se va realiza implicarea tineretului în procesul de 
reglementare paşnică a conflictului transnistrean.
Evenimentul a fost onorat de prezenţa dl Wicher 
Slagter, Şeful secţiei Politică şi Economie, Delegaţia 
UE în Moldova, dl Gerhard Schaumberger, Şeful 
Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, Prorector 

pentru Activitatea Didactică prof. univ., dr. hab. Otilia 
Dandara, dl Alexandru Solcan, Decan FRIŞPA. La 
conferinţă au participat, de asemenea, reprezentanţi din 
Tiraspol, precum şi din mai multe centre universitare 
din Moldova (Universitatea de Stat din Moldova, 
Universitatea din Comrat, Universitatea din Bălţi, 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 
Universitatea PERSPECTIVA INT, AŞM).
În cadrul conferinţei au fost discutate probleme ce ţin 
de soluţionarea conflictelor, securitate, măsurile de 
promovare a încrederii şi acţiunea civică. Totodată, a 
fost efectuat un schimb de experienţă şi opinii asupra 
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modalităţilor de transformare paşnică a conflictelor. În acelaşi timp, este de mare interes 
experienţa împărtăşită între specialişti din sfera academică, ceea ce constituie o premieră 
pentru Republica Moldova.

Legături fructuoase între Facultatea de Istorie şi Filosofie şi Moldova Institut Leipzig.

 Bunele relaţii de parteneriat între MIL(Moldova Institut Leipzig) din Germania şi 
Facultatea de Istorie şi Filozofie a USM numără câţiva ani buni. La acest început de an universitar, 
însă am avut o activitatea mult mai fecundă, fiind posibil o organizare a trei evenimente 
ştiinţifico-culturale de anvengură. 
În primul rând este vorba de ediţia a VI a şcolii de vară moldo-germane ce s-a desfăşurat în 
perioada 24 august – 14 septembrie 2015 şi a avut ca generic tema Calea europeană a Moldovei 
- provocări si oportunități pentru Republica Moldova și vecinii săi. 
Apoi o altă manifestare importantă pentru Facultatea de Istorie şi Filozofie organizată împreună 
cu MIL s-a desfăşurat în perioada 6-13 septembrie 2015, şi a avut drept rezultat întâlnirea mai 
multor specialişti de la Facultate cu cercetători şi persoane responsabile din Germania ce au o 
temă comună de cercetare şi anume cea legată de repercusiunile regimului comunist în istoria 
Republicii Moldova şi Germania. 
 În cele din urmă în perioada 25-26 septembrie 2015 s-a desfăşurat în cadrul Facultăţii 
de Istorie şi Filozofie prima parte a colocviului internaţional O sursă potenţială de conflict? 
MINORITĂŢILE ŞI LIMBILE VORBITE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI UCRAINA  la care 
au participat studenţi din Republica Moldova şi Ucraina şi care împreună cu specialişti în 
domeniu au dezbătut problemele multilingvismului şi dialogului intercultural. 
Deci, nu ne rămâne decât să sperăm ca şi pe viitor facultatea să menţină aceleaşi legături care 
după cum se observă nu sunt doar la nivel protocolar dar se materializează în actriuni concrete 
cu partenerul  nostru Moldova Institut Leipzig. 

Repozitoriile instituționale – obiectiv specific al Proiectului Tempus MISISQ  

  În perioada 15-19 septembrie 2015 în cadrul 
Proiectului Tempus MISISQ (Modern Information 
Services for Improvement Study Quality) un grup de 
bibliotecari (16 persoane) din bibliotecile universitare 
din Republica Moldova, partenere în cadrul proiectului 
au vizitat Biblioteca de Științe ale Vieții a Universității 
din Debrecen din Ungaria.  
  Scopul vizitei a fost participarea la trainingul 
dedicat constituirii Repozitoriilor instituționale.  
Subiectele propuse în cadrul instruirii au fost diverse și 
utile pentru participanți.
Astfel a fost prezentată politica de stat a sistemului 

de învățămînt superior din Ungaria în contextul politicii europene (trainer Marta Viragos). 
Un alt subiect de interes, oferit cursanților, a fost Politica europeana și instituțională privind 
Repozitoriile instituționale (trainer Edit Gorogh). 
Un interes deosebit a prezentat subiectul, ce tine de soluționarea problemelor, privind instalarea 
și implementarea software D-Space, sofrware deschis, destinat constituirii repozitoriilor 
instituționale (traineri Nora Nyitrai, Peter Molnar).
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Prezentarea Repozitoriului Instituțional al Universitatății din Debrețen,  administrarea  acestuia, 
precum și activitățile practice realizate au fost de un real folos pentru cursanți (traineri Judit 
Paragh, Boglarka Legeza).
În cadrul discuțiilor au fost abordate diverse aspecte privind realizarea obiectivelor proiectului, 
ce țin de constituirea Repozitoriilor instituționale, au fost analizate oportunitățile de parteneriat 
și modalitățile de colaborare pe viitor în cadrul proiectului. Participanții la training au beneficiat 
de un set de materiale utile precum și de recomandări din partea partenerilor din Ungaria, 
privind implementarea standardului european DINI în procesul de constituire a repozitoriilor, 
care poate îmbunătăți serviciile de informare și comunicare în cadrul învățămîntului superior.
Participanţii au vizitat spațiile destinate utilizatorilor și s-au familiarizat cu serviciile oferite de 
Biblioteca Universității din Debrecen. 

Ecaterina Zasmenco,
Director,
Biblioteca Centrală USM

Stagiu profesional în Republica franceză, finanțat de Agenția Universitară a Francofoniei

 Sunt studentă în anul II de masterat (Studii 
Franceze), la  Departamentul de Lingvistică Romanică 
și Comunicare Interculturală al Facultății de Limbi 
și Literaturi Străine.  În anul trecut am decis să aplic 
pentru o bursă de stagiu profesional oferită de Agenția 
Universitară a Francofoniei. Aceste burse sunt destinate 
studenților din penultimii ani des studii, la nivelul 
licență și masterat. Scopul mobilității a fost desfășurarea 
activităților cultural - didactice într-o instituție franceză 
de profil. 
 Stagiul a durat două luni. Instituția –gazdă - 
Centrul Social și Cultural ‘Les Epicéas’ din localitatea 
Arbent, situată în regiunea Rhônes-Alpes, a constituit pentru mine un mediu propice pentru 
punerea în aplicare a abilităților profesionale.  Acest centru, cu o puternică influență asupra 
comunității locale extrem de diverse din punct de vedere etnic, are rolul de a reuni multiple 
grupuri sociale și de vârstă, inclusiv copii și adolescenți, în jurul unor evenimente și activități 
sociale importante. Aceste conexiuni culturale mi-au permis să cunosc mai bine tradițiile 
arbanezilor și să mă încadrez activ în activitățile comunitare din cadrul instituției.  
Dat fiind faptul că centrul își centra activitățile asupra celor trei tipuri principale de activități: 
creșa, activități cu elevii, atât în timpul anului școlar cât și în vacanțe, precum și activități cu 
adulții, am avut posibilitatea să descopăr toate cele trei sfere de activitate.
 Astfel, în luna iunie, am participat la toate atelierele pentru adulți (ateliere lingvistice, 
croitorie, dans, yoga, etc.), precum și la activitățile din cadrul creșei. La fel, am făcut parte din 
grupul de animatori care asigurau deplasarea elevilor  la cantina școlară în timpul amiezii, 
cu care ulterior ne deplasam în cele trei școli din localitate pentru a ajuta elevii la pregatirea 
temelor. În acest context, tind să adaug că experiența pedagogică pe care am obținut-o a fost una 
fără de preț, deoarece am descoperit materialele didactice franceze, felul în care sunt organizate 
orele, modalitatea în care sunt amenajate clasele,etc.
 Spre deosebire de prima lună de stagiu, când am avut un program mai flexibil, pe durata 
lunii iulie am facut parte din echipa de animatori, responsabilă de grupul de copii cu vârsta 
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cuprinsă între 3-6 ani.  Programul meu dura de la ora 
8 dimineața până la 18 seara, timp în care organizam 
activități educative sistematice, jocuri și excursii. Dar 
mai important a fost faptul că am avut șansa de a mă 
implica  pe deplin atât în organizarea activităților, cât și 
în desfășurarea lor.
În încheiere, vreau să subliniez faptul că acest stagiu 
a reprezentat o oportunitate enormă pentru mine, 
deoarece m-am regăsit în activitățile cu copii, am pus 
în aplicare strategiile pedagogico-psihologice asimilate 
pe parcursul anilor de facultate, fapt ce cu siguranță, 
îmi va influența cariera de viitor profesor. În contextul 
extra-profesional, am descoperit o comunitate foarte 
primitoare, oameni deosebiți și o cultură seculară 
valoroasă. Recomand deci tuturor studenților eligibili de 
la USM să aplice pentru astfel de mobilități de integrare 
profesională timpurie.

Ecaterina Verbeniuc,
Studentă, Masterat (anul II)- Studii Franceze,
Departamentul de Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală,
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 

Mesaj de felicitare cu ocazia aniversării a 69 de ani a Universității de Stat din Moldova 

Mult stimați colegi, dragi profesori și studenți vă aducem cele 
mai sincere urări de bine cu ocazia celei de-a 69-a aniversare a 
Universității de Stat din Moldova.
Universitatea  noastră a parcurs  o cale lungă plină de inteligență și 
înțelepciune creând o Istorie, o Tradiție, un Brand.
De-a lungul anilor Universitatea de Stat din Moldova a reușit să-și 
mențină și să promoveze indealurile și valorile:
•	 respectul
•	 transparența
•	 creativitatea
•	 competența profesională
•	 corectitudinea
Viitorul aparține celor care au pășit în această instituție cu scopul de a obține prin muncă și 
sîrguință o bună pregătire academică,  de a face  adevărată carte.
Stimată Universitate! Îți dorim în continuare activitate prodigioasă, realizări frumoase, 
performanțe în cercetare și educație, consolidare la nivel național,  afirmare internațională și 
succes în promovarea valorilor și tradițiilor existente.
                                       La mulți ani Universitatea de Stat din Moldova!
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