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STUDENT USM PENTRU O ZI: ELEVII INSTITUȚIILOR DE
ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL DIN ȚARĂ AU ALES USM

PENTRU A SE FAMILIARIZA CU MEDIUL UNIVERSITAR

Pentru că vor să facă studii de calitate, care să le asigure o

carieră de succes, aici în Republica Moldova, elevii

instituțiilor de învățământ general din țară, au vizitat

Universitatea de Stat din Moldova și s-au familiarizat cu

mediul academic și viața studențească, devenind astfel

student USM pentru o zi.

Elevii au fost întâmpinați de către rectorul Igor ȘAROV și

prim-prorectorul Otilia DANDARA, care le-au vorbit

despre programele de studii universitare, marea

comunitatea a USM și cât este de important să aleagă cea

mai mare universitate din țară – Universitatea de Stat din

Moldova pentru a-și face studiile.

Detalii aici.
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COMUNITATEA USM – ALĂTURI DE REFUGIAȚII
DIN UCRAINA

 
USM a pus la dispoziție spații pentru
cazarea refugiaților în trei locații:
blocul de studii nr.6, blocul Căminului
nr. 19 și Sala Sportivă din str. Gh.
Asachi 62/6. Până în prezent,
Universitatea de Stat din Moldova a
găzduit peste 2500 de refugiați din
Ucraina.

Copiii refugiați, însoțiți de părinți, au fost în vizită la
Biserica „Întâmpinarea Domnului” a USM, unde au
asistat la slujba de duminică, iar apoi au participat la un
atelier de desen.

Preotul Octavian Moșin le-a adus celor micuți suc și
dulciuri. Enoriașii Bisericii USM, dar și voluntarii
USM asigură colectarea donațiilor și distribuirea
acestora către centrele de refugiați a USM.

Biserica „Întâmpinarea Domnului” a lansat
o campanie de colectare a ajutoarelor
necesare pentru refugiați. 

18 copii însoțiți de părinții lor, refugiați din
Ucraina, au vizionat spectacolul
„Elefănțelul curios” prezentat de actorii
Teatrului Republican de Păpuși „Licurici”.
Acțiunea a fost posibilă grație colaborării
dintre Ministerul Culturii, Teatrul
Republican de Păpuși „Licurici” și
Universitatea de Stat din Moldova.

 Misiunea socială „Diaconia” a dat curs solicitării
Universității de Stat din Moldova de a transmite
bucuria jocului și a animației copiilor ucraineni
cazați în Căminul nr.19.

Tinerii, împreună cu administratorul
Căminului nr. 19, Marin DUB s-au mobilizat
pentru a ajuta refugiații din Ucraina,
pregătindu-le prânzul și cina.
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN
MOLDOVA A CELEBRAT ZIUA

INTERNAȚIONALĂ A FRANCOFONIEI

Secția Relații internaționale si Centrul universitar francofon al
USM organizat un eveniment de celebrare a Zilei Internaționale a
Francofoniei, marcată în fiecare an la 20 martie.

În acest an, celebrarea Zilei Francofoniei se înscrie în tematica « La
Francophonie de l’avenir » (Francofonia viitorului) pentru a
sublinia faptul că Francofonia susține tinerii și aspirațiile lor, mai
ales în domeniul antreprenoriatului, al numericului și al dezvoltării
durabile.

Evenimentul a avut loc în format mixt și a reunit profesori și
studenți francofoni, nivel Licență și Master.

Detalii aici.

SECRETARUL DE STAT AL STATELOR UNITE ALE
AMERICII, ANTONY J. BLINKEN, A VIZITAT

CENTRUL MEDIACOR DE LA UNIVERSITATEA DE
STAT DIN MOLDOVA

Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony J.

Blinken, a vizitat  centrul Mediacor din cadrul Universității de

Stat din Moldova (USM), unde a avut o întrevedere cu

reprezentanții societății civile.

La eveniment a participat rectorul USM, Igor Șarov, E.S.

Ambasadorul SUA la Chișinău, Kent D. Logsdon, directoarea

proiectului Tehnologiile Viitorului, Doina Nistor, directorul

COR, Vasili Braga și reprezentanți ai societății civile.

Din incinta Mediacor Secretarul SUA Blinken a oferit intervenții

exclusive pentru presa internațională.

Mediacor este centrul de producții și tehnologii pentru

industriile de film și media, inaugurat în 2021, în campusul

universitar USM, și pune la dispoziție inovațiile din industria

creativă și digital media.
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Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Liceul Teoretic (LT)
„Orizont”, filiala Ciocana au semnat un Acord de parteneriat
pentru dezvoltarea acțiunilor de cooperare și colaborare.

Documentul prevede organizarea seminarelor, meselor rotunde
comune în scopul schimbului de experiență și perfecționare a
cadrelor didactice, cunoașterea de către elevii LT „Orizont”, a
programelor de formare profesională din cadrul USM și altor
servicii educaționale oferite de către universitate, implicarea
studenților USM în cadrul stagiilor de practică desfășurate la LT
„Orizont”, editarea materialelor metodice, fondarea laboratorului
de formare continuă pentru cadrele didactice din municipiu etc.

Detalii aici.

Facultățile Universității de Stat din Moldova, Oficiul
Managementul activității de cercetare şi protecția elaborărilor
științifice, Secția Relații Internaționale au organizat în perioada
1 februarie – 1 martie 2022, Sesiunea națională cu participare
internațională de comunicări științifice studențești, ediția a
XXVI-a.

Lucrările ediției din anul acesta s-au desfășurat în format
online, în cadrul a 22 de ateliere de lucru, la care au participat
470 de persoane, dintre care 320 de prezentări. În cadrul
evenimentului au fost abordate unele dintre cele mai actuale
subiecte precum: răspândirea bolilor epidemice în contextul
pandemiei COVID-19; recrutarea minorilor în scopul
exploatării sexuale; inteligența artificială din perspectiva
dreptului; bullying-ul – între delectare și infracțiune; spațiul
cibernetic și teritorialitatea legii penale; prevenirea stalking-
ului și a cyberstalking-ului din perspectiva realizării
Convenției de la Istanbul etc.

Detalii aici. 

ACORD DE COLABORARE ÎNTRE
UNIVERSITATEA DE STAT DIN

MOLDOVA ȘI LICEUL TEORETIC
„ORIZONT”, FILIALA CIOCANA

 

ÎNVINGĂTORII CELEI DE A 26-A EDIȚIE
A SESIUNII NAȚIONALE CU

PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ DE
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

STUDENȚEȘTI
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Prima ediția a proiectului „Curs de jurnalism
economic”, implementat de Facultatea Jurnalism și
Științe ale Comunicării (FJȘC), USM, în
parteneriat cu Camera de Comerț Americană din
Moldova și cu susținerea financiară a Ambasadei
SUA în Republica Moldova, a fost finisată cu
succes.

Pe durata proiectului (septembrie 2021 – februarie
2022), au fost organizate 16 sesiuni teoretico-
practice, cu specialiști din domeniu, profesori
universitari, jurnaliști, oameni de afaceri și
reprezentanți ai asociațiilor de business.

Cursul de instruire s-a axat pe trei dimensiuni:
traininguri / workshop-uri, ore de profesionalizare
(invitați speciali din domeniul economic și
business) și ateliere de producție (conceptualizarea,
elaborarea și publicarea materialelor jurnalistice).
Pe parcursul sesiunilor beneficiarii au publicat
circa 30 de materiale jurnalistice în presa locală,
regională și națională. Postul de Televiziune „Unda
Liberă USM” a oferit un solid suport
informațional.

La proiect au participat activ 23 de studenți ai
FJȘC și tineri profesioniști, cărora le-au fost
acordate certificate de participare.

Detalii aici.

CURSUL DE JURNALISM
ECONOMIC, IMPLEMENTAT

CU SUCCES DE
FACULTATEA JURNALISM ȘI
ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

A USM
 

Studenții Facultății de Jurnalism și Științe ale
Comunicării a Universității de Stat din Moldova au
lansat campania de sensibilizare, cu genericul: „Fă
din sănătatea mintală o prioritate”.

Scopul campaniei este de a informa și sensibiliza
societatea privind sănătatea mintală a adolescenților
și tinerilor, afectată în timpul pandemiei de
COVID-19.

Statisticile arată că restricțiile impuse în timpul
pandemiei de COVID-19, precum carantina și
distanțarea socială, au izolat adolescenții/tinerii și
au fost factori esențiali în creșterea cazurilor de
depresie și anxietate. Cu toate că situația pandemică
pare să se îmbunătățească, inițiatorii campaniei „Fă
din sănătatea mintală o prioritate” consideră că
abordarea acestui subiect încă necesită o atenție
sporită.

Studenții anului doi de studii, Grupa C- 204, va
îndeamnă să accesați pagina de facebook a facultății
– https://m.facebook.com/jurnalism.usm/?_rdr și
pagina „Clubul Comunicatorilor și PR-iștilor
USM”-
https://m.facebook.com/PRcomunicareUSM/?_rdr,
pentru a fi la curent cu subiectele tratate în cadrul
campaniei.

STUDENȚII FACULTĂȚII DE JURNALISM ȘI
ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII A USM –

LANSEAZĂ CAMPANIA DE SENSIBILIZARE:
„FĂ DIN SĂNĂTATEA MINTALĂ O

PRIORITATE”
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Instruirea primului grup de manageri universitari în

cadrul programului de formare profesională

„Leadership și Management”, realizată în perioada

octombrie 2021 – martie 2022, a ajuns la etapa finală.

Urmând curricula acestui program, formarea se

finalizează cu evaluarea finală care constă în

prezentarea proiectelor elaborate în grup. Aceste

propuneri de proiect trebuie să aibă ca scop

consolidarea instituțională a universităților, dar și a

întregului SÎS.

Cei 52 de participanți la instruire, reprezentanți a

universităților-partenere din proiectul MHELM,

urmează să prezinte 11 proiecte, care vor fi evaluate de

către o comisie de evaluare, iar ulterior formabilii vor

primi certificate ce atestă finalizarea programului de

formare profesională „Leadership și Management” .

Detalii aici. 

FINALIZAREA INSTRUIRII PRIMULUI GRUP DE
MANAGERI UNIVERSITARI ÎN CADRUL

PROIECTULUI MHELM

R E C T O R U L  U S M  A  A V U T  O
Î N T R E V E D E R E  C U

A M B A S A D O A R E A  A U S T R I E I
L A  C H I Ș I N Ă U

Rectorul Universității de Stat din Moldova
(USM), Igor ȘAROV a avut o întrevedere cu
Ambasadoarea Austriei la Chișinău, E.S. dna.
Stella AVALLONE.

Principalul subiect al discuției a vizat noile
perspective de colaborare dintre Universitatea de
Stat din Moldova și instituțiile de învățământ
superior din Austria.

În context, participanții la întrevedere au vorbit despre activitatea Bibliotecii Austriece din cadrul Facultății de
Litere a USM. Pe parcursul ultimilor ani, în parteneriat cu Biblioteca Austriacă, profesorii de limba germană ai
Universității de Stat din Moldova au organizat mai multe evenimente pentru studenții de la Facultatea de Litere și
Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. 

Detalii aici. 
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Departamentul Filosofie și Antropologie a Universității de
Stat din Moldova în cooperare cu Facultatea de Filosofie a
Universității din București și Institutul Educațional și
Științific de Management și Administrație Publică,
Universitatea Națională „Taras Shevchenko” din Kiev a
organizat masa rotundă „Etica în organizații: aspecte teoretice
și aplicative”.

Evenimentul a reunit peste 120 de participanți din Republica
Moldova, România și Ucraina – cadre didactice și cercetători
universitari, studenți, reprezentanți ai organizațiilor publice și
private.

Detalii aici. 

 
 
 

CERCETĂTORI UNIVERSITARI DIN REPUBLICA
MOLDOVA, ROMÂNIA ȘI UCRAINA AU PARTICIPAT LA
MASA ROTUNDĂ: „ETICA ÎN ORGANIZAȚII: ASPECTE
TEORETICE ȘI APLICATIVE”, ORGANIZATĂ DE USM

Facultatea de Drept a Universității de Stat
din Moldova, a organizat Conferința
științifico-practică cu genericul „Cadru
consolidat de cercetare a problemelor
actuale în știința juridică: interferențe între
drept și tehnologie”. 

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ CU
GENERICUL „CADRU CONSOLIDAT DE

CERCETARE A PROBLEMELOR ACTUALE ÎN
ȘTIINȚA JURIDICĂ: INTERFERENȚE ÎNTRE

DREPT ȘI TEHNOLOGIE”
 

 

Evenimentul este parte a Planului de activități realizate de către L.C.Ș. „Drept Public Comparat și e-
Guvernare”, în cadrul Proiectului de cercetare „Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția
drepturilor omului” și a reunit reprezentanți ai mediului academic și practicieni în drept, doctoranzi.

Prezent la eveniment, Sergiu CORLAT, prorector pentru Digitizare, USM, a menționat faptul că în societatea
actuală există tendințe accentuate de inovare. În același timp, inovarea nu înseamnă neapărat ceva de noutate
radicală, fiind, uneori, nevoie de adaptare la noile realități și de regândire a existenței umane, inclusiv prin
prisma faptului că, în prezent, nu mai putem nega indispensabilitatea unei zone unificate între uman și digital.

Detalii aici. 
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REUNIUNEA LIDERILOR SINDICALI AI UNIVERSITĂȚILOR DIN ȚARĂ S-A
DESFĂȘURAT LA USM

Federația Sindicatului Educației și
Științei în cooperare cu Comitetul
Sindical al Universității de Stat din
Moldova a organizat reuniunea
Liderilor Sindicali ai instituțiilor de
învățământ superior din țară.

Ședința a fost prezidată de către
Ghenadie DONOS, președintele
Federației Sindicatului Educației și
Științei.

Rectorul Universității de Stat din
Moldova, Igor ȘAROV a venit cu un
cuvânt de salut către participanți și a
menționat importanța dialogului și a
colaborării constante între organizațiile
sindicale din învățământul superior din
Republica Moldova.

Detalii aici.

Universitatea de Stat din Moldova,
alături de universitățile din țara
noastră, partenere în cadrul
proiectului Erasmus+, Enhancement
of Quality Assurance in Higher
Education System in Moldova –
QFORTE, număr de referință:
617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-
CBHE-SP, au beneficiat de un
schimb de experiență cu
Universitatea Leipzig, Germania.

În cadrul primei ședințe, prof. dr.
Thomas HOSFASS, vice-rector
pentru Educație și Relații
Internaționale de la Universitatea
Leipzig, a abordat subiectul
managementul calității în cadrul
universității din Leipzig, și anume:
sistemul de acreditare și introducerea
Asigurării Calității în Strategia de
Dezvoltare a Universității din
Leipzig, actori și structuri de
asigurare a calității și evaluarea și
certificarea diplomelor universitare.

UNIVERSITATEA DE STAT

DIN MOLDOVA – SCHIMB

DE EXPERIENȚĂ CU

UNIVERSITATEA LEIPZIG,

GERMANIA, ÎN CADRUL

PROIECTULUI QFORTE

 

În continuare, reprezentanții
Universității Leipzig au făcut o
analiză a sistemului de Management
al Calității din cadrul Facultății de
Științe Sociale și Filozofie, precum și
a procesului de dezvoltare și evaluare
a programelor de studii naționale sau
internaționale și cel de acreditare a
programelor de studii comune.

Un alt subiect pus în discuție a vizat
procesul de acreditare Internațională
de către Association to Advance
Collegiate Schools of Business
(AACSSB) la Facultatea de Științe
Sociale și Filozofie a Universității
din Leipzig, prezentat de prof. dr.
Gregor WEISS. La final, participanții
au discutat strategiile de dezvoltare
abordate în instituțiile pe care le
reprezintă.
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Facultatea de Drept a Universității de Stat din
Moldova în parteneriat cu Inspectoratul Național de
Probațiune și în colaborare cu Facultatea de Drept și
Științe Administrative a Universității „Ovidius” din
Constanța, România a organizat Conferința Științifică
Internațională ,,Infracțiunea – Răspunderea penală –
Pedeapsa. Drept și Criminologie”, Ediția a II-a, care
s-a desfășurat în perioada 24-25 martie a.c.

Detalii aici. 

Facultatea Relații Internționale, Științe Politice și
Administrative a USM a organizat o conferință
publică, în contextul Zilelor Unirii Basarabiei cu
România.

La eveniment au participat: rectorul USM Igor
ȘAROV, decanul FRIȘPA Alexandru SOLCAN,
cadrele didactice și studenții Facultății Relații
Internționale, Științe Politice și Administrative.
Invitatul special, care a ținut și un discurs public a
fost Secretarul de Stat al Departamentului pentru
Realția cu Republica Moldova al Guvernului
României, Adrian DUPU. Detalii aici.

A AVUT LOC A DOUA EDIȚIE A
CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE

INTERNAȚIONALE – ,,INFRACȚIUNEA –
RĂSPUNDEREA PENALĂ – PEDEAPSA.

DREPT ȘI CRIMINOLOGIE”
 

SECRETARUL DE STAT AL DRRM
ADRIAN DUPU A ȚINUT O

CONFERINȚĂ PUBLICĂ PENTRU
STUDENȚII DE LA FRIȘPA
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STUDENȚII DE LA FACULTATEA DE
CHIMIE ȘI TEHNOLOGIE CHIMICĂ A USM
AU OFERIT LECȚII PRACTICE DE CHIMIE

ELEVILOR DIN RAIONUL CRIULENI
 

17 elevi de la Liceul „Da Vinci” au vizitat
Facultatea Chimie și Tehnologie Chimică a
USM, unde au desfășurat o lecție practică
în Laboratorul specializat al facultății.

Un grup de studenți, însoțiți de decanul Facultății
de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității
de Stat din Moldova au participat la lucrările
seminarului metodic raional al profesorilor de
chimie, desfășurat la 24 martie, în Liceul Teoretic
din s. Măgdăcești, r-nul. Criuleni. La lucrările
seminarului au participat și elevii claselor a X-a și
a XII-a, pasionați de chimie.

Detalii aici.

Detalii aici.

AMBASADORUL ROMÂNIEI LA CHIȘINĂU
– ÎN VIZITĂ DE RĂMAS BUN LA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
 

Rectorul USM, Igor ȘAROV a avut o
întrevedere de rămas bun cu E.S. Daniel
IONIȚĂ, Ambasadorul Extraordinar și
Plenipotețiar al României la Chișinău, cu
prilejul încheierii mandatului său în Republica
Moldova.

Detalii aici.

ELEVII  LICEULUI  „DA VINCI”  AU VIZITAT FACULTATEA
DE CHIMIE ȘI  TEHNOLOGIE CHIMICĂ A  USM
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„Ne bucurăm că USM și-
a deschis larg ușile și
pentru profesorii de

religie din întreaga țară.
Credem că această

oportunitate va contribui
atât la formarea cadrelor

didactice cât și
consolidarea

parteneriatului dintre
Școală și Biserică.”

PR.  SERGIU BOLDIRESCU,
PROF.  L ICEUL TEORETIC

, ,MIRON COSTIN” ,
OR.FLOREȘTI .

 

Senatul Universității de Stat din Moldova a aprobat Strategia de
dezvoltare a studiilor de doctorat pentru anii 2022-2026.
Documentul a fost prezentat de Georgeta STEPANOV, președintele
Consiliului Științific al USM.

Strategia își propune să fortifice și să extindă componenta de
cercetare a USM, în conformitate cu politica de stat și cu direcțiile
strategice de dezvoltare a științei autohtone, precum și în
concordanță cu noile fenomene și tendințe în domeniul științei, la
nivel național și internațional. Documentul propune o viziune de
ansamblu asupra direcțiilor strategice de dezvoltare a studiilor
doctorale și proiectează obiectivele principale de organizare,
dezvoltare și perfecționarea dimensiunii didactice și a celei de
cercetare din cadrul școlilor doctorale de la USM.

Detalii aici.

PROFESORII DE RELIGIE ALEG UNIVERSITATEA DE STAT DIN
MOLDOVA PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar constituie grupele majore de formabili
solicitanți ai cursurilor de formare continuă. Pe an ce trece se extinde numărul de
programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educației și Cercetării.
Universitatea de Stat din Moldova este deschisă să răspundă necesităților pieței muncii,
astfel încât, își propune acțiuni de dezvoltarea și cuprindere a noi grupuri de beneficiari.

În corespundere cu acest deziderat, Universitatea de Stat din Moldova a răspuns
solicitărilor profesorilor care predau disciplina Religie de a iniția un curs de formare
continuă, astfel ca aceștia să-și poată onora cerințele înaintate pentru cadrele didactice
prin Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general,
profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică (Ordin
MECC nr. 1091 din 07.10.2020). Detalii aici.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA A APROBAT
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A STUDIILOR DE DOCTORAT

PENTRU ANII 2022-2026
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PROIECTE DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII,
DIGITALIZAREA SERVICIILOR UNIVERSITARE,

CONSOLIDAREA RELAȚIILOR DE COLABORARE CU
PARTENERII NAȚIONALI ȘI INTERNAȚIONALI –

PERFORMANȚE ÎNREGISTRATE DE USM ÎN ANUL 2021
 Proiecte de dezvoltare a infrastructurii, digitalizarea

serviciilor universitare, consolidarea relațiilor de
colaborare cu partenerii naționali și internaționali,
acreditarea a 20 de programe de studii, menținerea
în topul centrelor de formare continuă în domeniul
educațional, îmbunătățirea cadrului normativ,
dotarea cu echipamente TIC reprezintă unele din
performanțele înregistrate de Universitatea de Stat
din Moldova, în anul 2021.

Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM),
Igor ȘAROV a prezentat ieri, 29 martie, membrilor
Senatului, raportul de activitate a USM pentru anul
2021. Universitatea de Stat din Moldova a reușit și
în anul 2021 să își reafirme rolul de lider în
clasamentul instituțiilor de învățământ superior din
țara noastră, conform datelor Ranking Web of
Universities.
Detalii aici.

 

VIZITĂ DE STUDIU, ÎN CADRUL PROIECTULUI
ERASMUS+ CONNECT, LA UNIVERSITATEA

NAȚIONALĂ DE TEATRU ȘI FILM „I. L.
CARAGIALE”

 
În perioada 21 – 26 martie 2022, cadrele didactice și
administrative din țările partenere și din țările participante
la Program au efectuat o vizită de studiu la Universitatea
Națională de Teatru și Film „I. L. Caragiale” din
București, România.

Pe parcursul vizitei de studiu au fost realizate un șir de
activități, printre care: activități de management și
aranjamente tehnice ale evenimentului; atelierul de
mișcare și comunicare publică; vizite de studiu (CineTIC,
Societatea Antreprenorială Studențească, Centrul Teatral
Educațional „Replika”; Centrul Cultural Apollo11,
Avanpost (Companie Producătoare de Film)).

Detalii aici.
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Doina NISTOR, directoarea
Proiectului Tehnologiile Viitorului:

„Profesiile creative se învață la USM”

Doina NISTOR, directoarea Proiectului

Tehnologiile Viitorului a prezentat senatorilor

Universității de Stat din Moldova realizările și

obiectivele Centrului „MEDIACOR”. „Viziunea

MEDIACOR este de a deveni o platformă de

prim rang pentru media digitală și industria de

divertisment din Republica Moldova și de a

poziționa țara noastră ca partener media digital

la nivel global.”, a afirmat Doina NISTOR. 

Detalii aici. 

Elevii Liceului Teoretic „Orizont”
aleg USM pentru a se familiariza

cu mediul studențesc

În contextul desfășurării activităților din cadrul programului

de informare cu genericul ,,Student USM pentru o zi - 2022",

elevii claselor a-XII-a de la Liceul Teoretic „Orizont” au

vizitat Facultatea de Drept a USM, unde le-au fost prezentate

avantajele studierii dreptului în Republica Moldova. Elevii și

cadrele didactice au avut posibilitatea să discute despre

programele de studii, procesul de învățământ la Facultatea de

Drept, ofertele educaționale de performanță, infrastructura

facultății și oportunitățile pe care le oferă deținerea licenței în

domeniul dreptului.

Detalii aici. 
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