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Rectorul Universității de Stat din 
Moldova, dl prof.univ., dr.hab. Gheorghe 
Ciocanu, a participat în perioada 23-25 
noiembrie a.c. la Reuniunea Consorțiului 
Universitaria, eveniment care s-a 
desfășurat la București, România. 
Universitatea de Stat din Moldova a fost 
reprezentată și de dl prof.univ., dr.hab. 
Florentin Paladi, prorector pentru 
activitatea științifică.
Din Consorțiul Universitaria fac parte 
Academia de Studii Economice din 
București, Universitatea din București, 
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-
Napoca, Universitatea “Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași și Universitatea de Vest 
din Timisoara.
Întâlnirea, care a fost găzduită de 
Universitatea din București, a avut 
drept scop discutarea, pe grupuri de 
lucru, a unor tematici diverse, cum ar fi 
programele de studii în context național 
și european, cercetarea ştiinţifică, studiile 
doctorale, finanţarea învăţământului 
superior, cooperarea internaţională și 
rolul rețelelor universitare, strategiile 
de creștere a vizibilității universităților, 
relațiile parteneriale cu mediul 
economico-social, dar și preocupările 
studenţeşti.
Deschiderea oficială a lucrărilor 
Consorțiului a avut loc în Sala de lectură 
a Bibliotecii Facultății de Litere a 
Universității din București. Reuniunea 
a început cu o sesiune specială dedicată 
relațiilor Consorțiului cu Universitatea 

de Stat din Moldova, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Carol Davila” din 
București și cu Oracle România. Invitați 
speciali ai acestei întruniri au fost dl 
prof.univ., dr.hab. Gheorghe Ciocanu, 
rector al USM, dl prof.dr. Ioanel Sinescu, 
rector al UMF „Carol Davila” și dl Sorin 
Mîndruțescu, CEO Oracle România.
În cadrul acestei sesiuni, dl Gheorghe 
Ciocanu a făcut o prezentare a Universității 
de Stat din Moldova și a menționat că 
relaţiile USM cu membrii Consorţiului 
sunt multiple, diverse, constructive şi 
benefice pentru consolidarea colaborării 
între comunităţile academice. În cuvântul 
de salut, dl Gh. Ciocanu a subliniat că 
invitația de participare la reuniunea 
Consorțiului este o recunoaștere a 
activității USM, a implicării universității 
în acțiuni interne și internaționale, 
inclusiv prin publicații comune, prin 
organizări și participări la conferințe 

științifice, mese rotunde și seminare 
tematice în diferite domenii, în proiecte 
bilaterale, dar și mobilități academice 
pentru cadre didactice și studenți, 
realizarea stagiilor de practică și alte 
activități. Acțiunile comune presupun 
și conlucrarea membrilor în Consiliile 
Științifice, în comisiile de doctorat și 
cele de îndrumare, precum și în calitate 
de referenți oficiali.
În alocuțiunea susținută, dl Gheorghe 
Ciocanu s-a referit și la colaborarea 
fructuoasă a USM cu alte instituții 
de învățământ superior în cadrul 
Consorțiului Universităților din 
Republica Moldova, România și 
Ucraina (CUMRU), înființat în anul 
2011, din care fac parte Universitatea 
de Stat din Moldova, Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași, Universitatea Națională 
de Arte „George Enescu” din Iași, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, Universitatea „Yurii 
Fedkovych” din Cernăuți, iar mai nou, 
conform deciziei aprobate la ședința 
Consorțiului din 21 septembrie 2018, 
și Academia de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice din Chișinău.

În acest context, Domnia Sa a pledat 
pentru o conlucrare mai strânsă 
între USM și universitățile membre 
ale Consorțiului Universitaria. În 
vederea consolidării acestor relații, 

Universitatea de Stat din Moldova – membru asociat al Consorțiului Universitaria
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au fost înaintate următoarele propuneri 
concrete:

1. Iniţierea unor programe de schimb 
de experiență pentru studenţi, cadre 
didactice şi personal administrativ: 
transferul de bune practici şi sporirea 
calităţii învăţământului superior; 
mobilităţi gestionate eficient pentru 
studenţii originari din Republica 
Moldova care își fac studiile în 
universitățile membre ale Consorțiului 
Universitaria, acordate în scopul 
elaborării tezelor de licenţă sau master 
la Universitatea de Stat din Moldova, în 
cotutelă.
2. Profesori invitaţi: identificarea 
unor domenii actuale şi necesare 
pentru menţinerea durabilităţii şcolilor 
ştiinţifice; propunerea temelor de 
cercetare pentru licenţă, master şi 
doctorat.
3. Organizarea Seminarelor ştiinţifice 
comune sau aprobarea rezultatelor 
ştiinţifice în centrele universitare: 
evaluarea tezelor de doctor şi doctor 
habilitat; intensificarea colaborării între 
şcolile doctorale.

4. Implicarea sau participarea USM 
în conferinţe naţionale pe domenii: 
aprobarea rezultatelor ştiinţifice; 
intensificarea colaborării între şcolile 
ştiinţifice.
5. Elaborarea programelor de revenire 
în ţară pentru asigurarea stabilității şi 
continuității şcolilor ştiinţifice.
6. Utilizarea în comun a echipamentelor 
performante cu care sunt dotate centrele 
științifico-educaționale din cadrul 
Universității de Stat din Moldova.
Timp de doua zile, participanții la 
Reuniunea Consorțiului Universitaria 
au dezbătut problemele punctuale ale 

sistemului universitar, au discutat, 
elaborat strategii de dezvoltare și au 
identificat soluții la mai multe probleme 
întâlnite în învățământul superior.
La finalul reuniunii Consorțiului 
Universitaria a fost adoptată următoarea 
REZOLUȚIE.
Rezoluţiile şi propunerile concrete 
rezultate în urma discuţiilor specialiştilor 
din universităţi vor fi transmise 
ministerelor de resort din România 
și Republica Moldova, constituind 
un punct de pornire pentru analiza și 
consolidarea pozițiilor învățământului 
superior.

În conformitate cu Planul strategic 
de acțiuni din cadrul Proiectului 
Erasmus+ CBHE “Licence, Master 
professionnels pour le développement, 
l’administration, la gestion, la protection 
des systèmes et réseaux informatiques 
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Diplomă dublă în Securitatea Informației pentru studenții Universității de Stat din Moldova

dans les entreprises en Moldavie, au 
Kazakhstan, au Vietnam - LMPI», pe 
data de 7 decembrie 2018, în orașul 
Ho Chi Minh, Vietnam, a avut loc 
întâlnirea rectorilor și reprezentanților 
universităților partenere în vederea 

semnării convențiilor interinstituționale 
cu privire la programele de dublă 
diplomă oferite de universitățile 
participante în proiect în parteneriat cu 
referenții EU ale acestora.   
Astfel, studenții Universității de Stat din 
Moldova, de la Ciclului II Master, traseul 
de specializare Securitatea Informației, 
vor avea posibilitatea de a obține 
diploma conferită de Universitatea de 
Stat din Moldova (USM) și diploma 
Universității West Attica, Grecia. În 
acest scop, în cadrul programului de 
duble diplome studenții Facultății de 
Matematică și Informatică a USM vor 
studia un semestru la Universitatea 
West Attica, iar teza de master va fi 
realizată în cotutelă, stabilindu-se câte 
un conducător de la fiecare universitate 
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parteneră. Semestrul de mobilitate la 
Universitatea West Attica va fi posibil 
de realizat pe baza unui acord de 
mobilitate Erasmus+ ICM, semnat la 
începutul anului 2018, conform căruia 
studenții USM vor beneficia de burse 
de studii și susținere financiară pentru 
călătorie. Studenții Universității West 
Attica vor obține diploma USM în 
condiții similare.

Planurile de studii pentru programele 
de dublă diplomă au fost elaborate în 
parteneriat cu companiile IT din țară 
și cu sprijinul partenerilor europeni. 
Programele prevăd un șir de cursuri 
noi pentru dezvoltarea cărora cadrele 
academice din RM au beneficiat de 
vizite de studiu în țările partenere și au 
participat la cursuri de perfecționare 
la Universitatea West Attica, Grecia, 
și Universitatea UNINETTUNO, 
Italia. Pentru unele module de 
Securitate a Informației la Centrul 
Media UNINETTUNO, cu susținerea 
experților europeni, au fost înregistrate 
lecții video care vor fi utilizate în 

procesul de formare a studenților 
traseului menționat. 
LMPI este un proiect Erasmus+ de 
dezvotare a capacității și colaborare 
instituțională și are ca scop crearea 
unui program de licență și a unui 
program de master de profesionalizare 
pentru dezvoltarea, administrarea, 
managementul, protecția sistemelor 
informatice și a rețelelor în mediul 
de afaceri din Republica Moldova, 
Kazahstan și Vietnam. 
În Republica Moldova proiectul 
este implementat în 4 universități: 

Universitatea de Stat din Moldova, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Academia de Studii Economice a 
Moldovei, Universitatea de Stat Alecu 
Russo din Bălți, și are în calitate 
de parteneri Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării, Centrul pentru 
Combaterea Crimelor Informatice și 
Centrul de Telecomunicții Speciale. 
Activitățile preconizate sunt realizate 
cu participarea a 9 parteneri europeni, 
printre care UNINETTUNO (Italia), 
GIP FIPAG (Franța), CESIE (Italia), 
University of West Attica (Grecia). 
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între FIF (USM) şi FF (UB), Acord inter-
instituţional Erasmus+ ProgrammeKey 
Action 1– Mobility for learners and staff 
–Higher Education Student and Staff 
Mobility şi Acordul de colaborare în 
cadrul proiectului „Arhitecturi identitare 
şi noi categorii ale patrimoniului: analiza 
multidisciplinară a mecanismelor 
construcţiei identitare în relaţie cu 
patrimoniul cultural în România 
contemporană” (52PCCDI/2018, PN-
III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686), semnat 
în septembrie 2018. În ultimii ani, doar 
ca urmare a Acordului de mobilitate 
Erasmus+, au beneficiat de deplasări la 
UB cca 15 profesori şi studenţi.
Şedinţa a fost axată pe discutarea 
unor activităţi comune, reieşind şi din 
schimbarea statutului USM, care a 
devenit membru asociat al Consorţiului 

Activităţi la Facultatea de Istorie şi Filosofie în cadrul evenimentelor demarate cu ocazia oferirii titlului de 
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Moldova domnului academician Mircea Dumitru, rectorul 

Universităţii din Bucureşti (UB), România

de pe teritoriul Basarabiei, iar mai târziu 
al Republicii Moldova. În timpul vizitei 
acad. Mircea Dumitru a lăsat un mesaj 
in Cartea de onoare a muzeului. 

În după-amiaza zilei a demarat 
întâlnirea colectivului Facultăţii de 
Istorie şi Filozofie reprezentat de conf. 
Sergiu Matveev, prof. Ion Eremia, prof. 
Eudochia Saharneanu, conferenţiarii 
Ion Gumenâi, Dumitru Dodul, Liliana 
Rotaru, Eugenia Bogatu etc. cu 
reprezentanţii Facultăţii de Filozofie 
din cadrul delegaţiei universităţii 
bucureştene acad. Mircea Dumitru, 
conf. Sorin Costreie, prof. Viorel 
Vizureanu şi Lilian Ciachir. Facultăţile 
au o colaborare activă de mai mulţi ani 
determinată şi de câteva acorduri în 
exerciţiu şi anume: Acord de colaborare 

Facultatea de Istorie şi Filosofie, în 
calitate de iniţiator al evenimentului de 
conferire a titlului Doctor Honoris Causa 
al Universităţii de Stat din Moldova 
domnului academician Mircea Dumitru, 
a fost implicată activ la realizarea 
acestuia. Imediat după încheierea 
şedinţei festive a Senatului USM, la 
invitaţia conducerii Muzeului Naţional 
de Etnografie şi Istorie Naturală, pentru 
delegaţia Universităţii din Bucureşti 
condusă de acad. Mircea Dumitru, 
rector al UB, a fost organizată o vizită la 
respectivul muzeu, având-o drept gazdă 
pe dna director adjunct Elena Cojocaru. 
Oaspeţii au făcut cunoştinţă cu cel mai 
vechi muzeu din Republica Moldova şi 
cu colecţiile acestuia ce reflectă istoria 
naturală, natura contemporană, evoluţia 
societăţii umane şi cultura tradiţională 
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Universitaria, şi anume: posibilitatea 
organizării unui program de master cu 
diplomă dublă, evidenţiindu-se în acest 
context necesitatea racordării unor 
regulamente interne şi a curriculumului 
celor două universităţi; s-a decis 
organizarea unui grup de lucru asupra 
acestei probleme compus din câte patru 
reprezentanţi ai fiecărei universităţi sub 
conducerea conf. Dumitru Dodul şi a 

redacţie cu statut permanent sau redactori 
de volum; organizarea unei conferinţe 
cu statut permanent la cele două 
universităţi, prima fiind stabilită a avea 
loc în luna martie 2019 la Universitatea 
din Bucureşti; posibilitatea aderării 
instituţionale a USM la Institutul 
Român de Arheologie din Atena, 
înfiinţat de către cele patru Universităţi 
membre ale consorţiului, Universitatea 
din Bucureşti, Universitatea din Cluj, 
Universitatea din Iaşi şi Universitatea 
din Timişoara. 

Pe data de 19 decembrie a.c., a fost 
organizată o vizită la mănăstirile Curchi 
şi Hârbovăţ, avându-l în calitate de ghid 
pe unul dintre cei mai buni specialişti 
în problema picturilor murale ale 
bisericilor, conf. univ. Emil Dragnev.

Sergiu Matveev, conf.univ. dr., 
decanul Facultății de Istorie și 

Filosofie

prof. Viorel Vizureanu. 
Alte teme de discuţie s-au axat pe 
identificarea soluţiilor de susţinere 
a posibilităţilor de cercetare şi de 
perfecţionare reciprocă a profesorilor, 
a organizării de programe doctorale în 
cotutelă pe temele de interes comun a 
celor două instituţii; a posibilităţilor 
de publicare reciprocă a rezultatelor 
cercetărilor şi includerea în Colegiile de 

Colaborarea Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova 
cu Facultatea de Drept de la Univeristatea din București

Prof. univ. dr. Flavius Antoniu 
Baias, decanul Facultății de Drept a 
Univeristății din București, prof. univ. 
dr. Razvan Dinca, prodecan al Facultății 
de Drept a UB, au avut o întrevedere 
cu omologii lor de la USM, și anume 
prof. univ. dr. hab. Violeta Cojocaru, 
decanul Facultății de Drept, conf. 
univ. dr. Stela Botnaru, prodecan, dr. 
lector Oleg Televca, prodecan. La 
întâlnire au participat și conf. univ. dr. 
Nicolae Roșca, șeful Departamentului 
Drept Privat, conf. univ. dr. Svetlana 
Slusarenco, directorul Școlii Doctorale, 
prof. univ. dr. Sergiu Baieș ș.a. 
Cu această ocazie s-a realizat un bilanț 
al cooperării dintre Facultăţile de Drept 
de la Universitatea de Stat din Moldova 
și de la Universitatea din București, 
colaborare care include mai multe 
acţiuni știinţifice, didactice, manageriale 
etc. 
În cadrul întrevederii a fost semnat 
Acordul de cooperare între aceste două 

facultăți, scopul căruia este de a stabili 
și dezvolta comunicarea academică 
și colaborarea între părți, în forma și 
domeniile de interes comun. 
Cooperarea între părțile semnatare 
privește în principal următoarele 
activități: crearea de oportunități 
pentru dezvoltarea proiectelor comune 
de cercetare și publicare în comun a 
rezultatelor cercetărilor și realizarea 
schimbului de publicații; facilitarea 

schimbului de studenți și recunoașterea 
rezultatelor academice obținute în 
cadrul acestor mobilități; coordonarea 
în comun a proceselor de elaborare a 
tezelor de master; facilitarea participării 
studenților la școli de vară organizate 
de cealaltă parte sau organizarea în 
comun a unor asemenea activități; 
informarea reciprocă cu privire la 
programele de formare oferite de fiecare 
parte și diseminarea acestor informații; 
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dezvoltarea legăturilor între școlile 
doctorale ce funcționează în cadrul celor 
două facultăți și facilitarea reciprocă a 
efectuării unor stagii de documentare 
pentru doctoranzi sau tineri cercetători, 
inclusiv organizarea redactării unor teze 
în cotutelă sau în codirecție; invitarea 
și participarea în cadrul conferințelor 
și colocviilor internaționale organizate 
de ambele părți; schimbul de experiență 
între cadrele didactice în scopul 
consolidării nivelului academic de 
predare și schimbul de experiență 
referitoare la activitățile academice 
și științifice; efectuarea pe bază de 

reciprocitate a unor mobilități didactice 
de scurtă durată de către membri 
ai corpului academic al celor două 
părți; parteneriatul în implementarea 
proiectelor de cercetare naționale și 
internaționale. 
Au devenit tradiţionale ședinţele 
comune ale Consiliilor Profesorale 
ale celor două facultăţi. În cadrul 
acestor ședinţe se discută despre 
unele proiecte de colaborare care deja 
funcţionează și unele care încă urmează 
a fi implementate. Dintre proiectele 
care deja funcţionează menţionăm 
Hexagonul Facultăților de Drept - o 

competiţie studenţească tradiţională, 
care reunește cele mai prestigioase 
facultăţi de drept din România, proiectul 
legat de mobilitatea profesorilor invitaţi 
pentru a ţine lecţii deschise studenţilor și 
masteranzilor de la cele două facultăţi. 
În cadrul acestei vizite s-a discutat despre 
proiecte legate de școala doctorală, 
despre scrierea articolelor știinţifice 
în coautorat, despre intensificarea 
mobilităţii academice a studenţilor și 
profesorilor ș.a.

Violeta Cojocaru, prof. univ. dr. hab., 
decanul Facultății de Drept

Comunicate 

Pe data de 18 decembrie a.c., în 
cadrul vizitei delegației Universității 
din București la USM, membrul 
delegației, academicianul Marius 
Andruh, directorul Departamentului 
Chimie Anorganică al Facultăţii de 
Chimie de la UB, a vizitat Facultatea de 
Chimie și Tehnologie Chimică a USM. 
La întâlnirea cu cadrele didactico-
științifice de la facultate au participat 
academicienii Gheorghe Duca și Ion 
Toderaș, alţi colaboratori ai Institutului 
de Chimie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. 
În cadrul acestei întâlniri, acad. 
Gheorghe Duca a anunțat că, la decizia 
Academiei de Științe a Moldovei, acad. 
Marius Andruh a fost desemnat membru 
de onoare al AȘM și i-a înmânat 
însemnele academice respective. 
În continuarea vizitei sale la Facultatea 
de Chimie şi Tehnologie Chimică, 
academicianul Marius Andruh a susținut 

prelegerea „Chiralitatea compușilor 
complecși și chimia supramoleculară”, 
adresată cadrelor didactico-științifice de 
la facultate, studenților, masteranzilor, 
doctoranzilor și oaspeților prezenți în 
sală. 
În discuțiile care au urmat au fost 
conturate diverse modalități de 
cooperare între cele două facultăți în 

domeniul didactic, de cercetare, schimb 
de experiență, stagieri, mobilități 
academice, organizarea programelor 
comune de masterat, participarea la 
conferințe studențești și altele.  

Viorica Gladchi, conf. univ. dr., 
decanul Facultății de Chimie și 

Tehnologie Chimică

Vizita academicianului Marius Andruh la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică

Mircea Dumitru, Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova

Rectorul Universității din București, 
domnul Mircea Dumitru, a primit, marți, 
18 decembrie 2018, titlul de Doctor 
Honoris Causa al Universității de Stat 
din Moldova.
Propunerea a venit din partea Facultății 
de Istorie și Filosofie a USM, ca o 

recunoaștere a meritelor profesorului 
universitar doctor Mircea Dumitru, 
membru corespondent al Academiei 
Române.
La ceremonia care s-a desfășurat în 
Sala Senatului USM, au fost prezenți 
Excelența Sa, Ambasadorul României 

în Republica Moldova, dl Daniel Ioniță, 
membri ai Senatului Universității și 
reprezentanți ai lumii universitare. Din 
partea Universității din București la 
eveniment au participat Conf. univ. dr. 
Valentin-Sorin COSTREIE, Prorector al 
Universității din București, Acad. Marius 
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ANDRUH, Directorul Departamentului 
de Chimie Anorganică, Facultatea 
de Chimie, Prof. univ. dr. Viorel 
VIZUREANU, Prodecan al Facultății 
de Filosofie, Prof. univ. dr. Flavius 
Antoniu BAIAS, Decanul Facultății 
de Drept, Prof. univ. dr. Razvan 
DINCĂ, Prodecan al Facultății de 
Drept, Lilian CIACHIR, Coordonatorul 
Catedrei UNESCO pentru Schimburi 
Interculturale și Interreligioase, 
Facultatea de Filosofie, Conf. univ. dr. 
Daniela-Elena DUMITRU, Directorul 
Departamentului pentru Pregătirea 
Personalului Didactic, Facultatea de 
Economie Teoretică și Aplicată, ASE 
București, Ioana-Andrada DUMITRU 
și Jacob-Lewis BONGERS.

Ședința festivă a fost deschisă de 
rectorul Universității de Stat din 
Moldova, domnul Gheorghe Ciocanu, 
care a menționat în cuvântul de salut 
că Senatul Universității recunoaște 
contribuțiile științifice și culturale 
remarcabile, promovează personalitățile 
care reprezintă modele de urmat pentru 
comunitatea academică, pentru studenți 
și a aprobat la 6 noiembrie 2018 
decernarea acestui titlu important.
După Laudatio, prezentat de dl Sergiu 
Matveev, decanul Facultății de Istorie 
și Filosofie a USM, domnului Mircea 
Dumitru i-a fost acordat onorificul titlu 
de Doctor Honoris Causa al USM de 
către prof.univ., dr.hab. dl Gheorghe 
Ciocanu, rectorul Universității de Stat 

din Moldova.
La aprecierile făcute în cuvântul de 
Laudatio, dl Mircea Dumitru a răspuns: 
”Mă simt emoționat și copleșit de 
generozitatea dumneavoastră, de fiecare 
cuvânt rostit în alocuțiunea dlui Sergiu 
Matveev, de onoarea pe care mi-ați 
oferit-o ca să intru, la sfârșitul anului, în 
comunitatea academică a Universității 
de Stat din Moldova.”
Tema prelegerii susținute în fața 
asistenței de dl Mircea Dumitru, în 
calitate de DHC al USM, s-a numit 
”Știință, adevăr, democrație. O 
alianță problematică?” și a pornit 
de la constatarea că ceea ce animă 
întotdeauna spiritul unei universități este 
dimensiunea comunitariană universitară. 
Vorbitorul a făcut considerații mai 
generale despre legăturile care trebuie 

dezvoltate în instituții de învățământ 
superior în viitor.
Cooptarea recentă a Universității de 
Stat din Moldova ca membră asociată a 
Consorțiului Universitaria, din care fac 
parte cele mai prestigioase universități 
din România, reprezintă un prim pas 
în aces sens și constituie o dovadă 
a întăririi cooperării în domeniul 
învățământului superior românesc și al 
cercetării, internaționalizării educației și 
cercetării universitare.

În alocuțiunea sa, dl Mircea Dumitru s-a 
referit la relațiile dintre știință, adevăr 
și democrație, la rolul pe care îl joacă 
cercetarea, experții și cunoașterea lor 
într-o societate democratică. Cu privire 
la dimensiunea morală a educației prin 
umanioare, rectorul Universității din 
București, filozof și istoric prin vocație 
și formație, a menționat că științele 
umaniste reprezintă segmentul care 
preia cultura, o dezvoltă și o transmite 
mai departe. Studiile clasice, în general, 
și filosofia, în particular, păstrează două 
dimensiuni esențiale, și anume educația 
morală a adulților și viziunea teoretică, 
explicativă și speculativă integratoare.
La final, proaspătul laureat a fost felicitat 
de membrii comunității academice și de 
reprezentanții  societății civile prezenți 
la eveniment.
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Evenimente 

În perioada 12-17 noiembrie 2018, 
Departamentul Filosofie și Antropologie 
din cadrul facultății de Istorie și Filosofie 
a USM a organizat și găzduit o serie 
de activități dedicate zilei UNESCO a 
filosofiei, marcată tradițional în a treia 
zi de joi a lunii noiembrie. 

Luni, 12 noiembrie, Săptămâna 
filosofiei a debutat cu proiecția filmului 
Irrational Man, scenariul şi regia lui 
Woody Allen, prilejuind, în urma 
vizionării acestuia, o rundă de discuții, 
comentarii și interpretări, moderate de 
către organizatorii evenimentului.

Marţi, 13 noiembrie, a fost ziua 
dedicată problematizării în cadrul unei 
mese rotunde a destinului filosofiei 
și a rolului acesteia în societatea 
actuală. Evenimentul s-a desfășurat 
sub genericul „Măștile filosofiei. 
Despre formele actuale de camuflare a 
filosofiei” urmărind să provoace discuții 
în vederea conceperii filosofiei în 
dimensiunea sa aplicativă și a reliefării 
utilității irevocabile a filosofiei ca 
demers critic și autocritic într-o lume 
asaltată de diverse forme de propagandă 
și manipulare. 

În ziua de miercuri, 14 noiembrie, a fost 
organizată o ședința specială a cercului 
studențesc „Socrates”, având ca temă 
relația dintre filosofie și desenele 
animate. S-a urmărit, în cadrul lucrărilor 
cercului, desprinderea filosofiei redate 
prin animație, dar și explicitarea 
manierei de interpretare filosofică a 
conținutului desenelor animate. 
Joi şi vineri, 15-16 noiembrie, și-a 
desfășurat lucrările Conferința 
Internațională Școala Internațională de 

metodologie în științele socio-umane, 
ediția a III-a – Valențe teoretico-
aplicative ale discursului interpretativ. 
La conferință au participat cadre 
didactice, tineri cercetători şi cercetători 
notorii în științele socio-umane din 
instituții de învățământ și de cercetare 
din Republica Moldova, România, 
Franţa, SUA, Canada, China. 

Vineri 16 noiembrie, profesorul Traian 
Stănciulescu de la Universitatea ”Al. I. 
Cuza” Iași, a ţinut o prelegere publică 
cu titlul: „ Limbajul „Luminii vii”: O 
viziune transdisciplinară asupra lumii”, 
care a suscitat un interes deosebit din 
partea studenţilor noștri, prilejuind 
discuții, comentarii și interpretări 
privind de subiectele relevate de 
profesorul ieşean. 

Săptămâna filosofiei s-a încheiat 
sâmbătă, 17 noiembrie a.c., cu lansarea 
noului stagiu al Școlii de Filosofie de 
Sâmbătă, o activitate a Departamentului 
Filosofie și Antropologie devenită deja 
tradițională și care urmărește să ofere 
elevilor și studenților, dar și tuturor 
celor interesați de filosofie, o inițiere în 
problematica și specificul demersului 
filosofic.

SĂPTĂMÂNA FILOSOFIEI LA USM
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Evenimente

La14 noiembrie a.c., studenții Facultății 
de Litere a USM au participat la o 
întâlnire cu poetul, scriitorul, publicistul, 
ambasadorul Convenției ONU Geneva, 
domnul George Călin. Manifestarea cu 
genericul ”Nichita Stănescu: lecții de 
ieri, lecții de mâine” s-a desfășurat în 
incinta Bibliotecii Centrale Universitare. 

Oaspetele a făcut mărturisiri despre 
Nichita Stănescu, prezentându-l pe cel 
mai important poet modern al literaturii 
românești și pe dimensiunea umană. De 
asemenea, poetul George Călin a recitat 
poezii din propria creație, apoi s-a 
referit la proiectele inițiate și organizate 
de Societatea Culturală ”Apollon”, 
România, al cărei fondator este 
Domnia sa. La eveniment au participat 
prodecanul Facultății de Litere, dna 

Elena Junghietu, dna Marcela Adam, 
lector universitar, dna conferențiar 
doctor habilitat Viorica Molea, dna 
Dorina Rotari, lector universitar. 
Au mai fost prezenţi: directorul 
Bibliotecii Centrale Universitare, dna 
Ecaterina Zasmenco, scriitorii Lidia 

Grosu, Ion Cuzuioc, Veronica Bumbu, 
declamatoarea Natalia 
Pântea, tânără poetă, studentă la 
această facultate, care s-au pronunţat 
pe marginea creaţiei poetului George 
Călin. Evenimentul a cuprins și un 
recital de poezie.

George Călin, ambasadorul Convenției ONU Geneva, în ospeție la Facultatea de Litere

Săptămâna Bucătăriei Italiene 2018

Republicii Italiene în Republica 
Moldova, care a vorbit succint despre 
tradiţia culinară italiană şi calitatea 
produselor gastronomice, unul din 
semnele distinctive ale mărcii italiene 
în lume. În continuare, dna Ludmila 
Kojușko, președintele comitetului local 
al Societății ”Dante Alighieri” din 
Moldova, a anunțat lista evenimentelor 
și premiile prevăzute pentru câștigători.

Printre inițiativele din program pot fi 
enumerate Quiz-ul dedicat bucătăriei 
regionale italiene și produselor care 
au avut succes în lume. La acest 
concurs au participat 5 echipe a câte 6 
elevi și studenți care și-au demonstrat 
cunoștințele culinare. După acest 
concurs, jurizat chiar de Excelența 
Sa, dna Valeria Biagiotti, au urmat 
degustarea bucatelor italiene renumite 
pregătite de studenții de la Secția de 
Filologie Italiană, demonstrația de 
preparare a trufelor cu migdale prăjite 
și expoziția cu vânzare a dulciurilor 
italiene tradiționale de Crăciun. 

Inițiativa aparține Departamentului 
de Filologie Romanică și Comunicare 
Interculturală de la USM, comitetului 
local al Societății ”Dante Alighieri” sub 
înaltul patronat al Ambasadei Republicii 
Italiene.
Evenimentul a fost deschis de dna 
Viorica Lifari, decanul Facultății de 
Limbi și Literaturi Străine, care a salutat 
numeroșii oaspeți și le-a urat succes 
în activitățile prevăzute de program. 
Apoi a luat cuvântul Excelența Sa, 
dna Valeria Biagiotti, Ambasadoarea 

Săptămâna Bucătăriei Italiene este un 
eveniment celebrat anual în toată lumea, 
începând cu anul 2016, cu scopul de a 
promova tradiția culinară italiană pe 
plan internațional. În acest an, ediția a 
treia a Săptămânii Bucătăriei Italiene 
în lume a avut loc în perioada 19-24 
noiembrie 2018. Cu această ocazie, la 22 
noiembrie, la Universitatea de Stat din 
Moldova au fost organizate o serie de 
evenimente concentrate pe excelenţele 
italiene şi pe calitatea produselor Made 
in Italy în sectorul agroalimentar. 
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La evenimentele din program au 
participat elevi și profesori de la Liceul 
Teoretic ”Dante Alighieri ”, de la 
Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, de la 
LTPA ”Mihail Berezovschi”, studenți și 
masteranzi de la Facultățile de Limbi și 
Literaturi Străine, Biologie și Pedologie 

de la Universitatea de Stat din Moldova 
și de la Universitatea Pedagogică de 
Stat ”Ion Creangă”. 
A fost un schimb de experiențe unic, 
unde participanții au comunicat în limba 
italiană și au lucrat în echipe pentru a 
descoperi răspunsuri la numeroasele 

întrebări despre bucătăria Italiei. 
Evenimentul s-a finalizat cu acumularea 
a noi cunoștințe despre cultura italiană 
și cu formarea a noi prietenii între 
tinerii din instituții diferite. 
Tatiana Porumb, conf.univ., doctor în 
filologie.

Evenimente 

Contribuția cadrelor didactice de la USM la rezultatele remarcabile ale echipei RM la 
Olimpiada Internațională la Științe pentru Juniori

În perioada 2-11 decembrie, 2018, 
în Gaborone, Botswana, Africa s-a 
desfășurat Olimpiada Internaţională la 
Științe pentru Juniori (IJSO), ediția a 
XV-a. La eveniment au participat 255 
de elevi din 47 de ţări ale lumii. La 
competiție sunt admiși numai elevii cu 
vârsta sub 16 ani către 31 decembrie a 
anului curent. Subiectele olimpiadei, 
sub formă de trei probe a câte trei ore 
astronomice fiecare, conțin itemi din 
domeniul a trei discipline - biologie, 
chimie și fizică. Probele individuale 
includ testul de performanță și proba 
teoretică. Evenimentul finalizează cu 
proba experimentală, la care participanții 
lucrează în echipe formate din trei elevi. 
Echipa RM a fost alcătuită din 6 elevi și 
3 profesori: elevii - Nicov Ştefan, de la 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Bălți; 
Andrei Adelina, Mocreac Valerian, Frija 
Marius, Purice Vladimir și Șotropa Victor, 
toți de la Liceul Teoretic „Orizont”, 
Durlești, Chișinău; profesorii, care au 
tradus din limba engleză în română 
subiectele pentru competiție - Moldovan 
Anna, lector univesitar, Facultatea de 
Biologie și Pedologie, USM, Cârlig 
Sergiu, dr. în fizică, cercetător științific, 

IFA; Bulimestru Ion, dr. în chimie, conf. 
univ., Șeful Departamentului Chimie , 
USM – conducătorul echipei.
Toți cei șase membri ai echipei olimpice 
a RM au obținut medalii: una de argint 
(Nicov Ştefan) și cinci medalii de bronz 
(elevii de la Liceul Teoretic „Orizont”). 
Aceste performanțe ale echipei 
olimpice a RM au fost posibile datorită 
unei selecții riguroase ale elevilor, care 
a avut loc în trei etape, ultimile două 
fiind organizate în sălile și laboratoarele 
de la USM:

1. Etapa raională/municipală.
2. Etapa republicană, la care 
sunt admiși cei mai buni elevi de la 
etapa raională/municipală, în total 
aproximativ 100 de participanți. Fiecare 
elev susține individual probele test și 
teoretică. Ulterior, primii 30 de elevi 
sunt admiși la proba practică, la care se 
lucrează în echipe a câte trei. La finalul 
Olimpiadei Republicane la Științe 
pentru Juniori sunt selectați primii 
12 elevi, conform punctajului sumar 
(test+teorie+experiment).
3. Școala de vară. Primii 12 
elevi sunt pregătiți suplimentar 

timp de trei săptămâni la USM de 
către membrii Comitetului Olimpic 
în cadrul școlii de vară, organizată 
de către Agenția Națională pentru 
Curriculum și Evaluare. La finalul 
pregătirii este organizată proba de 
baraj, conform aceluiași format 
(test+teorie+experiment). În baza 
rezultatelor finale, cei mai buni șase 
elevi sunt incluși în echipa olimpică a 
RM.

Un aport considerabil la pregătirea 
elevilor din echipă l-au avut membrii 
Comitetului Olimpic, care au lucrat 
cu dăruire de sine și abnegație, pentru 
ca elevii să obțină aceste performanțe. 
Cadrele didactice de la USM, de la 
facultățile respective, care au participat 
la pregătire în cadrul școlii de vară sunt: 
dr., conf. univ. Mihail Leșanu și lector 
universitar Anna Moldovan (biologie); 
dr., conf. univ. Petru Bulmaga și dr., 
conf. univ. Ion Bulimestru (chimie); 
dr. Sergiu Cârlig și profesorul Valeriu 
Burleai au asigurat pregătirea elevilor 
la fizică. Alte cadre didactice de la 
USM, care au pregătit subiectele pentru 
toate cele trei etape de selecție sunt: dr. 
hab., prof. univ. Alexandr Cliucanov; 
dr., conf. univ. Viorel Dușciac - de la 
Facultatea de Fizică și Inginerie; dr., 
conf. univ. Victor Țapcov și dr. Vasilii 
Graur de la Facultatea de Chimie și 
Tehnologie Chimică.
Aducem sincere mulțumiri conducerii 
USM pentru oferirea sălilor și 
laboratoarelor, Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării al RM și Agenției 
Naționale pentru Curriculum și 
Evaluare pentru suportul financiar.
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La 1 noiembrie 2018, sala de conferințe 
a Facultății de Drept a USM a găzduit 
evenimentul „Lawyers at Work/
Romania”, organizat sub egida ELSA 
Moldova, în parteneriat cu Juridice.md. 
Acestă manifestare, la care au participat 
invitați din România și Republica 
Moldova, reprezintă o continuare de 
succes a seriei de întruniri neformale 
dintre profesioniști reputați și juriști 
în devenire, având ca scop formarea 
acestora din urmă.

Invitați speciali ai acestui eveniment 
au fost avocații Andreea Coman, Florin 
Roșu și Laurențiu Petre, care și-au 
împărtășit experiențele și au susținut 
convorbiri edificatoare cu studenții 
și masteranzii prezenți. Ultimii au 
manifestat un interes viu, punând 
întrebări și abordând subiecte cu privire 
la studiile de specialitate, calificările 

Scientia Potentia Est

profesionale necesare și curiozități din 
practica avocațială.
Invitații au abordat tema, stringentă 
de altfel, a oportunităților de angajare 
pentru absolvenții de la Drept, dar și cea a 
tendinței de internaționalizare a practicii 
jurisprudențiale, în special în domeniul 

protecției de date.
Ca o încheiere logică, tinerii au fost 
sfătuiți să își continue studiile cu și mai 
multă sârguință. La cele zise, se poate 
adăuga că o excelentă oportunitate de a 
o face, este participarea la evenimentele 
marca ELSA Moldova.

Lawyers at Work

Conferința științifică internațională Școala Internațională de metodologie în științele socio-umane, ediția a 
III-a, 2018 – Valențe teoretico-aplicative ale discursului interpretativ

La 15-16 noiembrie a.c., și-a desfășurat 
lucrările Conferința internațională 
Școala Internațională de metodologie 
în științele socio-umane, ediția a III-a 
– Valențe teoretico-aplicative ale 
discursului interpretativ. Conferința a 

fost organizată de către Departamentul 
Filosofie și Antropologie din cadrul 
Facultății de Istorie și Filosofie a 
Universității de Stat din Moldova. 
Conferința a reprezentat un eveniment 
dedicat Zilei Mondiale a Filosofiei. Au 

fost propuse mai multe obiective întru 
realizarea acestui eveniment, și anume: 
determinarea cadrului teoretic care ar 
permite analiza complexă a aparatului 
metodologic hermeneutic utilizat în 
domeniul științelor socio-umane; 
determinarea unui pattern comun 
valabil pentru domeniul științelor 
socio-umane, în măsură să organizeze 
coerent și integrator conglomeratul 
de cunoștințe, experiențe, interpretări 
și evaluări; prezentarea unor studii de 
caz concrete, cu scopul de a demonstra 
cum funcționează metoda hermeneutică 
în domeniul științelor socio-umane; 
descrierea interpretării ca expresie a 
raționalității discursive în contextul 
științelor socio-umane; recunoașterea 
faptului că prin procesele de interpretare 
se construiesc în mod cognitiv realități 
ideatice, actuale și posibile; propunerea 
unor strategii interpretative valabile 
pentru domeniul științelor socio-umane; 
unificarea tradiției interpretative: 

9



Scientia Potentia Est
posibile proiecte de colaborare între 
cercetători și cadrele didactice.
Conferința a fost structurată în 
trei secțiuni: 1 – Metodologii 
generale aplicate în științele socio-
umane (hermeneutică, semiotică, 
fenomenologie). 2 – Metode de analiză 
specifice științelor socio-umane 
(filosofie și antropologie, sociologie 
și psihologie, istorie și științe politice, 
filologie și artă,  comunicare și relații 
publice). 3 – Aplicații ale metodologiei 
inter/pluri/transdisciplinare interactive 
în interpretarea discursului socio-uman.
La conferință au participat cercetători și 
cadre didactice din mai multe domenii: 
filosofie, antropologie, psihologie, 
sociologie, științe politice, filologie, 
științe ale comunicării și relații 
publice, artă. În calitate de instituții co-
organizatoare din RM a fost Academia 
de Științe a Moldovei. Instituțiile co-
organizatoare din străinătate au fost 
Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», 
Facultatea Filosofie și Științe Social-
Politice, Iași; Academia Română, 
Filiala Iași, Institutul «Gheorghe Zane»; 
Universitatea din București, Facultatea 
de Filosofie; Institutul de Istorie 
”George Barițiu”, Academia Română, 
filiala Cluj-Napoca; Universitatea 
din Kansas, USA; Universitatea din 
Sherbrooke, Canada; Școala Practică 
de Servicii Sociale, Paris; Universitatea 
Normală din Shanghai, China. 
Participanții la conferință au reprezentat 
mai multe facultăți din cadrul 
Universității de Stat din Moldova – 
facultatea Istorie și Filosofie, facultatea 
Jurnalism și Științe ale Comunicării, 
facultatea Litere, facultatea Psihologie, 
Științe ale Educației, Sociologie și 
Asistență Socială. O contribuție 
semnificativă la desfășurarea dialogului 
interdisciplinar au avut-o participanții 
care au reprezentat mai multe instituții de 
învățământ și de cercetare din România. 
Un rol aparte în contextul desfășurării 
conferinței l-a avut conferința plenară – 
Un decalog ”hermeneutic”- prezentată 
de către prof.univ.dr. Petru Bejan, 

Directorul Departamentului Filosofie, 
Facultatea Filosofie și Științe Social-
Politice, Universitatea ”Al. I. Cuza” 
Iași și conferința plenară – Constituirea 
tradiției pozitiviste și problema 
matematizării științelor omului - 
prezentată de prof.univ. dr. Constantin 
Stoenescu, Directorul Departamentului 
Filosofie Teoretică, Facultatea Filosofie, 
Universitatea din București. O 
importanță majoră în cadrul conferinței 
au avut-o și intervențiile discursive ale 
participanților din Franța, America, 
Canada, China. 
O rezonanță intelectuală aparte au 
provocat discursurile interpretative ale 
unor participanți, ca de ex. discursul dnei 
Carmen Cozma, prof.dr. Universitatea 
”Al.I.Cuza” Iași - ”Fenomenologia 
vieții” în configurarea de sens operei de 
artă; discursul dlui Petre Dumitrescu, 
prof.dr. Universitatea ”Al.I.Cuza” Iași, 
România – Condiția umană în contextul 
”sfârșitului metafizicii”; discursul dnei 
Melentina Toma, conf.dr. Universitatea 
”Al.I.Cuza” Iași, România – Erori 
de argumentare în discursul politic; 
discursul dnei Maria Doibani, dr. Școala 
Practică de Servicii Sociale Paris, Franța 

– Limitele metodologice ale discursului 
interpretativ; discursul dlui Gheorghe-
Ilie Fârte, conf.dr. Universitatea 
”Al.I.Cuza” Iași, România – Două 
căi complementare de investigare a 
fenomenului comunicării: abordarea 
științifică și abordarea filosofică; 
discursul dnei Andreea Mironescu, 
dr.cercetător Universitatea ”Al.I.Cuza” 
Iași, România – Interdisciplinaritatea în 
studiile literare: premise și perspective 
metodologice; discursul dlui Andrei 
Colțea, drd.Universitatea Normală din 
Shanghai, China – În căutarea sensului 
pierdut: Migrația spirituală în sec.
XXI. Cauze, manifestări și dificultăți 
metodlogice; discursul dlui John 
Symons, prof.dr. Universitatea din 
Kansas, USA – Emergență și Reziliență.
Experiența împărtășită de către 
participanții la conferință va contribui 
la re-valorizarea naturii demersului 
științific în domeniul științelor socio-
umane. Re-actualizarea și re-valorizarea 
demersului științific în domeniul 
științelor socio-umane va conduce la 
anumite reconfigurări metodologico-
conceptuale ale discursului epistemic și 
hermeneutic în soceitatea contemporană

10



Scientia Potentia Est
Conferința științifică națională cu participare internațională ”Integrare prin cercetare și inovare”

Institutul de Cercetare şi Inovare al 
Universităţii de Stat din Moldova, 
împreună cu facultățile USM și în 
colaborare cu școlile doctorale, a 
organizat la 8-9 noiembrie 2018 
Conferinţa ştiinţifică naţională cu 
participare internaţională intitulată 
„Integrare prin cercetare şi inovare”. 
Evenimentul științific a reunit profesori, 
cercetători și doctoranzi, care au abordat 
şi au dezbătut subiecte de interes legate 
de cercetare și inovare, analizându-le 
din perspective multidisciplinare.
La manifestarea științifică din acest an 
au fost înregistrate 350 de comunicări, 
susținute de cadre didactice universitare 
și doctoranzi atât din USM, cât și de 
la alte universităţi din ţară şi de peste 
hotare.
Lucrările conferinţei s-au desfăşurat în 
următoarele secţiuni:

• Ştiinţe ale naturii şi exacte: Biologie 
şi Pedologie; Chimie şi Tehnologie 
Chimică; Fizică și Inginerie; 
Matematică și Informatică;

• Ştiinţe umanistice: Litere, Limbi 
şi Literaturi Străine; Istorie și 
Filosofie;

• Ştiinţe juridice şi economice: 
Drept; Ştiinţe Economice;

• Ştiinţe sociale: Jurnalism şi Ştiinţe 
ale Comunicării; Psihologie 

și Ştiinţe ale Educaţiei; Relaţii 
Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 
Administrative.

Conferința științifică națională cu 
participare internațională „Integrare 
prin cercetare și inovare”, organizată de 
Universitatea de Stat din Moldova, este 
un eveniment tradițional și reprezintă 
o componentă esenţială în formarea 
cercetătorilor. Atmosfera în care se 
ţin şedinţele încurajează schimbul de 
idei între participanți, predispune la 
analize şi reflecţii şi permite cadrelor 
didactice cu experienţă să ofere modele 
de realizare a unui discurs ştiinţific, 
iar tinerilor cercetători să-şi formeze 
deprinderile necesare pentru a realiza o 
investigaţie ştiinţifică.

Dacă în anii ‘90 conferința era organizată 
cu o periodicitate de doi ani, din 2005 
acest eveniment științific este unul anual. 
De observat că în 2012 a beneficiat şi de 
suportul financiar al proiectelor pentru 
organizarea manifestărilor științifice. 
Din 2013, conferința poartă genericul 
actual – „Integrare prin cercetare și 
inovare”.
Mai nou, această manifestare adună 
anual în atelierele și secțiunile sale peste 
400 de participanți aflați la diferite etape 
ale carierei științifice: de la cercetători 

în devenire până la cercetători notorii 
din diverse domenii. În ultimii cinci 
ani, au venit cu diverse comunicări 
specialiști de înaltă calificare și cadre 
didactice de la instituțiile din țară și de 
peste hotarele țării: România, Turcia, 
Germania, Polonia, Ucraina, Rusia, 
Georgia, Armenia ș.a.
În vederea valorificării și difuzării 
cunoștințelor și rezultatelor cercetării, 
Universitatea de Stat din Moldova 
susține financiar publicarea rezumatelor 
conferinței, acestea fiind organizate în 4 
tomuri cu un volum total de circa 80 de 
coli editoriale:

2018 – 80 c. e. (1271 pagini),
2017 – 76,0 c. e. (1268 pagini),
2016 – 83,0 c. e. (1368 pagini),
2015 – 74,0 c. e. (1298 pagini),
2014 – 75,0 c. e. (1272 pagini),
2013 – 68,0 c. e. (1196 pagini).
Comitetul de organizare aduce sincere 
mulţumiri moderatorilor pentru 
implicarea în buna desfăşurare a 
lucrărilor conferinţei, precum și tuturor 
participanţilor pentru asigurarea unui 
înalt nivel științific, exprimându-
și profunda convingere că această 
manifestare științifică anuală este un 
eveniment util pentru comunitatea 
academică a Universității de Stat din 
Moldova.

Reconceptualizarea lucrului individual. Educaţia bazată pe rezolvare de probleme

La 19 noiembrie 2018, Comisia de 
Aigurare a Calității de la Facultatea 
de Drept a organizat seminarul de 
instruire cu tematica: «Educaţia în 
baza proiectelor, bazată pe rezolvare de 
probleme ( PBL)» la care au participat 
membrii comisiei, responsabilii pentru 
programele de master, cadrele didactice 
interesate de problematica abordată.
În cadrul seminarului, președintele 
Comisiei de Asigurare a Calității, 
dna Mariana Grama, dr., conf. univ., 
a menționat în comunicarea sa că 
pregătirea specialiștilor care să răspundă 

necesităților și cerințelor pieței muncii 
este una dintre sarcinile de bază ale 
instituțiilor de învățământ superior. 
Spre regret, teoretizarea procesului 
educațional este unul din motivele care 
duce la o discrepanță foarte mare dintre 
cunoștințele și abilitățile obținute de 
studenți la facultate și cele necesare 
în activitatea practică. Modelul PBL 
(învățarea bazată pe rezolvare de 
probleme) este considerat unul dintre 
strategiile de învățare care reorientează 
procesul educațional spre soluționarea 
problemelor reale și practice, astfel 

pregătind studenții pentru o activitate 
profesională productivă. Din acest 
motiv, multe instituții de învățământ 
din străinătate integrează acest model 
în planul de studii, o experiență utilă și 
pentru noi.

Dna Natalia Zamfir, dr., conf. univ., dna 
Aliona Cara-Rusnac, dr., conf. univ., 
dna Cristina Bancu, mag., lect. univ., 
membri ai echipei Facultății de Drept 
a Universității de Stat din Moldova au 
făcut parte din proiectul „Introducerea 
în Republica Moldova a metodelor 
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de învățare bazate pe soluționare de 
probleme: Sporirea competitivității 
şi angajabilităţii studenților», finanțat 
de Programul European Erasmus+, 
unde au cercetat și analizat literatura 
de specialitate (pusă la dispoziție de 
managementul proiectului) cu privire la 
introducerea și implementarea învățării 
bazată pe rezolvarea de probleme (PBL) 
în instituții de învățământ din diferite 
state, au participat la diferite vizite de 
lucru în universitățile din alte state etc.

Dna Natalia Zamfir, în alocuțiunea sa, 
a vorbit despre aspectele-cheie ale PBL 
și implicarea studenților, dna Aliona 
Cara-Rusnac despre aplicarea PBL 
(studiu de caz), iar dna Cristina Bancu 
despre strategia de implementare PBL la 
Facultatea de Drept. 
S-a specificat că procesul de 
implementare a modelului PBL în 
instituțiile de învățământ superior este 

unul de lungă durată, fapt demonstrat 
și de experiența diferitelor instituții din 
străinătate.
Reticența cadrelor didactice și a unor 
factori de decizie este unul dintre cele 
mai des invocate obstacole privind 
implementarea unui nou model de 

predare-învățare sau a unei noi strategii 
educaționale. Din aceste motive, 
schimbarea politicilor educaționale la 
nivel de instituții, precum și elaborarea 
unor noi curriculumuri sunt niște 
procese care pot dura mai mult timp.

S-a menționat și faptul că, datorită 
specificului modelului PBL, relația 
dintre profesor-student, relația cu 
potențialii angajatori se schimbă 
semnificativ.
Cei prezenți la seminar, în urma unor 
discuții aprinse, au ajuns la concluzia 
că introducerea modelului PBL la 
Facultatea de Drept urmează a fi făcută 
gradual. Curriculumul disciplinelor 
urmează a fi revizuit și adaptat 
conceptului PBL pentru a eficientiza 
procesul de integrare a învățării 
problematizate.

Scientia Potentia Est

Atelier de lucru ”Utilizarea platformei Moodle”

La 27 noiembrie 2018, membrii Departamentului Drept Internațional și European 
au urmat prima etapă a ciclului de formări în vederea dezvoltării abilităților de 
utilizare a platformei Moodle. În cadrul atelierului de lucru participanții au fost 
informați despre avantajele formei mixte de învățare, având posibilitatea să-și 
înregistreze noile cursuri pe platforma Moodle.
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului ”Legea Europeană a Drepturilor 
Omului pentru Universitățile din Ucraina și Moldova (HRLAW)” și se înscrie 
în acțiunile de consolidare a capacităților instituționale ale Facultății de Drept 
a Universității de Stat din Moldova în vederea elaborării și implementării 
programului de master în materia Drepturilor Omului în conformitate cu standardele 
internaționale. 
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Scientia Potentia Est

În perioada 29-30 noiembrie 2018, 
Facultatea Psihologie, Științe ale 
Educației, Sociologie și Asistență 
Socială, Departamentul Psihologie, 
în colaborare cu universități și centre 
de peste hotare - Universitatea „A. I. 
Cuza” (Iași, România), Universitatea 
din Pitești (România), Fundația 
„Generația” (București, România), 
Universitatea de Management 
Educațional, (Kiev, Ucraina), Institutul 
de Psihologie Socială și Politică (Kiev, 
Ucraina), Universitatea Euroasiatică 
„L. Gumilev” (Astana, Kazahstan), 
Universitatea Warmia și Mazury 
(Olsztyn, Polonia), Centrul de Cercetări 
a Reprezentărilor Sociale (Jakarta, 
Indonezia) a organizat Conferința 
Științifică Internațională cu genericul 
„Actualități și perspective în cercetarea 
psihologică”. Conferința a fost dedicată 
aniversării a 25 de ani de la fondarea 
specialității Psihologie în cadrul USM, 
având drept scop promovarea calității 
și inovării în cercetarea psihologică la 
etapa actuală. Evenimentul a întrunit 
personalități marcante din domeniul 
psihologiei din România, Polonia, 
Ucraina, SUA. Tot în cadrul conferinței, 
a fost semnat și un acord de colaborare 
internațională dintre Universitatea de 
Stat din Moldova și Universitatea de 
Management Educațional din Kiev.
Evenimentul respectiv (printre puținele 
de o asemenea anvergură din ultimii 

ani și primul care presupune un cadru 
internațional de dezbateri pe diverse 
tematici ale psihologiei aplicate) a 
oferit mai multă vizibilitate cercetării 
psihologice în contextul academic 
naţional şi internaţional, contribuind 
la îmbunătăţirea imaginii psihologiei 
aplicate. Prin intermediul acestei 
conferințe, ne-am propus să realizăm o 
serie de obiective, și anume: promovarea 
cercetării științifice academice, 
implicit, identificarea potențialului 
aplicativ al cunoașterii psihologice 
în diverse domenii, analizându-
se realizările și tendințele actuale, 
precum și perspectivele de viitor; 
crearea unui cadru favorabil cu caracter 
interdisciplinar pentru dezbaterea 
problemelor teoretice, metodologice 

și aplicative din psihologie; respectiv, 
diseminarea informaţiilor şi bunelor 
practici pe diverse teme de interes 
științific din domeniul psihologiei. 
Astfel, în mod prioritar, conferința 
a contribuit la sporirea gradului de 
conştientizare a rolului cercetării 
științifice academice în domeniul 
psihologiei, prin abordarea, înr-un 
cadru interdisciplinar și internațional, a 
unor teme de maximă relevanță la etapa 
actuală.
Pentru a acoperi arii tematice diverse 
din psihologia aplicată și reieșind 
din domeniile de bază pe care le 
dezvoltăm în ultimii ani în cadrul 
facultății, activitățile conferinței au fost 
organizate în patru secțiuni: Psihologie 
clinică și judiciară; Psihologie 
socială și organizațională; Psihologie 
educațională și Psihanaliză. Diversitatea 
de studii și cercetări prezentate în cadrul 
conferinței, ne-a permis sumarizarea 
situației actuale privind tendințele de 
cercetare în aceste domenii aplicative ale 
psihologiei, oferindu-ne o imagine de 
ansamblu asupra necesității activităților 
de investigare și a perspectivelor de 
viitor. Inclusiv, discuțiile cu cercetătorii 
străini, invitați la conferință, au creat 
oportunități pentru lărgirea cunoaşterii 
psihologice şi integrarea într-un cadru 
comparativ a rezultatelor studiilor 
realizate în Republica Moldova cu 

Conferința Științifică Internațională cu genericul „Actualități și perspective în cercetarea psihologică”
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cele ale studiilor cu tematică similară 
realizate în diverse instituţii de peste 
hotare.
În a doua zi a conferinței, au fost 
organizate câteva ateliere de lucru la care 
au participat studenți, cadre didactice și 
psihologi practicieni. Tematica acestor 
ateliere a acoperit o serie de probleme 
importante la etapa actuală (suportul 
emoțional și psihologic în situații 
extreme, psihanaliză și psihopatologie 
psihanalitică, dezvoltarea gândirii 

științifice la studenții psihologi, 
flexibilitatea emoțională și cognitivă în 
asigurarea echilibrului muncă-familie, 
consilierea persoanelor victime ale 
violenței domestice), fiind moderate de 
practicieni cu experiență în domeniu 
atât din Republica Moldova, cât și de 
peste hotarele ei (SUA și România). 
Ne exprimăm încrederea că acest 
eveniment științific, pe care ni-l 
dorim o tradiție în timp, va juca un rol 
strategic în stabilirea unor parteneriate 

de cercetare în domeniul psihologiei 
pentru realizarea unor proiecte comune 
cu cercetători din diverse instituții și 
universități prestigioase de peste hotare. 
De asemenea, considerăm că prestația 
conferinței va contribui semnificativ 
la creșterea atractivității carierei 
de cercetare, constituind un cadru 
complementar activităţii de formare 
şi instruire a doctoranzilor și tinerilor 
cercetători. 

Scientia Potentia Est

Masa rotundă „Criza migrației în Europa - o provocare pentru reformarea sistemului internațional de 
protecție a refugiaților?»

La 30 noiembrie 2018, la Facultatea 
de Drept și-a desfășurat lucrările 
masa rotundă cu genericul „Criza 
migrației în Europa - o provocare 
pentru reformarea sistemului 
internațional de protecție a 
refugiaților?»
În cadrul mesei rotunde, studenții 
anului II și IV ai Facultății de 
Drept au prezentat comunicări 
științifice privind criza migrației, 
pe care au abordat-o din mai multe 

perspective. Participanții au relevat 
principalele probleme cu care se 
confruntă astăzi sistemul colectiv 
de distribuire a cotelor de refugiați 
din cadrul UE, rolul Înaltului 
Comisariat ONU pentru Refugiați, 
drepturile refugiaților, precum și 
procesul de acordare a statutului 
de refugiat, diferențierea dintre 
migranții economici și refugiați sub 
aspect juridic.
Scopul mesei rotunde a fost 

sensibilizarea studenților Facultății 
de Drept cu privire la criza migrației 
în Europa.
Evenimentul a fost organizat 
de către Departamentul Drept 
Internațional și European în 
parteneriat cu Centrul pentru 
Dezvoltarea Educației și Sănătății, 
Cabinetul Avocatului “Roșca 
Valentin” și Asociaţia Obştească 
„Centrul pentru Drepturile Omului 
şi Justiție Internaţională».
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Ediția a 3-a a Forumului Franța-Moldova 
2018 «Cooperarea descentralizată, un 
avantaj pentru teritorii inteligente» 
a avut loc pe 4 și 5 octombrie 
2018, la Chișinău. Evenimentul a 
fost  organizat de Ambasada Franței 
împreună cu antena de la Chișinău a 
Agenției Universitare a Francofoniei, 
Agenția de Inspectare și Restaurare a 
Monumentelor din Moldova, Institutul 
de Științe Administrative din Moldova, 
Congresul Autorităților locale din 
Moldova și Consiliul raional Dubăsari, 
cu susținerea Ministerului Afacerilor 
Externe și Integrării Europene al 
Republicii Moldova și Ambasada 
Republicii Moldova în Franța. Partenerii 
francezi sunt Asociația Primarilor Rurali 
din Franța, rețeaua Villes Internet, 
sindicatul intercomunal Savoie Déchets, 
Redon Agglomération, Ministerul 
francez al Europei și al Afacerilor 
Externe împreună cu Comisia Națională 
pentru Cooperare Descentralizată.
Cooperarea internațională este masiv 
prezentă în Republica Modova. La nivel 
local există colaborări între municipalități 
din diferite țări pentru acțiuni umanitare 
sau donații. Cooperarea descentralizată 
între autoritățile locale din diferite 
țări, în special Franța și Moldova, nu 

este practicată pe scară largă pentru 
structurarea proiectelor de dezvoltare 
locală în cele două teritorii, cu schimb 
de experiență între autoritățile publice 
și locuitori. Acest forum va face 
posibilă stabilirea unui dialog cu 
privire la condițiile unei colaborări 
reușite între autoritățile locale, care 
urmărește valorificarea fiecărui teritoriu 
ce se angajează într-un mod durabil și 
controlat pe calea internaționalizării.
Participanții Forumului și-au  împărtășit 
experiența și bunele practici de 
colaborare între autoritățile locale 

(regiuni, orașe, intermunicipalitate) 
din Franța și Moldova. Organizatorii 
și-au dorit să stabilească un dialog 
între autoritățile locale din cele două 
țări cu privire la avantajele teritoriilor 
inteligente în mediul rural și condițiile 
de succes al proiectelor de parteneriat 
care vizează valorificarea fiecărui 
teritoriu. O atenție specială s-a acordat 
proiectelor depuse în cadrul apelului 
2018-2019 pentru proiecte de dezvoltare 
locală și cooperare descentralizată 
Franța-Moldova. Doamna Martine 
Zejgman, atașat de cooperare în cadrul 
Ambasadei Franței, a declarat că ideea 
acestui eveniment este de a apropia 
aleșii locali din Franța de cei din 
Republica Moldova. În cadrul acestei 
ediții, participanții  au discutat despre 
serviciile publice acordate de către 
autoritățile locale, dar și condițiile 
de viață ale cetățenilor. Directorul 
Agenției de Inspectare și Restaurare 
a Monumentelor, dl Ion Ștefăniță, a 
spus că este extrem de semnificativ ca 
la nivelul fiecărei localități să existe o 
evidență a patrimoniului cultural, iar 
autoritățile publice locale și comunitatea 
să conștientizeze acest potențial și 
să-l valorifice pe deplin. Președinta 
Institutului de Științe Administrative din 
Moldova, dna Maria Orlov, a menționat 
că mediul universitar este un partener în 

Formare continua
Cooperarea descentralizată, un avantaj pentru teritorii inteligente
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procesul de modernizare a administrației 
publice locale, inclusiv prin contribuția 
la formarea viitorilor funcționari publici 
pentru o bună guvernare în interesul 
tuturor cetățenilor.  Dl Sergiu Matveev, 
decanul Facultății de Istorie și Filosofie 
a adus la cunoștința participanților 
la forum oferta educațională a USM 
în domeniul turismului, serviciilor 
hoteliere și patrimoniului cultural, 
atenționând asupra capacității 
universității de a pregăti specialiști în 
domeniile respective la toate cele trei 
nivele de formare universitară, cât și în 
cadrul Formării Continue pe tot parcursul 
vieții. Președintele Asociației franceze 
„Oraș-internet”, profesorul universitar 
Emmanuel Eveno, a constatat că 
internetul reprezintă un instrument prin 
care sunt dezvoltate numeroase proiecte, 
inclusiv în cazul cooperării moldo-
franceze. Potrivit lui, toate proiectele 
desfășurate la nivel local se bazează 
pe activism civic. Vicepreședintele 
Asociației Primarilor Rurali din Franța, 
dl Guy Clua, a menționat că asociația 
pe care o reprezintă are menirea de 
a proteja localitățile rurale în relația 
cu structurile centrale, dar și de a 
promova egalitatea între localități. 
Dumnealui a menționat că asociația este 
la dispoziția autorităților publice locale 
pentru colaborări pe diferite domenii. 
Experiența acumulată o vor transmite și 
partenerilor din Republica Moldova. 
 «Cooperarea descentralizată, un 
avantaj pentru teritorii inteligente» 
a fost problematica transversală în 
sesiunile plenare și atelierele de 
lucru. În cea de-a doua zi, lucrările 
Forumului și-au desfășurat pe mai multe 
paneluri. În cadrul panelului Turismul 
și Patrimoniul Cultural s-a discutat 
despre bogățiile naturale din Moldova, 
despre potențialul ei turistic și despre 
posibilitățile de dezvoltare al acestuia, 
păstrând obiceiurile și tradițiile. O 
cale eficientă de promovare a imaginii 
Moldovei ar fi rețelele de socializare.  
Satele Moldovei devin tot mai atractive 
pentru străini și localnicii au început 

să dezvolte turismul gastronomic, 
vinicol și rural. În orice localitate, oricât 
de mică ar fi aceasta, exista o perlă 
culturală, ceva interesant și atractiv 
pentru turiști. Identificarea acestor valori 
patrimoniale, culturale și promovarea 
lor  pe rețelele de socializare ar putea 
fi făcută și de tineretul studios din 
localitate. Cooperarea descentralizată 
se poate realiza cu bunăvoința mai 
multor parteneri. Un rol important îl are 
comunicarea între parteneri și doar prin 
colaborare se poate ajunge la un nivel 
înalt de dezvoltare. 
O conducere inteligentă are o gamă 
completă de servicii de eGuvernare, 
posedă o infrastructură solidă de TIC, 
are parteneriate public-private care îi 
permit să-și atingă obiectivele, practică 
guvernarea deschisă, transparența 
etc. Un teritoriu inteligent nu depinde 
de dimensiunea sa, ci de potențialul 
resurselor umane care pot identifica 
atuurile locale și implica societatea în 
vederea valorificării lor.
        
Un partener cu un potențial colosal 
ar putea deveni și Universitatea de 
Stat din Moldova. Reprezentații 
autorităților publice locale s-au adresat 
universităților cu rugămintea de a-i 
susține în promovarea proiectelor 
bilaterale. Populația din sate are nevoie 
de cursuri de formare  continuă de scurtă 
durată pentru a deschide o pensiune, un 
traseu turistic, un muzeu etc. Sătenii 
și-au exprimat dorința de a colabora 
cu studenții absolvenți, băștinași din 
localitatea lor pentru stagii de practică 
în sat, unde ar putea realiza teze de 
licență sau master  pentru:

• valorificarea patrimoniului cultural, 
geografic, diversitatea biologică 
etc.;

• elaborarea unui traseu turistic, a 
unui ghid turistic; 

• elaborarea proiectelor sociale;
• traducerea proiectelor în limbile 

franceză sau engleză; 
• elaborarea business-planurilor;

• analiza calității apei și a solului din 
localitate;

• crearea website-ul satului, a 
pensiuni, a muzeului;

• elaborarea planului de activități 
sociale de activizare a implicării 
civice a fiecărui localnic etc.

Implicarea activă a studenților 
absolvenți și a cadrelor didactice 
universitare ar putea aduce beneficii 
enorme satelor natale. Studenții ar 
avea posibilitate să-și  manifeste 
competențele achiziționate în timpul 
studiilor și ar vedea în sat o perspectivă 
de angajare pe viitor. Identificarea 
soluțiilor pentru a opri exodul tinerilor 
din țară a fost firul roșu al acestui forum. 
Oaspeții francezi au venit cu numeroase 
exemple de modele, forme de mobilizare 
a actorilor în jurul dezvoltării locale 
realizate în Franța, ce pot fi adaptate la 
condițiile noastre și realizate în comun. 
Partenerii francezi propun stagii, burse, 
formare profesională, parteneriate cu 
universitățile ș.a.
Drept urmare a Forumului, pe data de 
9 noiembrie 2018, facultățile de Istorie 
și Filosofie și cea de Științe Economice 
au semnat un acord de colaborare și 
logistică teoretico-practică în domeniile 
turismului, serviciilor hoteliere și a 
patrimoniului cultural cu Consiliul 
Raional Ungheni. Un prim rezultat al 
acestui acord va fi inițierea în domeniul 
ghidajului a unui grup de 20 tineri 
originari din raionul Ungheni pentru 
a gestiona în viitor serviciile turistice 
din regiunea dată. Un acord similar se 
negociază în prezent și cu conducerea 
or. Cimișlia.

                                Maria Bîrcă, conf. 
univ. dr., șef adjunct Departament 

Formare Continuă
                                Sergiu Matveev, 

conf. univ. dr., decan Facultatea 
Istorie și Filosofie,

                                Tamara Tărîță, 
metodist Departament Formare 

Continuă.

Formare continua
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Portrete
Ion Niculiță: Nu am descoperit America, nu am luptat contra fascismului, 

am avut o altă menire în viață – cea de a educa

Ion Niculiță este profesor universitar, 
doctor habilitat în istorie de la 
Universitatea de Stat din Moldova. În 
aproximativ jumătate de secol, de când 
predă la Facultatea de Istorie și Filosofie 
din cadrul USM, a reușit să ghideze mii 
de studenți, să fie coordonator științific 
la sute de teze de licență, master și la opt 
teze de doctorat. A condus numeroase 
expeditii arheologice naționale și 
internaționale. Este cavaler al Ordinului 
„Gloria Muncii”. Drumul pe care l-a 
parcurs până la acest succes a fost unul 
anevoios, iar despre începutul carierei 
sale în domeniu și greutățile prin care a 
trecut, Ion Niculiță își aduce aminte cu 
drag. 

Reporter: Arheologia nu este, cel puțin 
în prezent, un domeniu bine dezvoltat 
în Republica Moldova. Cum s-a născut 
pasiunea dumneavoastră pentru 
arheologie?
Ion Niculiță: În Republica Moldova în 
genere nu este nimic popular în ziua de 
astăzi, în afară de a face bani, cu orice 
preț… Este o perioadă de cumulare 
primitivă a capitalului, care, odată și 
odată, trebuia să ajungă și prin părțile 
noastre. Așa a fost în toată lumea… 
Iar arheologia… Arheologia este o 
disciplină care se ocupă cu descifrarea 
faptelor istorice, inclusiv a celor din 
perioada de care am amintit mai sus. 
Ea studiază îndeosebi faptele istorice 
din perioada când nu exista scrisul, 
din perioada când noi nu avem surse, 
izvoare. Prin urmare, datorită acestei 
discipline putem să închegăm un covor 
istoric amplu.

Reporter: Ce a determinat opțiunea 
dumneavoastră pentru arheologie?
I.N.: Am ajuns la arheologie mai mult 
din întâmplare. Eram cel mai tânăr de la 
facultate. În anii de studenție m-am atașat 
de doctorul în științe istorice Emanuil 
Rikman, care a studiat la Moscova. 

Acest profesor m-a îndrumat și m-a 
ajutat mult, iar pe când eram student 
în anul doi, m-a recomandat să particip 
la Conferința Unională Studențească, 
care se organiza la Moscova. A fost 
un eveniment cu totul deosebit ce mi-a 
marcat semnificativ viața. 
La absolvire, administrația facultății 
mi-a propus să rămân la USM, să fiu 
angajat în serviciu pe post de asistent 
universitar. Îndrumat de același dascăl, 
am acceptat provocarea și am început 
să lucrez la catedră. Astfel a început 
cariera mea științifico-didactică. Prima 
lecție în fața studenților am    ținut-o la 3 
septembrie 1963. 
Reporter: Anii de studenție sunt 
cei care se întipăresc cel mai bine 
în memorie. Ce amintiri aveți din 
perioada studenției dumneavoastră?
I.N.: Anii de studenție au fost frumoși! 
Atâtea amintiri… Îmi amintesc în special 
de cercetările arheologice. Interesante, 
utile, pline de peripeții, totodată. Era 
ordine și democrație în expediție, pentru 
că eram un colectiv și pentru că exista 
spirit de echipă. Lucram cot la cot, 
stăteam la aceeași masă, inclusiv șeful 
nostru, care adesea ne povestea lucruri 
noi despre studenție, profesie. De la 

el am învățat și cum se face corect un 
raport de cercetare, și cum se lucrează 
cu toate ustensilele.  

Reporter: Fiind în anul I de facultate, 
alături de G. Samson, N. Grigoriev 
și V. Botnariuc ați fondat Seminarul 
Științific Studențesc de Arheologie 
care activează până în prezent. Cât de 
complicat a fost? 
I.N.: A fost foarte greu. Nu erau 
obstacole politice, dar nimeni nu credea 
în viitorul acelui seminar. Ne priveau 
sceptic, pentru că eram tineri. Dar erau 
multe alte cauze, inclusiv de ordin 
economic, căci trebuia să căutăm și să 
găsim resurse financiare. Apoi a trebuit 
să convingem rectoratul să ne permită 
să organizăm ședințele Seminarului, 
dar și studenții, ca să se implice activ 
în aceste activități. Cel mai ușor a fost 
să-i organizăm pe studenți, deoarece 
am avut o atitudine corectă față de 
aceștia și am știut cum să-i motivăm. 
Seminarul a devenit o tradiție frumoasă. 
Mulți dintre studenții care au participat 
la acele săpături au îndrăgit meseria de 
arheolog și au continuat să o profeseze 
după absolvirea universității. 
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Reporter: Care a fost evoluția 
Seminarului în timp?
I.N.: După ce m-am întors, în 1972, 
din Moscova, am încercat să facem 
ședințele Seminarului în format extins, 
cu participarea studenților din alte 
instituții de învățământ superior. Și 
pentru că pe atunci era imposibil să 
inviți pe cineva de peste hotare, noi îi 
invitam pe studenții de la facultățile 
similare din Odessa, Kiev, Moscova. 
Cei mai mulți veneau din Moscova. 
Veneau și din Țările Baltice, Belarus. 
Ei veneau la noi, iar noi ne duceam la 
ei. Era un schimb de experiență foarte 
bun, dar și un prilej de a face cunoștință 
cu oameni noi, de a lega prietenii. După 
ce se încheia ziua de muncă, începeau 
dansurile, cântările și plimbările sub 
stele... Tinerii se îndrăgosteau, formau 
cupluri, apoi familii. Unii dintre tinerii 
care s-au cunoscut în cadrul lucrărilor 
Seminarului și, ulterior, s-au căsătorit, 
au deja nepoți, poate chiar și strănepoți. 
Arheologia era foarte romantică pentru 
tinerii din acele timpuri.

Reporter: Acum lucrați la cea de-a 
zecea monografie și aveți peste 230 de 
articole publicate la nivel național și 
internațional. Ce amintiri vă trezesc 
primele publicații? 
I.N.: Am lucrat mult asupra primei 
publicații, dar partea cea mai dificilă a 
fost munca cu redacția, care mi-a întors 
lucrarea de câteva ori pentru a corecta 
greșelile ortografice inexistente. La 
început se legau de lucruri mărunte. 
Problemele adevărate au început după 
ce am susținut teza de doctor, când 
am început să scriu lucruri științifice 
complexe, independente. Toate lucrările 
mele, indiferent de volumul lor, erau 
transmise la Moscova pentru a fi 
recenzate. Și erau publicate doar dacă 
recenzia era pozitivă. În 1987 am scris 
o lucrare de 25 de pagini, care a fost 
recenzată pe 19 pagini. Deci, recenzia 
avea un volum aproape egal cu lucrarea 
propriu-zisă... Unele aspecte au fost 
interpretate greșit, alte răspunsuri au 
fost trucate, iar monografia, într-un 
final, nu a mai fost publicată. Așa erau 
timpurile…

Reporter: Cât de greu v-a fost să 
întemeiați o familie, în plină activitate 
științifică?
I.N.: O familie nu este greu de întemeiat, 
ci de menținut. Sigur, nici nouă nu ne-a 
fost ușor la început. Îndeosebi, i-a fost 
greu soției mele, Ana, care rămânea 
acasă singură cu doi copii câte o lună și 
jumătate, timp în care eu eram pe teren 
arheologic. Acum nici nu pot să-mi 
imaginez cum reușea ea să se descurce. 
Toate realizările mele sunt și realizările 
soției mele, iar cele 9 monografii, care 
au apărut deja, pe jumătate sunt și ale ei. 
Da, eu am avut norocul să fiu susținut 
de familie. Ai mei au înțeles că pentru a 
avea o bătrânețe mai mult sau mai puțin 
aprovizionată și, deci, confortabilă, 
trebuie să lucrezi mai mult în tinerețe. 
Și mi-au creat tot confortul să mă dedic 
arheologiei. 

Reporter: Care sunt cele mai eficiente 
metode de predare?
I.N.: Cel mai important lucru 
este prezența profesorului în fața 
auditoriului, pentru că, oricât de rău ar 
învăța, studentul simte și observă totul. 
Deci, un profesor adevărat întotdeauna 
trebuie să vină la ore pregătit, să-
și învețe prelegerile la perfecție, or 
auditoriul vede foarte bine dacă acesta 
este competent sau dacă nu stăpânește 
bine materia. Profesorul trebuie să 
fie pregătit să răspundă la întrebările 
studenților, iar dacă se întâmplă să nu 
știe răspunsul, el trebuie să recunoască 
acest lucru. Sinceritatea contează foarte 
mult în relațiile pe care le stabilește 
profesorul cu discipolii săi. 
Totodată, profesorul trebuie să alterneze 
metodele de predare, iar când studenții 
se plictisesc, el trebuie să spună și 
o glumă de context, ca să-i readucă 
în temă, să-i intereseze. Profesorul 
universitar trebuie să fie un adevărat 
artist, iar procesul didactic – un teatru. 
Profesorul trebuie să aibă și o ținută 
vestimentară ireproșabilă când intră în 
auditoriu: costumul
potrivit, cămașa proaspătă, cravata la 
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Reporter: Sunteți cavaler al Ordinului 
„Gloria Muncii”. Cât de importantă 
este această distincție pentru 
dumneavoastră?
I.N.: Eu, bineînțeles, sunt recunoscător, 
deși, sunt sigur, ordinul nu te face nici 
mai bun și nici mai deștept. Ordinul este 
doar o modalitate de a aprecia meritele 
unui om. Eu am primit Ordinul, am spus 
„mulțumesc” și am mers mai departe, 
așa precum am făcut-o întotdeauna. 

Reporter: Aveți și o pagină pe Wikipedia. 
Care a fost reacția dumneavpastră 
când ați aflat despre această pagină?
I.N.: Am aflat despre pagină de la 
studenții care mi-au făcut-o. Am fost 
surprins în mod plăcut și sunt mândru. 
Nu de pagină, ci de studenții mei care, 
în așa mod, și-au demonstrat atitudinea 
și respectul lor față de mine. Știți, cea 
mai mare recompensă pentru munca 
mea este faptul că studenții nu uită 
povețele și învățăturile mele. 

Reporter: Fiecare percepem în mod 
individual reușitele pe care le avem. 
Care a fost cea mai mare realizare a 
dumneavoastră?
I.N.: Nu am descoperit America, nu am 
luptat contra fascismului, nu am merite 
deosebite… Eu am avut o altă menire 
în viața asta. Predestinarea mea a fost 
și este să educ oameni. Pe parcursul 
activității mele științifico-didactice, 
am instruit în plan profesional mii de 
specialiști, arheologi și istorici, am 
fost coordonator de teze de licență, 
master și doctorat la sute de studenți… 
Cred că anume ei, discipolii mei, sunt 
cea mai mare realizare în cariera mea 
profesională. 
Reporter: Vă mulțumesc, domnule 
profesor Ion Niculiță, pentru interviul 
acordat!

V. Batereanu, studentă,
Facultatea Jurnalism și Științe ale 

Comunicării

acum. Dumneavoastră vă desfășurați 
activitatea în pedagogie din 1970. Cum 
se modifică contingentul studenților pe 
an ce trece? 
I.N.: Dacă generațiile de azi sunt mai 
rele decât cele de ieri, iar cele de ieri 
sunt mai rele decât cele de alaltăieri, 
înseamnă că cele mai bune generații au 
existat în timpurile când oamenii erau 
maimuțe. Generațiile mereu se schimbă, 
una e mai avansată într-un domeniu, alta 
– într-altul, dar, per ansamblu, fiecare 
generație e bună, pentru că își are 
meritul și contribuția proprie în istoria 
evoluției omenirii.  

Reporter: Tot mai frecvent auzim la 
televizor despre investiții în diferite 
sectoare ale industriilor, educația, 
cultura rămân într-un fel în umbră. 
În ce format ați vedea investițiile în 
domeniul educației? 
I.N.: Statul are nevoie de un program 
economic viabil, care să funcționeze, 
dar și de politici educaționale eficiente. 
În domeniul învățământului superior 
trebuie să fie organizate mai multe 
concursuri de proiecte, ca în final, în 
urma unor alegeri obiective, să fie 
selectate și finanțate din bugetul statului 
cele mai reușite dintre acestea. 

modă, pantalonii călcați la dungă și 
pantofii lustruiți. În fine, profesorul 
trebuie să fie un model pentru studenții 
săi. 

Reporter: Experții din Occident 
sugerează că relația profesor-student 
trebuie să fie una amicală, cei din Orient, 
din contra, insistă mai mult pe niște 
relații pur oficiale. Dumneavoastră ce 
părere aveți despre acest subiect?
I.N.: Relația trebuie să fie una amicală. 
Nici mai mult, nici mai puțin. Nu cred 
că profesorul își poate permite să se 
apropie prea mult de studenții săi, să 
lege prietenii cu ei, să facă parte din 
aceeași gașcă, să participe la distracțiile 
lor private… Totodată, profesorul nu 
își poate permite nici să fie arogant 
cu studenții. Eu niciodată nu mi-aș 
permite să înjosesc studentul, deoarece 
el are aceleași drepturi ca și mine. Chiar 
dacă studentul nu știe arheologia, el 
cunoaște alte lucruri pe care eu încă 
nu le-am descoperit. Profesorul trebuie 
să fie model, prin exemplul propriu 
trebuie să educe. Deci, comportamentul 
profesorului este foarte important.

Reporter: Sunt opinii împărțite în 
raport cu inteligența generației de 
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Dacă se consideră a fi cultura un act 
de identitate universal valabil, o formă 
de viață prin care poate fi exprimată 
forța creatoare, atunci în perioada 4-10 
noiembrie 2018, studentele Facultății 
de Litere au avut oportunitatea să-și 
remarce individualitatea, reprezentând 
cultura românească din Basarabia 
în cadrul seminarului internațional 
„Conflicte lingvistice”. 
Acest eveniment este anual organizat de 
Moldova Institut Leipzig (MIL) și are 
drept scop identificarea conflictelor și a 
problemelor lingvistice din țările estice. 
În acest an, seminarul a întrunit filologi 
din Republica Moldova, Georgia, 
Germania și Ucraina. Workshopul s-a 
desfășurat în orașele Chișinău, Comrat 
și Cernăuți.
Astfel, studentele Facultății de Litere, 
împreună cu ceilalți participanți, au avut 
ocazia să pună în discuție numeroase 
probleme, precum: politicile lingvistice 
din Republica Moldova și Ucraina, 
aspect elucidat de vicepreședintele 
MIL, dr. Vasile Dumbravă; iar despre 
minoritățile naționale, limba de stat, 
conflictele de ordin social a vorbit 
dr. Igor Boțan. Comunicate despre 
aceleași probleme lingvistice cu care se 
confruntă UTA Găgăuzia au prezentat 

Ucraina – o regiune cu diversitate 
lingvistică. Așadar, participantele de 
la Chișinău au fost familiarizate cu 
identitatea lingvistică din Cernăuți 
de către diverși specialiști: dr. Felicia 
Vrânceanu, dr. Leonid Parpauț și dr. 
Marin Gherman, președintele Centrului 
Media BucPress Cernăuți.
Pe lângă aceste discuții interactive, 
participanții seminarului au fost invitați 
la un dialog și cu Romeo Crăciun, 
redactorul-șef al ziarului ”Libertatea 
cuvântului”. Astfel, filologii au putut 
sesiza modul în care funcționează o 
redacție de ziar, dar și platoul unei 
televiziuni locale – Bucovina TV.
De-a dreptul impresionante au fost 
obiectivele turistice vizitate de către 
studentele de la Chișinău, cum ar 
fi Universitatea din Cernăuți „Iurii 
Fedkovici” – instituție care poartă o 
istorie nemaipomenită, or amprentele 
trecutului și-au păstrat vie frumusețea 
atât în interiorul clădirii, cât și în afara 
acesteia. Și pentru vizitarea satelor din 
raionul Noua Suliță studentele Facultății 
de Litere se consideră norocoase, 
întrucât au avut ocazia să remarce limba 
în care se vorbește în satele Marșințî, 
Mahala și Ridkivzi; de asemenea s-au 
organizat discuții cu primarii acestor 
localități, cu profesori și bibliotecari 
care au dat dovadă de o profundă 
amabilitate și ospitalitate pentru toți 
participanții workshopului. 
Într-un final, seminarul „Conflicte 
lingvistice”, reprezentat de către dr. 
Vasile Dumbravă, și-a realizat pe deplin 
obiectivele, studentele Facultății de 
Litere din Chișinău rămânând profund 
impresionate de proiectele, discuțiile 
la care au avut ocazia să participe, dar, 
cel mai important, susțin participantele, 
rămâne a fi cunoașterea de noi tradiții și 
împărtășirea experienței cu persoane din 
diferite țări. 

Lucia Stegarescu, studentă în anul IV, 
Facultatea de Litere

și specialiștii Marina Guțu și Ivan 
Duminică.
Pentru remarcarea situațiilor de conflict 
lingvistic, studentele Facultății de Litere 
au avut șansa să călătorească în Comrat, 
vizitând școlile, grădinițele și primăriile 
din satele Congaz și Avdarma. 
„A fost o experiență extrem de 
interesantă pentru mine să vizitez 
teritoriul Găgăuziei, să remarc 
elementele culturale specifice acestei 
comunități: portul popular, gastronomia, 
tradițiile și obiceiurile acestor oameni, a 
căror ospitalitate m-a surprins”, susține 
Elena Vașcenco, studentă la Facultatea 
de Litere.

Curioase atât pentru participantele de 
la USM, cât și pentru filologii străini 
au fost vizitele în școlile cu predare în 
limba rusă din orașele Orhei și Bălți, 
unde s-a putut remarca o tendință de 
creștere a spiritului românesc, elevii 
conștientizând necesitatea cunoașterii 
limbii de stat a Republicii Moldova – 
limba română. 
O adevărată revelație a fost pentru 
studentele de la Facultatea de Litere să 
descopere orașul Cernăuți, în care, timp 
de 4 zile, s-au organizat diverse discuții 
și proiecte cu tema: Limbile în Bucovina, 

Despre „Conflicte lingvistice” și revelația Bucovinei
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„Limba este instrumentul esențial 
al culturii unui popor” – acesta a 
fost genericul activității realizate 
de studentele Facultății de Litere în 
scopul promovării unei vorbiri corecte 
și îngrijite a limbii române în rândul 
societății, dar, mai ales, în rândul 
tinerilor. Evenimentul s-a desfășurat sub 
forma unei dezbateri mixte, avându-i 
drept participanți, pe de o parte, pe 
studenții care au abordat aspectele ce 
țin de limbajul tinerilor, iar la celălalt 
pol s-a întrunit echipa care a elucidat 
fenomenul de cultivare a limbii. 
Astfel, participanții celor două echipe 
au avut de realizat trei etape: prima a 
vizat prezentarea generală a situației 
lingvistice actuale din perspectiva ariei 
de cercetare a fiecărui grup; runda a 
doua însă a consistat în exprimarea 
opiniei în baza aserțiunii „Tineri de 
astăzi strică limba, având aerul că o refac 
și o înnoiesc”. Așadar, participanții au 
fost invitați să evidențieze problemele 
cu care se confruntă limba română, să 
propună câteva exemple, prin care să 
demonstreze că limbajul tinerilor este 
infectat de împrumuturi, calchieri și 
alte exprimări improprii limbii. Cea 
de-a treia etapă a fost una concluzivă, 
studenții filologi venind cu sugestii și 
soluții de îmbunătățire a calității vorbirii 
în rândul tinerilor.

de a realiza o masă rotundă, abordând 
aspectele de cultivare a limbii pe care, 
cred eu, ar trebui să le cunoască fiecare 
tânăr. Este adevărat faptul că noi, 
tinerii, avem multe carențe în ceea ce 
privește exprimarea corectă, de aceea 
susțin asemenea activități care sunt 
adresate, de altfel, tuturor studenților 
și tinerilor din Republica Moldova”, a 
conchis Ilie Viziru, student la Facultatea  
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 
Administrative, USM.
Profesorii de la facultatea de Litere, de 
asemenea, au salutat această inițiativă a 
studenților. Ei au încurajat participanții 
întru desfășurarea evenimentului, acesta 
fiind moderat de dna doctor în filologie, 
conferențiar universitar Adela Manolii.
Prin urmare, Asociația Studenților de la 
Facultatea de Litere și-a exprimat dorința 
de a mai organiza și alte evenimente ce 
țin de cultivarea unei limbi corecte și 
îngrijite, or, aceasta ne definește pe noi 
ca popor, aceasta este cartea de vizită a 
neamului nostru. Așadar, să ne iubim și 
să ne respectăm limba în fiecare zi!

Față de această activitate și-au 
manifestat interesul și studenții de la 
alte facultăți, cum ar fi RIȘPA, Limbi și 
Literaturi Străine, PȘESAS care, alături 
de publicul numeros de la Litere, au avut 
ocazia să interacționeze cu participanții, 
oferindu-le întrebări și sugestii.
„Mi s-a părut curioasă inițiativa 
studenților de la facultatea de Litere 

Să ne iubim limba în fiecare zi
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În perioada 14-15 decembrie a.c., 
studenții de la Facultatea de Fizică și 
Inginerie și Facultatea de Matematica și 
Informatică au participat la evenimentul 
Hackathon 2018 StudySmarter, 
organizat de Universitatea de Stat 
din Moldova, Incubatorul de Inovare 
„Inventica USM” și Concernul StarNet, 
Fundația Youth Development for 
Innovation.

tehnologiile moderne cu scopul de a 
digitaliza procesul de învățare. Juriul 
specializat a apreciat înalt proiectele 
propuse, acordând premii și încurajări 
viitorilor specialiști IT.

În rezultatul evaluării proiectelor 
propuse de cele patru echipe, 
clasamentul acestora arată astfel:

Locul I – echipa „Crazy Racoons” 
(Facultatea de Matematica și 
Informatică);

Locul II – echipa „Hugs for Bugs” 
(Facultatea de Matematica și 
Informatică);

Locul III – echipa „Cybercode” 
(Facultatea de Fizică și Inginerie);

Premiu de încurajare – echipa 
„Brainstorm” (Facultatea de Fizică și 
Inginerie).

Mai nou, cea de-a treia ediție a 
Hackathon-ului 2018 a avut loc la 
sediul Fundației Youth Development for 
Innovation, fundația oferind generos și 
suportul logistic pentru buna desfășurare 
a evenimentului. Astfel, pe parcursul 
a 24 ore studenții, organizați în patru 
echipe, au dezvoltat proiecte care au avut 
drept obiectiv crearea unei platforme 
inteligente de tip learning utilizând 

Hackathon-2018 – StudySmarter

Experiența la un birou de avocați 
specializați în sfera arbitrajului 
internațional oferă un avantaj celor care 

urmăresc să avanseze în acest domeniu. 
Corneliu Doni, student în anul IV, 
grupa anglofonă a Facultății de Drept, a 

revenit recent dintr-un stagiu de practică 
din Suedia.
Iată care sunt impresiile lui Corneliu 
Doni după această experiență:
«Stagiul profesional l-am realizat la 
biroul de avocați NOVA din Stockholm. 
Am lucrat împreună cu managerul 
biroului care activează în calitate de 
avocat și arbitru în procese arbitrale 
internaționale. Datorită acestei 
experiențe am aflat multe despre 
specificul lucrului în acest domeniu de la 
o primă sursă. Timp de două săptămâni 
am lucrat împreună asupra unui dosar 
de rezonanță ce ține de recunoașterea 
și executarea în Suedia a unei hotărâri 
arbitrale, emisă de un tribunal instituit 
sub auspiciile ICSID.
Al doilea caz din care am învățat, unul de 

Studentul Facultății de Drept, Corneliu Doni, la stagiu de practică în Suedia
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rezonanță politică, se referă la corupție în 
investițiile internaționale. Deși ține mai 
puțin de sfera arbitrajului, am obținut 
un insight despre problemele cu care se 
confruntă investitorii internaționali și 
interferența geopoliticului în economie 
și justiție la nivel global. Am studiat 
și alte cazuri interesante pentru a-mi 
forma o imagine întregită despre modul 
în care funcționează arbitrajul.
În perioada stagiului am acumulat 
experiențe și cunoștințe despre 
gestionarea unui dosar în arbitraj 
internațional, cercetarea jurisprudenței 
și doctrinei în domeniu, precum și 

Mi-a prins bine și experiența acumulată 
împreună cu echipa USM pentru 
concursul de arbitraj internațional 
comercial VIS Moot Court. În acest 
context țin să recomand tuturor 
studenților interesați de acest domeniu 
să depună dosarele de participare la 
programul dat, pentru a face parte din 
această echipă productivă, la următoarea 
rundă de recrutări.
Swedish Institute a acoperit cheltuielile 
legate de stagiu pe care le-am suportat 
prin intermediul unui program de 
susținere a tinerilor din statele din 
regiunea Mării Negre și Parteneriatului 
Estic».

formularea argumentelor în cadrul unui 
memorandum. Strategia și negocierile, 
la fel, au prezentat un interes deosebit. 
Am decis să realizez acest stagiu 
în Suedia pe motiv că e unul dintre 
statele cu cea mai bogată experiență 
în arbitraj. În perioada Războiului 
Rece, Stockholmul a fost forumul de 
soluționare a disputelor economice 
dintre Est și Vest, practică ce rămâne 
valabilă într-o anumită măsură și până 
în zilele noastre.
Am depus tot efortul și diligența pentru 
a dobândi cât mai multe cunoștințe și a 
utiliza cât mai productiv timpul la birou. 

Intrebari frecvente

De unde pot să îmi iau orarul 
examenelor?
Orarul examenelor se afişează la 
avizierul fiecărei facultăţi. De asemenea, 
poate fi găsit şi pe site-urile facultăţilor.

De câte sesiuni gratuite de examene 
beneficiem?
De 3 sesiuni gratuite anual. 

De câte ori am voie să dau un examen? 
La fiecare disciplină, studentul se poate 
prezenta la examen de cel mult trei ori 
gratuit, în cadrul sesiunilor stabilite în 
anul universitar respectiv. Un examen 
poate fi susţinut în maxim două semestre 
consecutive. Dacă studentul nu a obţinut 
note de promovare după cea de-a treia 
prezentare, examenul poate fi susţinut 
în anul final, în sesiunea de promovare, 
numai cu plata taxei pentru repetarea 
concisă a cursului și evaluare la 
disciplina/disciplinele nepromovate. În 
cazul în care nu l-a promovat, studentul 
va fi exmatriculat.

In ce constă examenul de licenţă?
Examenul de licenţă constă în două (la 
unele domenii de specializare - trei) 
probe:
1. Examen (sau două) de evaluare 
a cunoştinţelor fundamentale şi de 
specialitate;
2. Evaluare a prezentării şi susţinerii 
tezei de licenţă/ proiectului de diplomă.
La aceeaşi specializare, examenul se 
organizează şi se desfăşoară în aceleaşi 
condiţii pentru toţi candidaţii.

Ce înseamnă credit?
Creditul este o unitate convențională 
care măsoară volumul de muncă al 
studentului și corespunde unui număr de 
30 de ore de studiu. La cuantificarea prin 
credite se iau în considerare toate formele 
de activitate: curs, seminar, laborator, 
examene, practica, studiu individual, 
proiecte. Studentul primește integral 
creditele alocate dacă promovează 
disciplina studiată. Creditele de studiu 
alocate nu sunt divizibile, deci nu pot fi 

obținute pe etape. Suma creditelor pe un 
semestru este de 30.  

Cum se acorda creditele?
Creditul asociat unei discipline 
se acordă integral la promovarea 
disciplinei, atunci când nota decisă de 
procedura de evaluare a cunoştinţelor, 
specifică fiecărei discipline în parte, 
este mai mare sau egală cu nota minimă 
de promovare. Nu se admit acordări 
parţiale de credite pe componente de 
activitate aferente disciplinei. Numărul 
minim de puncte de credit atribuite 
disciplinelor obligatorii şi opţionale ale 
unui an de studiu este de 60. 
Informații detaliate cu privire la alocarea 
creditelor poți găsi aici

Cum am acces la situaţia mea şcolară?
Accesul la situația școlară este permis 
studenților și masteranzilor USM prin 
sistemul informațional CRD – Gestiunea 
creditelor de studii. Pentru aceasta este 
necesar să accesezi adresa 
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http://crd.usm.md/student/, să introduci 
codul personal (IDNP) din buletinul de 
identitate și să apeși butonul Login. 

Ce condiţii trebuie să îndeplinesc 
pentru promovarea unui semestru/an 
de studiu?
Anul de studiu se consideră promovat 
dacă studentul a acumulat 30 de credite 
pe fiecare semestru. 

Care sunt situaţiile care pot conduce 
la exmatricularea mea?
Un student poate fi exmatriculat pentru:
• nereuşită – acumularea, până la 

finele anului de studii la care a fost 
înscris, a mai puţin de 40 credite de 
studiu la învăţământ cu frecvenţă 
sau a unui număr de credite 
sub cuantumul stabilit pentru 
învăţământul cu frecvenţă redusă;

• absențe nemotivate la cel puțin 
1/3 din timpul prevăzut pentru 
discipline în semestrul dat;

• neachitarea taxelor de şcolarizare la 
termen;

• încercarea de promovare a unui 
examen prin fraudă;

• încălcarea gravă a eticii universitare;
• din proprie inițiativă;
• pe motive de sănătate.

Pot întrerupe studiile? Pentru cât 
timp?
La cererea motivată a studentului, 
decanul facultăţii poate aproba, în 
primul semestru, întreruperea studiilor 
pentru maximum două semestre. 
Întreruperea studiilor pentru o perioadă 
mai mare poate fi aprobată de Senatul 
universităţii. Concediul academic se 
acordă o singură dată pe parcursul 
studiilor. Studentul care a întrerupt 
studiile, la reluarea acestora va îndeplini 
eventualele obligaţii şcolare de 

al universității de origine pentru care 
nu se gasește echivalare, este nevoie ca 
studentul să susțină examenul aferent 
disciplinelor respective după revenirea 
din stagiul în străinătate.

Cui mă adresez dacă sunt probleme 
în facultatea la care studiez?
Fiecare facultate are reprezentanţi din 
partea studenţilor în Consiliul facultăţii 
şi în Senatul universităţii. În cazul în 
care nu ştiţi cine sunt reprezentanţii 
voştri, întrebaţi-vă şefii de grupă. Este 
de datoria lor să vă informeze. Dacă 
aceştia nu iau nicio măsură pentru a 
rezolva problema în cauză, adresaţi-vă 
decanului facultăţii voastre.

Cum procedez pentru alegerea 
lucrarii de licenta?
Temele propuse pentru elaborarea 
lucrării de licență sunt afișate cu un an 
înaintea susținerii lucrării propriu-zise. 
Fiecare cadru didactic cu drept de a 
coordona lucrări de licență propune o 
serie de teme care pot fi studiate de către 
studenții care se pregătesc să înceapa 
anul III (IV) de studii din domeniul în 
care cadrul didactic este specializat. 
Studenții pot alege una dintre temele 
propuse sau pot veni ei cu propriile 
idei și teme, care vor fi discutate cu 
îndrumătorul ales, comunicate și 
validate apoi în ședința departamentului. 
Cadrul didactic îndrumător va stabili de 
comun acord cu studentul un calendar 
de elaborare a lucrării, în concordanță 
cu Ghidul metodic pentru elaborarea 
tezelor de licență și de master, disponibil 
la decanat, la departament și pe site-ul 
USM, și anume aici.

Ce este contractul de studii?
Învăţământul bazat pe credite permite 
studentului să-şi definească propriul 

diferenţă, rezultate în urma modificării 
planurilor de învăţământ. 
Ce înseamnă credite transferabile?
Creditele sunt numite transferabile în 
măsura în care sunt recunoscute pentru 
echivalarea unei perioade de studiu 
pe care studentul a desfăşurat-o în 
cadrul unei alte specializări, facultăţi 
sau universităţi. Transferul creditelor 
este automat în cazul mobilităţilor 
desfăşurate sub egida programelor 
europene sau dacă perioada de studii s-a 
desfăşurat într-o unitate de învăţământ 
cu care facultatea a încheiat o convenţie 
prealabilă. In cazul altor situaţii, cum 
ar fi transferul studentului de la o altă 
specializare sau dintr-o altă facultate, fie 
din aceeaşi universitate, fie din alt centru 
universitar, sau reluarea cursurilor după 
o întrerupere ce ar necesita susţinerea 
unor diferenţe, transferul de credite 
devine efectiv după aprobarea din 
partea facultății unde studentul dorește 
să-și continue studiile. Echivalarea prin 
credite transferabile se face luandu-se în 
consideratie competentele dobandite în 
cadrul unei discipline.

Care este modalitatea de echivalare 
a rezultatelor în cazul efectuării 
studiilor în programe de mobilitate 
academică?
Echivalarea notelor se face pe baza 
documentelor oficiale eliberate de 
universitatea unde au fost efectuate 
studiile. Dacă studentul a studiat 
și a sustinut examenul final pentru 
o disciplină care nu se regasește în 
planul de învățământ al programului 
universității de origine, rezultatele 
respective vor apărea în suplimentul 
la diplomă care este eliberat dupa 
susținerea examenului de finalizare a 
studiilor (examenul de licență). Dacă 
sunt discipline în planul de învățământ 

Intrebari frecvente
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program formativ pe baza ofertei şi 
a regulilor care stabilesc specificul 
diplomei acordate de facultate. La 
înscrierea în fiecare an universitar, 
studentul încheie un contract de studii 
cu facultatea la care este înmatriculat. In 
acest contract se stipulează ce discipline 
vor fi urmate şi câte credite pot fi obţinute 
prin promovarea unor discipline din 
cadrul propriei specializări. Semnarea 
contractului se face în perioada 01-30 
mai pentru studenții din anii II-III (IV) 

și 01-15 septembrie pentru studenții 
anului I.
Care este diferența intre discipline 
liber alese si discipline optionale?
Cursurile opționale reprezintă pachete 
distincte de cursuri, studentul având 
opţiunea şi obligaţia de a-și alege unul 
din fiecare pachet. Cursurile alese au 
acelaşi statut cu toate celelalte cursuri 
obligatorii. Odată aleasă o disciplină 
opţională, promovarea ei devine 
obligatorie.

Discipline liber alese: în cadrul pregătirii 
de bază, se permite studentului să aleagă 
şi cursuri ce sunt ţinute în cadrul altor 
facultăţi sau universităţi, cu achitarea 
taxei aferente stabilite de instituția de 
învățământ. Disciplinele liber alese 
sau facultative completează pregătirea 
de bază a studentului şi pot fi alese de 
student fie din planurile de învăţământ 
ale programului de studiu pe care îl 
urmează, fie din planurile altor facultăţi, 
departamente sau universităţi.

Intrebari frecvente
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