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FELICITĂRI STUDENŢILOR USM,

CÂŞTIGĂTORII CONCURSULUI BURSE DE MERIT 2016

Centrul de Informații Universitare a anunțat finaliștii programului Burse de Merit 2016, pen-
tru cei mai buni studenți ai țării, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova 
(CRRM), cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA şi al Companiei Orange Moldova.

Programul Burse de Merit este un proiect social de valoare, unic pe plan național, care își pro-
pune să reafirme prestigiul studiilor superioare de calitate în ţara noastră și să stimuleze studenții pen-
tru studii, cercetări și activități extracurriculare. Concursul ,,Burse de Merit” este organizat în Repu-
blica Moldova pe parcursul a mai multor ani, timp în care a devenit o competiţie extrem de exigentă, 
cu cerinţe foarte înalte faţă de candidaţi, la finalul căreia sunt selectaţi cei mai buni reprezentanți ai 
elitei studenţești a ţării.

În cadrul concursului și-au depus dosarele 266 de studenți din cadrul a 15 instituții universitare, 
iar cei mai mulți dintre aceștia fiind studenţi ai Universităţii de Stat din Moldova, 67 de dosare. Cele 
mai multe burse au fost câştigate de către studenții de la USM – 14.

Astfel, aducem sincere felicitări tuturor câştigătorilor, dar îndeosebi bursierilor USM:                        

Ciclul I Licenţă:

1. Soltan Constanţa – Facultatea de Litere;

2. Balaban Tatiana – Facultatea de Drept;

3. Iftodi Nicoleta – Facultatea de Drept;

4. Pascaru Nicolae – Facultatea de Drept;

5. Pîslaruc Maria– Facultatea de Drept;

6. Rotar Ana– Facultatea de Drept;

7. Ţaranu Alexandru – Facultatea de Drept;

8. Vîrlan Petru – Facultatea de Drept;

9. Juc Carolina – Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării;
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10. Surujiu Eugenia– Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării;

11. Barbulat Tatiana – Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării;

12. Bodean Tatiana-Maria – Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administra-
tive;

13. Hohlov Irina – Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative.

Ciclul II Masterat:

1. Şeghera Irina – Facultatea de Drept.

Vă dorim succese mari atât pe plan academic, cât şi pe plan extracurricular!

                  Marianna SAVVA, 

Institutul de Cercetare şi Inovare, USM 

Colocviu de psihoterapie psihanalitică la USM

Pe data de 11 februarie 2017, la Universitatea 
de Stat din Moldova a avut loc colocviul științifi-
co-practic de psihoterapie psihanalitică. Evenimen-
tul a fost organizat de Departamentul  Psihologie 
al Universității de Stat din Moldova, în colaborare 
cu Asociația Română de Psihanaliză  a Legături-
lor de Grup și Familie „Enrique Pichon Rivière” 
(București, România) și Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”. Invitații 
evenimentului au fost Anca Ganciu,  președinte al 
Asociației Române de Psihanaliză  a Legăturilor de Grup și Familie „Enrique Pichon Rivière”, Clau-
diu Ganciu, președinte executiv al Asociației Române de Psihanaliză  a Legăturilor de Grup și Familie 
„Enrique Pichon Rivière”, Anatol Nacu, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „N. Testemițanu”, șef al Catedrei de Psi-
hiatrie, Narcologie și Psihologie medicală, membru 
titular al Societății Române de Psihanaliză. La fel, 
alături de invitații de onoare, au conferențiat tineri 
specialiști, absolvenți ai Facultății de Psihologie și 
Științe ale Educației a USM, care urmează un parcurs 
de formare în domeniul psihoterapiei psihanaltice în 
cadrul Asociației Române de Psihanaliză a Legături-
lor de Grup și Familie: Octavian Lozinschi, psiholog 
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în cadrul Centrului Comunitar de Sănătate Mintală „Botanica” și Renata Tiron, psiholog în cadrul 
AO CCF Moldova. Moderatorul și organizatorul evenimentului a fost Zinaida Bolea, conferențiar la 
Departamentul Psihologie, candidat al Societății Române de Psihanaliză. Grație acestui eveniment, 
studenții, masteranzii și specialiștii din domeniul asistenței psihologice au avut posibilitatea de a gân-
di realitățile psihice în termenii teoriei și practicii psihanalitice. Un aspect important al colocviului l-a 
constituit valorificarea relației absolvenților Facultățiii de Psihologie și Științe ale Educației cu spațiul 
universitar în care și-au făcut studiile. Actualmente, datorită colaborării Departamentului Psihologie 
cu instituții formatoare în domeniul psihoterapiei psihanalitice din România, mai mulți absolvenți ai 
programului de master „Psihologie clinică” de la USM urmează un parcurs de formare în această sferă 
de activitate. Astfel, Universitatea de Stat din Moldova a devenit un spațiu în care se fundamentează 
dezvoltarea unor resurse naționale în domeniul psihoterapiei psihanalitice. 

Zinaida BOLEA, 
Departamentul Psihologie

LANSAREA OFICIALĂ A PROIECTULUI ERASMUS+ EDRONE

În perioada 13-16 februarie, membrii echipei 
de proiect Erasmus+ “eDrone – Education for Dro-
ne” au participat la evenimentul de lansare a pro-
iectului, care a avut loc în orașul Erevan, Armenia. 
Pe parcursul acestor zile membrii parteneriatului 
format din 17 instituții au pus în discuție subiec-
te cu referire la buna implementare a proiectului, 
managementul proiectului, diseminarea eficientă 
a rezultatelor, aspecte financiare, sustenabilitatea 
proiectului. Totodată, au fost discutate și distribu-
ite sarcinile fiecărei instituții în cadrul pachetelor de lucru a proiectului, identificate mijloacele de 
comunicare a partenerilor pe parcursul derulării proiectului etc.

Proiectul Erasmus+ “eDrone – Education for Drone” este cofinanțat de Comisia Europeana prin 
Programul Erasmus+ KA2 Capacity Building, începând cu 15 octombrie 2016 pe o perioadă de 3 ani. 

Obiectivul proiectului eDrone este de a defini un mediu de învățare pentru a oferi mai multe 
oportunități de accesare a noilor competențe legate de utilizarea tehnologiilor cu drone în activitățile 
profesionale. Aceste noi competențe se referă, în special, la utilizarea soluțiilor TIC avansate pentru 
utilizarea dronelor și a datelor obținute cu ajutorul acestora în scopul diversificării oportunităților 
profesionale ale tinerilor.

Tatiana BULIMAGA, 
Șef Secție, Institutul de Cercetare și Inovare al USM
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CONCURSUL DE ESEURI „GRIGORE VIERU – POETUL CARE NE UN-
EȘTE”, EDIȚIA a I-a, 2017

Direcția Cultură a Primăriei municipiului 
Chișinău în parteneriat cu Facultatea de Litere a 
Universităţii de Stat din Moldova și Facultatea 
de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă” a organizat concursul de eseuri 
„Grigore Vieru - poetul care ne unește”, care s-a 
desfășurat în incinta Facultății de Litere a USM 
la 18 februarie a.c.

Scopul concursului este sporirea interesului publicului larg pentru valorile culturale, promo-
varea și valorificarea creației poetului Grigore Vieru, motivarea tinerilor de a citi și a studia poezia 
acestuia. 

Concursul s-a desfășurat pe două categorii de vârstă – copii (10-16 ani) și adulți (de la 17 ani). 
La concurs au participat cititori pasionați ai creației lui Grigore Vieru, doritori de a-și testa com-
petența cultural-literară. Eseurile au fost evaluate de două comisii de experți. Prima, alcătuită din 
următorii profesori universitari: Adriana Cazacu, decanul Facultății de Litere, Elena Junghietu, 
prodecanul Facultății de Litere, Marcela Adam, Dorina Rotari, Carolina Gabura, Aliona Susanu, 
Ludmila Usatâi și Victoria Fonari, a verificat și a acordat punctaj fiecărei lucrări. Cel de-al doilea 

juriu, din care fac parte personalități marcante 
ale literaturii și culturii naționale, precum scrii-
torii Spiridon Vangheli, Vladimir Beșleagă, 
compozitorii Eugen Doga, Anatol Chiriac, 
criticul de teatru Larisa Turea, intepretul Ștefan 
Petrache și membrii familiei Vieru, a desem-
nat învingătorii concursului. Juriul a apreciat 
exprimarea plastică, afectivă, originalitatea, 
argumentarea personalizată a subiectului, cu-

noașterea creației lui Grigore Vieru, coerența expunerii, claritatea mesajului și, obligatoriu respectar-
ea regulilor de ortografie și de punctuație în vigoare. 

Concursul se va încheia cu o festivitate de premiere, care va avea loc la 1 martie 2017, unde se 
vor acorda următoarele premii pentru fiecare categorie de participanți: locul I – 3000 de lei; locul II 
– 2000 de lei; locul III – 1000 de lei, precum și premii speciale din partea primăriei Iași și din partea 
Universității de Stat din Moldova.

Adriana CAZACU,  
Decanul Facultății de Litere, USM
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Conferința Internațională „Experiența Afro-Americană și Flexibilitatea:

Sărbătorind pe acei care au schimbat societatea”

„Niciun om nu cunoaște ceea ce poate să facă până nu încearcă”

Carter G. Woodson, The Mis-Education of the Negro

Centrul de Studii Americane a organizat conferința internațională cu genericul „Experiența 
Afro-Americană și Flexibilitatea: Sărbătorind pe 
acei  care au schimbat societatea”, dedicată Lunii Is-
toriei Afro-Americane, pe data de 18 februarie 2017 
la Universitatea de Stat din Moldova. Membrii Me-
sei Rotunde și prezentatorii au fost specialiști ame-
ricani și moldoveni din sfera studiilor americane 
(educație, sociologie, istorie, drept, etc.)

Ceremonia de deschidere a demarat cu discur-
sul lui David Panetti, Vice Consul al Ambasadei SUA în Moldova care a salutat publicul  și a vorbit  
despre importanța acestor evenimente pentru promovarea valorilor umane. Conferința Internațională 
(mai mult de 30 participanți) a fost evenimentul  de încoronare a întregului curs „Profesori  în  Dez-
voltare - ediția a V-a” 2016-2017, care a cuprins în total 8 training-uri. 

Discursul inaugural a fost prezentat de către Marisha Marsh, Voluntar al Corpului Păcii în Mol-
dova, care a vorbit despre ,,Importanța Educației în Comunitățile Defavorizate: Afro-Americanii în 
învățământul superior”. Alți prezentatori au fost Me-
lissa R. Herman, participant al Programului Fulbri-
ght finanțat de SUA, Nicole Marton,  lector asistent 
de limba engleză, Rachel Retaliatta, participant al 
Programului Fulbright, Francisco Resto, lector asis-
tent de limba engleză, RayShawn Payton-Kilgore, 
voluntar al Corpului Păcii în Moldova.

Oaspeții și membrii mesei rotunde din Moldova 
au vorbit despre cele mai importante probleme ale drepturilor civile în SUA, făcând lumină asupra 
aspectelor mai puțin cunoscute a Culturii și Sistemului Educațional American. Ei au atras atenție asu-
pra problemelor oamenilor de culoare în școlile publice (de Stat) unde sunt resurse insuficiente, ceea 
ce constituie cauza performanței academice scăzute în rândul elevilor Afro-Americani. Prezentările și 
materialele oferite vor orienta  colegii moldoveni în selectarea metodelor noi de învățare a tinerilor cu 
mediu divers al educației și efectuarea unei cercetări.

La conferință au participat oameni de știință, profesori din diferite universități, doctoranzi, foști 
masteranzi ai programului Centrului de Studii Americane, reprezentanți ai ONG-urilor și oaspeți din 
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diferite părți ale Moldovei.

Mulți dintre participanți ne-au trimis impresiile lor în timpul ultimelor săptămâni cu mulțumiri 
și aprecieri înalte a implicării noastre. Întrebările abordate în timpul Programului ,,Profesori în Dez-
voltare – ediția a V-a” și la Conferință au stimulat discuții ulterioare și au demonstrat dorința pentru 
o viitoare cooperare în organizarea evenimentelor și  programelor de formare a profesorilor care ne 
sunt foarte solicitate. Toți participanții au accentuat importanța temelor selectate, calitatea inovativă 
și modul impresionant de stabilire a raportului cu publicul.

Centrul de Studii American exprimă cele mai sincere mulțumiri Ambasadei SUA în Republica 
Moldova pentru sprijinul Guvernului American și Universității de Stat din Moldova pentru acordarea 
ajutorului și găzduirea Centrului de Studii Americane din Moldova.  Aceasta serveste drept inspirație 
pentru organizarea și mai multor evenimente in viitor.

                                                                 Elena CRESTIANICOV, Doctor conf., Președintele 
Centrului de Studii American 

Tatiana ȚEPLIC, Masterand, Coordonator

                                                                     

PACEA ȘI CONFLICTELE  DIN PERSPECTIVA GENDER: 
DISCUȚII  LA FACULTATEA RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI 

ADMINISTRATIVE

 În data 21 februarie 2017 la FRIȘPA, Departamentul Relații Internaționale a organizat work-
shop-ul ,,Peace and conflicts: from women›s perspectives» (Pacea și conflictele: din perspectiva 

femeilor). Evenimentul a fost inițiat de către  parti-
cipanții proiectului FP7 IRSES Marie Curie Actions:  
Morari Cristina, Conacu Vasile, Creșniov Alexei  și 
a servit pentru totalizarea rezultatelor la disicplina 
,,Conflicte internaționale”, curs  adresat  studenților 
anului III, specialitatea Relații Internaționale, mode-
rat de către Teosa Valentina, dr. hab., prof. univ., șef 
departament Relații Internaționale, coordonator al 
proiectului FP7 IRSES Marie Curie Actions. La eve-

niment  au fost prezentă Asya Varbanova, cordonator al programelor UN Women în Moldova, care 
în premieră a prezentat o lecție publică la o instituție de învățământ superior din Repubuplica Mol-
dova. Subiectul abordat în cadrul prezentării a fost ,,Rezoluția  Nr. 1325 a  Consiliului de Securitate 
ONU cu privire la femei, pace și securitate: lecții pe parcusul a 16 ani de implementare.”

De asemenea,  în cadrul evenimentului au fost făcute totalurile concursului de eseuri cu subiec-
tul ,Abordarea gender în soluționarea conflictelor”. În total, la concurs au fost evaluate  peste 50 
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de eseuri în  limbile română, rusă și engleză. Eseurile 
au fost apreciate de către o comisie  din cadrul De-
partamentului Relații Internaționale, din care au facut 
parte: Conacu Vasile, l. univ., Morari Cristina l. univ.  
și Creșniov Alexei, l. univ. Acestea au fost apreciate 
în baza unui set de criterii, printre care menționăm : 
actualitatea comunicării, logica argumentării, nivelul 
de analiză precum și concluziile elaborate de către 
participanți. În rezultatul concursului au fost stabilite 
cele mai bune lucrări dedicate rolului pe care îl au femeile în procesul de pacificare, precum și resta-
bilire în perioada post conflict. Respectiv, avem următul clasament :

-  locul I  Rizova Irina, Voroneanu Cristina, Beglița Sveatoslav ;

-  locul II : Condurache Arcadie, Tofan Raisa, Victoria Ghibaudi ;

-  locul III : Sorocatii Anastasia, Hohlov Irina, Covalenco Dmitrii ;

-  mențiuni : Ciumac Roman, Bugu Mihai, Drăgan Alina, Samson Tatiana, Bahnaru Crisitna, Pîrău 
Anastasia, Slavinsky Roman, Rusu Ana, Ermicioi Aliona, Șoldan Daniela, Șopin Igor.

- La final, profesorul  Valentina Teosa, șef departament Relații Internaționale  a venit cu un cuvânt 
de felicitare către învingătorii concursului, a menționat că încurajează spiritul creativ al studenți-
lor și consideră că subiectul abordat în eseele acestora este unul de o importanță majoră, deoarece 
femeile se află, fără a avea nicio vină, în prima linie a multor conflicte. Ele (şi copiii) suferă în 
mod disproporţionat de mult de pe urma efectelor produse de conflicte. Aceasta reprezintă o pro-
blemă foarte actuală, care necesită a fi soluționată în cadrul relațiilor internaționale. Rrespectiv, 
este necesară abordarea gender la toate etapele conflictelor sub prisma documentelor internatio-
nale, includerea femeilor în procesele de negocieri și de pacificare, precum și pregătirea profesio-
nală a viitorilor absolvenții în relații internaționale care trebuie  incluși în acest proces extrem de 
important în lumea contemporană.

Valentina TEOSA, dr. hab., prof. univ.,

șef Depatament Relații Internaționale

Inesa GROSU, MA
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PRIMA ETAPĂ A PROIECTULUI ,,SOUTIEN À LA LICENSE EN RELATIONS IN-
TERNATIONALES DE L’UNIVERSITÉ D’ETAT DE MOLDAVIE” S-A DESFĂȘURAT 

LA FRIȘPA

 Departamentul Relații Internaționale participă 
la proiectul Agenției Universitare a Francofoniei 
,,Soutien à la License en Relations Internationales 
de l’Université d’Etat de Moldavie” (Sprijin pentru 
studenții de la Specialitatea Relații Internaționale a 
Universității de Stat din Moldova). Proiectul se va 
derula în perioada 2017-2018 și are drept obiecti-
ve principale: modernizarea curriculară la facultate, 
dezvolatarea competențelor lingvistice la studenți, 
precum și crearea unei comunități puternice de stu-
denți și profesori francofoni. În contextul acestui proiect, Departamentul Relații Internaționale a des-
fășurat în perioada 20 – 22 februarie la Facultatea Relații Internaționale Științe Politice și Adminis-
trative seminarul de Drept al Uniunii Europene cu profesorul  profesorul Kruzslicz, Peter Pal, de la 
Universitatea parteneră din Szeged, Ungaria.

Astfel, studenții francofoni din anii I și II ,  specialitatea Relații Internaționale au avut parte, în 
aceste trei zile, de discuții interactive, seminare și totodată de un suport informațional foarte util oferit 
de profesorul Kruzslicz, Peter Pal.

Pe întreaga perioadă a seminarelor s-a optat pentru promovarea limbii franceze și dezvoltarea 
vocabularului științific, astfel încât s-a predat total-
mente în limba franceză. Totodată, în cele trei zile de 
seminare, studenții au făcut față unei provocări des-
tul de serioase unde materia de specialitate și limba 
franceză au mers mână în mână. Temele principale 
abordate precum ,,Ordinea juridică cvasi-federală 
într-un sistem a integrării”, ,,Adoptarea suprana-
țională a normelor de drept a Uniunii Europene” 
sau ,,Luarea deciziilor în cadrul Uniunii Europene” 

și-au propus să ofere o prezentare generală a sistemului juridic european, care totodată să permită stu-
denților de a înțelege importanța și specificul Dreptului Uniunii Europene în construcția europeană și 
deasemenea printr-o prezentare mult mai detaliată a principiilor de bază să înțeleagă funcționalitatea 
acesteia.Aceste cincisprezece ore de curs, sub formă de seminare, au făcut ca studenții să dobândeas-
că prin participare și comunicare, cunoștințe de bază despre ordinea juridică a Uniunii Europene, 
în special despre caracterele sale proprii și funcționalitatea acesteia. Astfel, seminarele le-au adus 
studenților participanți o viziune juridică a integrării europene care s-a completat cu o capacitate de 
analiză juridică a construcției europene, și în cele din urmă, cu competențe lingvistice dezvoltate și 
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noi, cuprinzând, în cele din urmă, termionologia juridică  a Uniunii Europene.

Desigur că pentru participare activă, studenții au primit certificate care, în viziunea noastră, sunt 
foarte valoroase și care totodată confirmă activitatea asiduă și prosperă a studenților în materie de 
Relații Internaționale și Limbă Franceză.

Alina SLOBODANIUC,  
lector universitar, manager proiect 

Inesa GROSU, MA

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine implementează proiectul internațional 
„Integrarea interdisciplinară a competențelor de cunoaștere, înțelegere și aplicare în 

programele doctorale”

Activitatea școlilor doctorale create în cadrul universităților din Republica Moldova trece prin 
etapa acumulării de experiențe în vederea unei bune funcționări a formărilor universitare de nivelul 
trei – doctorat.

În acest cadru, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine beneficiază de un grant obținut în cadrul 
apelului comun la proiecte lansat de Agenția Universitară a Francofoniei și Ministerul Educației al 
Republicii Moldova. Proiectul în cauză reunește într-un consorțiu Universitatea de Stat din Moldova 
– purtătoare de proiect, și membrii proiectului Universitatea de Stat „A. Russo”, Bălți, Universitatea 
„A. I. Cuza” din Iași, România și Universitatea Aix-Marseille, Franța, iar implementarea lui va avea 
loc pe parcursul anului 2017. 

În cadrul proiectului „Integrarea interdisciplinară a competențelor de cunoaștere, înțelegere și 
aplicare în programele doctorale (INTER-DOC)”, sunt preconizate în mare parte misiuni de schimb 
și de acumulare de experiențe ce vor contribui la ameliorarea formărilor la acest nivel de studii 
universitare, punând accentul pe dimensiunea interdisciplinară a cercetărilor în științe umaniste.

Recent, s-a desfășurat prima misiune de mobilitate, realizată de Camelia Grădinaru, conf., dr. la 
Universitatea „A. I. Cuza” din Iași, care s-a aflat la Chișinău în perioada 23-25 februarie. Misiunea 
a vizat o evaluare a situației la moment din învățământul doctoral în domeniul științelor umaniste, 
abordată în cadrul întrunirii conducătorilor de doctorat din școala doctorală Studii de Lingvistică Ro-
mano-Germanică și Literatură Universală și Comparată. Totodată, Camelia Grădinaru a ținut cursuri 
pentru masteranzi și doctoranzii înscriși la studii în 2016 și 2017. A fost un început de bun augur, ne 
dorim și o continuare pe măsură.

Ludmila ZBANȚ,  
dr.hab., prof.univ., director de proiect

  Buletin informativ № 19-2016

 Oficiul Imagine și Relaţii Publice                                                                                                                                          
 Str. Al. Mateevici, nr. 60, bloc 4, of. 249A                                                                                                                                             
 Tel: (022) 577802                                                                                                                                           
 E-mail: imgusm@yahoo.com 


	_GoBack

