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Universitatea de Stat din Moldova a participat la  
Ziua de Informare despre Mobilități și Schimb Academic Internațional

La 13 octombrie 2016, Universitatea din Geneva a orga-
nizat, pentru a noua oară, Ziua de Informare despre Mobilități și 
Schimb Academic Internațional, denumită anterior Ziua Inter-
națională a Universităților – Partenere. 

Scopul acestei manifestări a fost promovarea schimbului 
de studenți între instituțiile – partenere și informarea studenților 
și tinerilor cercetători despre posibilitățile de sejur academic în 
străinătate. 

68 de universități din lume, reprezentate de 111 studenți, 
printre care și Universitatea de Stat din Moldova, au fost in-
vitate să-și expună materialele în pavilionul expozițional ame-
najat în incinta UniMail a UniGe. Studenții și doctoranzii care 
beneficiază de mobilități academice în acest an au devenit, pentru o zi, moderatori ai expoziției și au prezentat univer-
sitățile de origine în fața unui public interesat să afle mai multe despre schimbul academic internațional. Ei au informat 
tinerii din străinătate despre universitățile din care vin, despre cursurile ținute în ele, despre campusurile universitare și 
despre viața culturală din fiecare țară.

Panoul expozițional al USM a fost prezentat în acest an de Lucia Veste, doctorandă la Departamentul de Lingvis-
tică romanică și Comunicare interculturală al Facultății de Limbi și Literaturi Străine. Lucia Veste a fost selectată de 
către Departamentul de Relații Internaționale al Universității din Geneva, în calitate de beneficiară a programului de 
schimb academic interuniversitar din acest an. 

La Universitatea din Geneva, Lucia Veste urmează un pro-
gram post-master/ pre-doctoral specializat în lingvistică. Scopul 
acestei formări este inițierea în tehnicile de elaborare a tezei de 
doctor. Departamentul de Lingvistică al Facultății de Litere a 
UniGe este un mediu propice pentru cercetare și formare. Res-
ponsabilul de formare al doctorandei, Prof. Jacques Moeschler, a 
efectuat recent o misiune la USM și a ținut câteva prelegeri în fața 
studenților specializați în lingvistică. Cunoscând realitățile din R. 
Moldova, profesorul consideră că mobilitățile doctoranzilor sunt 
oportune și utile, deoarece în bibliotecile din țara lor de origine 
există foarte puține surse de documentare pentru teze. 
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Menționăm că Universitatea din Geneva a oferit, pe parcursul a zece ani, burse și subsidii pentru 20 de studenți 
și doctoranzi de la USM. Existența acordului de colaborare cu această instituție oferă posibilitatea de a implementa pro-
grame de schimb academic, precum și de a organiza manifestări științifice comune.

Oxana Căpățînă,

responsabilă de programul de schimb academic între UniGe și USM

E timpul să arăţi că îţi pasă!

În cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului studenţii anului I şi III ai Facultăţii de Sociologie și Asistenţă 
Socială s-au implicat activ în activitatea desfăşurată la Centrul de zi pentru persoanele vârstnice ”Răsărit” din oraşul 
Străşeni. Activitatea a avut genericul ”Voluntariat: probleme şi 
provocări”, iar scopul principal a fost promovarea voluntaria-
tului, sporirea implicării civice a tinerilor în viaţa socială, și ca 
urmare – asigurarea constiuirii solidarităţii intergeneraţionale. 

Studenţii Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială cu-
nosc foarte bine că implicarea în activităţi de voluntariat dezvol-
tă o serie de abilităţi şi competenţe sociale precum: solidaritatea, 
toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială 
– valori indispensabile fiecărei persoane, în special, viitorilor 
asistenţi sociali. La facultate, studenţii sunt informaţi despre 
oportunităţile activităţilor de voluntariat, iar beneficiile morale şi sufleteşti reprezintă o răsplată plăcută a muncii de-
sfăşurate. 

La Centrul de zi pentru persoanele vârstnice ”Răsărit” studenţii au conştientizat importanţa voluntariatului pentru 
ei înşişi, dar şi pentru vârstnici. ”Prin voluntariat putem realiza multe lucruri frumoase şi indispensabile pentru perso-
anele care necesită ajutor” – au concluzionat participanţii la eveniment.

Daniela Petrov,  
studentă în anul III,  

specialitatea Asistenţă Socială.

Nominalizare recentă la Galeria Internațională a Celebrităților

din domeniul educaţiei adulţilor şi formării continue

 International Adult and Continuing Education Hall of Fame este Galeria Internațională a Celebrităților din 
domeniul educației adulților şi formării continue, care onorează liderii din acest domeniu și servește drept o puternică 
inspirație pentru viitoarele generații de corifei din domeniul învățământului. Anual, liderii din domeniul educaţiei din 
întreaga lume sunt selectați pentru nominalizarea la International Adult and Continuing Education Hall of Fame.
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Galeria Internațională a Celebrităților a fost creată la mijlo-
cul anilor ’80 ai secolului precedent nu numai pentru a onora liderii 
în domeniul educației, dar și pentru a exprima recunoștință față de 
acești bărbați și femei, care au adus contribuții deosebite în domeniul 
educației și au un impact major asupra dezvoltării învățământului și 
promovarea politicilor educaționale atât pe plan național, cât și pe cel 
internațional.

Acești lideri inovatori cred cu pasiune în evoluția puterii edu-
cației. Ei sunt exemple elocvente de învățare pe tot parcursul vieții și 
au lăsat impresii de durată asupra elevilor/studenților, instituțiilor și 
organizațiilor care le-au servit.

Consiliul executiv al International Adult and Continuing Edu-
cation Hall of Fame examinând CV-ul, raportul de activitate, răspunsurile on-line ale profesorului universitar Vladimir 
Guțu, decan al Facultății Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea de Stat din Moldova, expert internațional în 
domeniul educației, a propus spre nominalizare candidatura acestuia. Astfel, Vladimir Guțu este prima persoană din 
spațiul post-sovietic, care a fost inclusă în Galeria Internațională a Celebrităților din domeniul educației adulților 
şi formării continue, eveniment ce avut loc la de 14-16 noiembrie 2016, Orlando, Florida, SUA.

Candidatura profesorului universitar Vladimir Guțu a fost înaintată/recomandată de către profesorul universitar 
Laurențiu Șoitu din Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, profesorul universitar Romiță Iucu-Bumbu, Universita-
tea din București, precum și profesorul universitar Otilia Dandara, prorector pentru activitatea didactică al Universității 
de Stat din Moldova.

Vladimir Guţu este un participant activ la inițierea și promovarea reformei din sistemul educațional din Republi-
ca Moldovei în perioada post-comunistă. El a coordonat direct și a participat activ la elaborarea celor mai importante 
documente: Legea Învățământului, Programul de Dezvoltare a Învățământului, Concepția Dezvoltării Învățământului, 

Concepții Educației Adulților, inclusiv Codului Educației etc.

Imediat după proclamarea independenței Republicii Moldova 
în 1991, Vladimir Guţu a devenit un lider-cheie în conceptualiza-
rea şi constituirea sistemului de învăţământ din Republica Moldo-
va. Dumnealui a dezvoltat documentele de politici educaţionale în 
2005, când învățământul superior din Republica Moldova a aderat la 
Procesul de la Bologna. Profesorul universitar Vladimir Guţu a jucat 
un rol important în ultimele decenii ale carierei sale în calitate de 
președinte al Consiliului Național pentru Curriculum și în calitate de 
expert în cadrul Comitetului pentru Politici şi Practici Educaționale 
din cadrul Consiliului Europei în promovarea standardelor internaţi-
onale în domeniul educaţional.

EDUCAȚIA PARTICIPATIVĂ A TINERILOR CU IMPACT PENTRU SOCIETATE

Educaţia participativă şi angajamentul civic al studenţilor constituie elementul de bază al dezvoltării culturii de-
mocratice. În acest sens, Departamentul Relaţii Internaţionale, FRIŞPA în colaborare cu Centrul Pro-European de Servi-
cii şi Comunicare al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova au petrecut în data de 17 noiembrie 2017 masa rotundă 
cu genericul „EDUCAȚIA PARTICIPATIVĂ A TINERILOR: ROLUL ȘI IMPACTUL ÎN SOCIETATE”. 

Evenimentul a avut la bază publicația ”Implicarea studenților în Europa: societatea, învățământul superior și 
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guvernarea studenților”, 
dedicată învățământului 
superior, din seria Consi-
liului Europei. Invitaţii de 
onoare ai evenimentului au 
fost: Șeful Oficiului Consi-
liului Europei la Chișinău, 
Jose-Luis Hererro, Valen-
tina TEOSA, dr.hab., prof.

univ., Şef Departament Relaţii Internaţionale, FRIŞPA și Managerul rețelei Cluburilor pentru Cetățenie Activă, Lilia 
SNEGUREAC. Evenimentul a întrunit studenţii universităţilor Republicii Moldova- FRIŞPA, Perspectiva, IRIM etc.

Studenţii specialităţii Relaţii Internaţionale au elaborat prezentări care au deschis dezbateri fructuoase pe un şir 
de subiecte importante ce ţin de acţiunile Consiliului Europei în domeniul tineretului: rolul studenţilor în societate, in-
fluenţa studenţilor în învăţământul superior, guvernarea studenţilor etc. 

GRUPUL STUDII DIPLOMATICE A FĂCUT TOTALURILE PRIMULUI SEMESTRU

A devenit deja o frumoasă tradiție ca  masteranzii anului 
II, program Studii diplomatice, să facă totalurile studiilor prin 
organizarea unui eveniment științific sub conducerea Tatianei 
Busuncian, dr. lector universitar, director Centrul  Pro Marshall 
cu genericul: ”Rolul serviciilor speciale/intelligence în realizarea 
securității naționale a statului în epoca globalizării”. Evenimentul 
s-a desfășurat la data de 17 noiembrie 2016. 

Temele abordate la această conferință au oferit oportuni-
tatea susținerii inițiativelor în examinarea convingerilor de bază 
despre crima cibernetică, care, în mod evident, trebuie analizată 
şi investigată în mediul academic, guvernamental, în sectorul de 

apărare şi industrie. De asemenea, această inițiativă a facilitat schimbul de experiență și aprofundare a cunoștințelor pri-
vind concepții teoretice şi exemple din practica securității internaționale și informaționale, de activitatea legată nemijlo-
cit de tendințele şi formele de colaborare internaţională a serviciilor speciale/intelligence, ca mijloc politico-diplomatic 
de soluționare pașnică a diferendelor internaționale.

În deschiderea lucrărilor conferinței științifice au avut alocuțiuni Valentina Teosa, șef al Departamentului Relații 
Internaționale al Facultății de Relații Internaționale, Ştiinţe Politice 
și Administrative, doctor habilitat, profesor universitar, Om Emerit 
și Emil Ciobu, doctor conferențiar universitar, Departamentul Re-
lații Internaționale al FRIȘPA. Discuțiile aprinse dintre experți și 
masteranzi au fost marcate de concluziile și recomandările exper-
ților oficiali din cadrul Departamentului: Grigore Vasilescu, doctor 
habilitat, profesor universitar, Andrei Ilașciuc, lector universitar și 
din cadrul Institutului Național de Informații și Securitate „Bogdan, 
Întemeietorul Moldovei” al Serviciului de Informații și Securitate al 
Republicii Moldova, Andrei Fortuna, Prorector pentru știință, doc-
tor în istorie.
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Experții invitați au remarcat faptul că atmosfera evenimentului, interesul și nivelul de competență al masteranzi-
lor și studenților i-au surprins și impresionat. Totodată, au reiterat că au rămas plăcut surprinși de cunoștințele masteran-
zilor, de ingeniozitatea acestora în obținerea informației pentru prezentările propuse și capabilitatea de a aborda diverse 
problemele legate de securitatea informațională și activitatea serviciilor speciale/intelligence.

DEPARTAMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE A GĂZDUIT OASPEȚI DE 
LA ORADEA

Luna noiembrie a fost marcată la FRIȘPA de vizita lectorilor Mircea Brie și Istvan Polgar de la Universitatea din 
Oradea, România, prin intermediul Programului Erasmus Mundus Plus. În cadrul Departamentului Relații Internaționa-
le, cu acest prilej s-a organizat o masă rotundă sub genericul „Studiul relațiilor internaționale: probleme și perspective”. 
La eveniment au participat cadrele didactice ale Deparamentului, precum și colegii de la Universitatea din Oradea. În 
cadrul mesei rotunde au fost abordate aspectele practice ale pregătirii specialiștilor în Relații Internaționale. Invitații de 
la Oradea au subliniat interesul lor față de colaborarea  cu colegii de la departament, deoarece colegii noștri  au nece-
sitatea să studieze  sursele bibliografice din Est. Totalurile mesei rotunde se oglindesc perfect în colaborarea ulterioară  
dintre cadrele didactice  de la departamentul nostru și lectorii de la Universitatea de la Oradea.

 

STUDENȚII ANULUI I AU CĂPĂTAT EXEPRIANȚA PRIMEI CONFERINȚE 
INTERNAȚIONALE

La data de 28 noiembrie studenții anului I, specialitatea Relații Internaționale împreună cu Șeful  departamentului 
Relații Internaționale, Valentina Teosa, dr.  hab., prof. univ., alături de Natalia Stercul, dr., conf. univ., au participat la 
conferința internațională „Moldova between est and West”, organizată de către organizația Institute of Europeen De-
mocrats și organizația slovacă Mladi Europania, cu suportul financiar al Parlamentului European. Evenimentul a reunit 
politicieni și experți cu renume din RM și Uniunea Europeană, printre care edilul capitalei Dorin Chirtoacă, consulul 
general al Republicii Slovace în RM, Antonio Parziale  și deputatul Veaceslav Ioniță. 

Discuții aprinse au stârnit subiectele ce vizau  viitorul economic al RM, mijloacele de soluționare a problemei 
energetice precum și perspectivele statului nostru în urma alegerilor prezidențiale. Cu deosebită mândrie  trebuie să 
menționăm că în cadrul acestei conferințe, printre speakeri a fost și Natalia Stercul, dr., conf. univ., care a realizat o 
prezentare dedicată  rolului tinerilor în procesul de itegrare europeană. De menționat că conferința s-a desfăsurat în 
limba engleză și studenții anului I au dat dovadă de competențe lingvistice de înaltă performanță, adresând întrebări  și 
paticipând activ  în discuții.

Participare de succes a reprezentanților Facultății de Drept, Departamentul Drept 
Internaţional şi European la Conferința internațională ,,Rolul dreptului și a educației ju-

ridice în dezvoltarea statelor în tranziție”

În perioada 24-25 octombrie 2016 colaboratorii Facultăţii de Drept a Universității de Stat din Moldova, dr.hab., 
conf.univ. Olesea Plotnic și dr. în drept Diana Lazăr au participat la conferința internațională organizată în cadrul Fa-
cultății de Drept a Universității de Stat din or.Baku, Azerbaidjan, cu suportul programului Corporației Germaniei pentru 
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Cooperare Internațională, GIZ.

Manifestarea științifică a adunat peste 150 de profesori, cercetători, practicieni în domeniul dreptului din Azer-
baidjan, Germania, Lituania, Macedonia, Georgia, și Moldova. Rectorul Universității de Stat din Baku, Prof. Acad. 
Dr. Abel Maharramov, a  subliniat rolul substanţial al dreptu-
lui în crearea unui sistem juridic credibil și funcțional pentru 
asigurarea unui mediu favorabil investițiilor străine și dezvoltă-
rii economice a statelor în tranziție, prezentând drept exemplu 
Azerbaidjanul. Decanul Facultății de Drept a Universității de 
Stat din Baku, Prof. Dr. Amir Aliyev a apreciat conferința drept 
o platformă propice pentru schimbul de experiențe între statele 
dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, apreciind relațiile de 
colaborare stabilite între instituția pe care o conduce și cele sim-
ilare, printre care și Facultatea de Drept a Universității de Stat 
din Moldova.

În raportul său, privind ,,Statul de drept și reforma instituțională”, Olesea Plotnic a reafirmat importanța reformă-
rii sistemului de justiție atât prin ameliorarea regulilor aplicabile, dar și prin reformarea activității instituțiilor, în special 
ale celor de guvernare a sistemului judiciar, cum ar fi Consiliul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii. 
Eforturile de reformare a justiției includ și acțiuni de dezvoltare și popularizare a metodelor alternative de soluționare 
a disputelor, precum medierea sau arbitrajul, iar rolul instituțiilor de învățământ juridic fiind esențial în acest sens, a 

argumentat Diana Lazăr în comunicatul său științific. Alți partic-
ipanți la conferință, printre care rectorul Academiei de Justiției 
din Azerbaidjan, Elchin Halafov, Prof. Dr. Jurgita Pauzaite-Kul-
vinkienne (Vilnjus, Lituania), Prof. Dr. David Bostoghanashvili 
(Tbilisi, Georgia), sau judecătorul Thomas Herrman (Hannover, 
Germania), au prezentat aspecte și provocări ale educației ju-
ridice, rolul metodelor interactive de predare pentru moderniza-
rea învățământului juridic, importanța clinicilor juridice pentru 
sistemul de învățământ și alte subiecte de actualitate pentru cor-
pul profesoral și cercetătorii în domeniul dreptului.

 În final, s-a agreat necesitatea unui schimb de experiență mai dinamic și angajat între instituțiile de învățământ 
din domeniul juridic, rolul acestora fiind determinant pentru asigurarea unui stat de drept, și a dezvoltării economice 
durabile a economiei de piață în statele în tranziție.   

INIȚIATIVE PENTRU CONSOLIDAREA EDUCAȚIEI ÎN DOMENIUL CONTABILITĂȚII ȘI AUDITULUI

Departamentul „Contabilitate și Informatică economică”, Facultatea Științe Economice, USM a participat la Se-
minarul cu genericul: „Inițiative pentru consolidarea educației în domeniul contabilității și auditului”. Evenimentul a 
fost organizat la 18 noiembrie 2016  de către Centrul pentru Reforma Raportării Financiare a Băncii Mondiale în cola-
borare cu Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Studii Economice a Moldovei.

Seminarul a fost realizat în cadrul programului regional: „Consolidarea activității de audit și raportare financiară 
în țările din Parteneriatul Estic” (STAREP), destinat creării unui mediu transparent de politici și cadru instituțional efec-
tiv pentru raportarea corporativă în țările Parteneriatului Estic al UE: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova 
și Ucraina.
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Scopul evenimentului a fost de a disemina cunoștințele dobândite la nivel regional cu comunitatea locală de prac-
tică și de a identifica soluții viabile privind consolidarea educa-
ției în domeniul contabilității și auditului atât la nivel universitar 
cât și profesional.

În cadrul Seminarului a fost evidențiată experiența 
Universității de Stat din Moldova și a Academiei de Studii Eco-
nomice a Moldovei, ce au finalizat cu succes procesul de recu-
noaștere a principalelor discipline în domeniul contabilității și 
auditului, predate la ciclul I licență de către o organizație profe-
sională, recunoscută pe plan internațional. 

Totodată, s-au menționat aspectele cheie ale procesului 
de acreditare de către ACCA, inclusiv modernizarea programe-
lor de instruire și testelor de examinare, menținerea acestora în 
conformitate cu rigorile ACCA. Au fost evidențiate principalele 
provocări și avantaje.

Cadrele științifico-didactice din cadrul Departamentului „Contabilitate și Informatică Economică”, FȘE, USM 
participă la realizarea Programul STAREP în cadrul consolidării auditului și Raportării financiare în țările Parteneriatul 
Estic  de la lansarea acestuia, din anul 2013.

Programul STAREP își propune să ajute țările participante atât pentru a îmbunătăți pregătirea cadrelor naționale 
în domeniul de raportare financiară corporativă, cât și pentru a crește capacitatea instituțiilor locale de a aplica în mod 

eficient aceste cadre. Programul acordă o atenție deosebită oferi-
rii instrumentelor necesare pentru a îmbunătăți capacitatea con-
tabililor calificați și auditorilor de a pune în aplicare standardele 
internaționale, cum ar fi Standardele IFRS și Internaționale de 
Audit (ISA).

Colaboratorii departamentului „Contabilitate și Informati-
că economică” cu sprijinul Centrului pentru Reforma de Rapor-
tare Financiară (CFRR) al Băncii Mondiale a obținut acreditarea 
internațională a Programului de studii „Contabilitate”, Ciclul I 
de către Asociația Internațională a Experților Contabili Certifi-
cați (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA) cu 
sediul în Marea Britanie. Concomitent, în cadrul acreditării Pro-
gramului de studii au fost modernizate curriculumurile la obiec-

tele de contabilitate, management financiar și audit; au fost elaborate testele de evaluare curentă și finala a studenților 
conform standardelor internaționale.  

Începând cu anul 2014, unitățile de conținut incluse în curriculume au fost predate în baza noilor Standarde Națio-
nale de Contabilitate (SNC) implementate în Republica Moldova, iar obiectele contabilitatea bancară și contabilitatea în 
societățile de asigurări se predau în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) conform cerințelor 
Legii contabilității pentru instituțiile financiare. 

Implementarea noilor SNC și IFRS în procesul de pregătire a cadrelor în domeniul contabil și de audit va îmbu-
nătăți calitatea pregătirii profesionale a acestora și va  majora posibilitatea absolvenților specialității „Contabilitate” de 
a se încadra în câmpul muncii.
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Lucrările Seminarului au fost încheiate cu sesiunea ce s-a concentrat pe provocările educației în domeniul conta-
bilității și auditului, precum și modalitățile posibile de modernizare, reflectând atât asupra educației universitare, cât și 
asupra dezvoltării profesionale continue, cooperării între profesie, sectorul universitar și reglementator, astfel încât să 
contribuie la consolidarea educației contabile în Republica Moldova.

Cristina DOLGHI, doctor în economie,

conferențiar universitar

Șef al Departamentului 

Contabilitate și Informatică Economică, USM

ZIUA MONDIALĂ A FILOSOFIEI

În perioada 14-19 noiembrie 2016 Departamentul Filosofie și Antropologie a Facultății Istorie și Filosofie, 
USM, a organizat și găzduit o serie de acţiuni dedicate zilei Mondiale a Filosofie declarate de UNESCO în anul  2002.

Săptămâna filosofiei în USM a demarat cu 
anunțarea concursului de fotografie cu tematică 
filosofică. Studenții au avut astfel posibilitatea să 
prezinte atât propriile realizări în domeniul artei fo-
tografice, cât și propriile interpretări ale producțiilor 
fotografice. Lucrările au fost oferite spre aprecierea 
publicului care a și decis în privința celor mai reu-
șite.   

În ziua de marți, 15 noiembrie, a fost organi-
zată o ședința specială a cercului studențesc „Socra-
tes”, având ca temă conținutul filosofic al filmelor 
cu desene animate. În cadrul lucrărilor cercului, s-a 
urmărit desprinderea filosofiei redate prin animație, dar și explicitarea manierei de interpretare filosofică a conținutului 
filmelor cu desene animate. 

Miercuri, 16 noiembrie, Departamentul Fiilosofie și Antropologie a organizat proiecția filmului „1984”, o ecra-
nizare a romanului omonim al lui George Orwell. 

În zilele de 17-18 noiembrie Departamen-
tul Filosofie și Antropologie a găzduit    ce-a de a 
doua ediție a școlii internaționale de metodologie 
în științele socio-umane. Prezenta ediție s-a desfășu-
rat sub genericul Strategii metodologice inter/pluri/
transdisciplinare: Abordari teoretice și aplicații 
practice  cu participarea  cercetătorilor din diverse do-
menii socio-umane, atât din țară, cât și de peste hota-
rele țării.
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Săptămâna a continuat vineri, 18 noiembrie, cu conferința profesorului Traian Dinorel Stănciulescu, de la 
Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, cu genericul Privilegii transdisciplinare ale semioticii, la care au fost prezenți studenți 
de la diferite facultăți de la USM.

„Săptămâna filosofiei” a fost încheiată cu lansarea noului stagiu al Școlii de Filosofie de Sâmbătă, o activitate 
a Departamentului Fiilosofie 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.  

BILANȚUL CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE „ȘCOALA INTERNAȚIO-
NALĂ DE METODOLOGIE ÎN ȘTIINȚELE SOCIO-UMANE”, EDIȚIA A II-A

Conferința Internațională Școala Internațională de metodologie 
în științele socio-umane, ediția a II-a reprezintă un eveniment dedicat 
Zilei Mondiale a Filosofiei, celebrată anul acesta în data de 17 noiem-
brie. Conferința a fost organizată de către Departamentul Filosofie și 
Antropologie, Facultatea de Istorie și Filosofie în colaborare cu institu-
ții de învățământ atât din țară, cât și din străinătate. 

Conferința a fost orientată spre abordarea metodologiilor gene-
rale aplicate în științele socio-umane (hermeneutică, fenomenologie, 
semiotică), inclusiv  a metodelor de analiză specifice științelor socio-u-
mane (filosofie, antropologie, sociologie, psihologie, istorie, științe po-
litice, științe ale educației, drept, filologie și artă, comunicare și relații 
publice), raportate la aplicații ale metodologiei inter/pluri/transdiscipli-
nare interactive în interpretarea discursului socio-uman.

Conferința a avut drept scop principal crearea unor rețele de cer-
cetători ce vor colabora în vederea creării unui valoros dialog interdis-
ciplinar. Accentul de bază a fost pus pe împărtășirea experienței acumu-
late de cercetători, care au reprezentat diferite instituții de învățământ 
superior și de cercetare din Republica Moldova, România, Canada, Ce-

hia, Franța, după cum urmează: 

 Universitatea Academiei de Științei a Moldovei, Centrul pentru Metodologia Sondajelor „Conclu-
zia-Prim, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Academia de Administrare Publică, Universitatea 
de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Universitatea Apollonia, Iași , Universi-
tatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași , Universitatea ,,Petre Andrei”, Iaşi, Institutul de Cercetări Economice 
şi Sociale „Gh. Zane“, Iași, filiala Academiei Române, Laboratorul de cercetări transdisciplinare în genetică, 
medicină și științele sociale, Facultatea de Medicină și Științe medicale, Universitatea din Sherbrooke, Cana-
da, Universitatea Paris 7 – Paris Diderot, Universitatea din Kansas, SUA, Film și TV, Școala Academiei de 
Arte din Praga, Cehia.

Organizarea conferinței internaționale Școala Internațională de metodologie în științele socio-umane, 
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Ediția a II-a a vizat un eveniment care im-
plică o strategie cu activități și programe de 
perspectivă. În acest sens, cercetătorii din R. 
Moldova au beneficiat de experiența cola-
borării în cadrul edițiilor acestei conferințe 
cu cercetători din alte țări. Cercetarea fun-
damentală, cu întregul ei aparat conceptual 
și instrumentar metodologic, va contribui 
integrării cercetătorilor din cadrul comunită-
ții științifice din R. Moldova în parteneriate 
internaționale. Este foarte important ca rețe-
lele de cercetători create în cadrul edițiilor 
acestei conferințe să tindă către un nivel de 
competitivitate internațională. Prin intermediul acestui eveniment dorim să extindem creșterea rolului științei 
în societate. Datorită extensiunii acestei conferințe către edițiile ulterioare, ne propunem să dezvoltăm progra-
me științifice de anvergură, prin mecanismele instituționale bazate pe proceduri de monitorizare și evaluare în 
acord cu bunele practici internaționale. 

În mare măsură, datorită acestui eveniment, ne propunem să stimulăm intensitatea cercetării calitative și 
performante în mediul academic; să încurajăm inovația în aplicarea instrumentarului metodologic. În cadrul 
acestui eveniment internațional s-a accentuat necesitatea concentrării de resurse intelectuale și mobilizarea 
unui grup critic de cercetători ce vor asigura competitivitatea regională și cea internațională. Este foarte im-
portant ca prin intermediul acestei conferințe internaționale să realizăm progrese, mai ales în privința vizibi-
lității internaționale a cercetării din R. Moldova. Se impune din acest considerent, o reorientare a politicilor 
cercetării din sfera socio-umană către asigurarea relevanței directe. Prin extinderea relațiilor de colaborare 
între cercetători și comunități academice ne propunem drept obiectiv să intensificăm transferul de cunoaștere 
în domeniul interdisciplinarului; vom contribui la o mobilitate ridicată a cercetătorilor și comunităților științi-
fice din țară și de peste hotare. 

Mobilitatea academică ale profesorilor de la USM realizată la Universitatea din Aal-
borg, Danemarca, în cadrul proiectului PBLMD

În perioada 14-25 noiembrie 2016, în cadrul proiectului PBLMD – „Introducing 
Problem Based Learning in Moldova”, prima echipă de cadre didactico-ştiinţifice a USM 
şi-a realizat mobilitatea academică la Universitatea din Aalborg, Danemarca. Echipa a 
fost constitută din patru profesori dn cadrul facultăţii de Drept: conf. univ., dr. Liliana 
Turcanu, conf. univ., dr. Natalia Zamfir, conf. univ., dr. Mihaela Vidaicu, mag. Sergiu 
Ursu. 

Scopul mobilităţilor cadrelor academice a constat în studierea detaliată şi analiza 
metodei PBL (învățarea bazată pe probleme) de predare-învăţare, care ar spori nivelul de 

pregătire al studenţilor în funcţie de necesităţile actuale ale pieţei de muncă. 

În acest sens, Universitatea din Aulborg a facilitat accesul cadrelor academice de la USM participante la mobi-
litate în calitate de observatori la activităţi de desfăşurare a lecţiilor teoretice şi practice, a activităţilor de supervizare, 
precum şi a activităţilor ce ţin de pregătirea studenţilor pentru examene. Acest fapt a permis profesorilor noştri să-şi 

  Buletin informativ № 16-2016



  Buletin informativ № 16-2016

creeze o viziune mai clară privind modul de organizare a procesului de predare-învăţare bazate pe PBL. 

Unele întrebări, neclarităţi, dar şi eventualele probleme ce pot apărarea în legătură cu implementarea metodei 
PBL în cadrul Facultăţii de drept a USM, au fost discutate activ cu colegii din cadrul Facultăţii de drept a Universităţii 
din Aalborg. Astfel, în cadrul mobilităţii, au fost organizate un şir de întâlniri cu assoc. prof. Louise Faber (mentorul 
echipei Facultăţii de Drept, USM), assoc. prof. Marie Jull Sorensen, assoc. prof. Sten Bonsing, .assist. prof. Gitte Soe-
gaard, assoc. prof. Trine Schultz, precum şi o conferinţă video cu assist. prof. Alex Fomcenco. În plus, o implicare activă 
a avut şi assoc. prof. Romeo Ţurcan, coordonatorul proiectului PBLMD, care a explicat participanţilor la mobilitate un 
şir de subiecte ce ţin de formarea grupelor, conlucrarea dintre studenţi şi potenţialii angajatori, modul de desfăşurare a 
activităţii de supervisor, modul de pregătire a studenţilor de examen etc.

În baza observaţiilor şi discuţiilor avute la Universitatea din Aalborg, am pute remarca următoarele aspecte (lecţii 
învăţate):

1. Aspecte privind administrarea procesului educaţional:

- În cadrul Universităţii din Aalborg se evidenţiază implementarea deosebit de efectivă a autonomiei universitare 
atât din punct de vedere instituţional, cât şi cel academic. Neimplicarea autorităţii publice centrale de resort la stabili-
rea anumitor limite, în special referitoare la planurile de studii şi modul de organizare a activităţii de predare-învăţare, 
a permis  instituţiei superioare de învăţământ să schimbe accentele în procesul de învăţarea-predare, astfel încât să se 
implementeze la ambele nivele - licenţă şi master – metoda PBL.

- Structura cheie responsabilă de organizarea procesului de predare-învăţare centrate pe student în cadrul Uni-
versităţii din Aalborg este Academia PBL, care elaborează activităţi, sprijină reţelele de cercetare şi oferă cunoştinţe 
şi resurse actualizate cu referire la PBL în general, dar şi la modelul PBL Aalborg, atât pe plan intern, cât şi cel extern. 

- Implicarea evaluatorilor externi în procesul de examinare a studenţilor, ceia ce permite o apreciere mai obiectivă 
a cunoştinţelor acumulate pe parcursul semestrului. De regulă, examenul presupune prezentarea unui proiect de un grup 
mic de studenţi, însă evaluarea se face individual, în funcţie de contribuţia fiecărui student la elaborarea proiectului. În 
cadrul examinării, studenţii primesc şi întrebări suplimentare din conţinutul curriculumului, care permit evaluatorului 
intern şi celui extern să aprecieze corect cunoştinţele acestora. 

2. Aspecte privind programele de studiu:

- Programul de studii este elaborat în funcţie de competenţele ce sunt necesare viitorilor absolvenţi în vederea 
încadrării în câmpul muncii. Numărul de discipline incluse în programul de studii este cu mult mai mic decât în cadrul 
facultăţii de drept a USM, însă aceste discipline, de fapt, reflectă necesităţile pieţii muncii şi nu împovărează studenţii 
cu cunoştinţe inutile. Cu alte cuvinte, programul de studii se focusează pe angajabilitate.

- De fapt, învăţarea bazată pe probleme/proiecte (PBL) este una din direcţiile strategice ale Strategiei Universi-
tăţii din Aalborg pentru anii 2016-2020 - Knowledge for the world. Circa 50 % din procesul educaţional prevede lucrul 
asupra proiectelor, care se desfăşoară de către grupe mici de studenţi (4-5 persoane).  

- Disciplinele predate de profesorii din cadrul facultăţii de drept sunt bazate pe aşa numitele „description of the 
courses”. Acestea definesc competenţele studenţilor şi sunt elaborate de profesori în corespundere cu cerinţele structurii 
speciale „Study Board”. De menţionat, că profesorii dispun de libertate în alegerea modului de predare. Astfel, în cadrul 
mobilităţii am aflat despre diverse metode de predare utilizate de profesorii din cadrul facultăţii de drept a Universităţii 
din Aalborg, şi anume: master-class, folosit de profesorul de drept administrativ - Sten Bonsing; workshop, folosit de 
profesoara de dreptul  concurenţei -Marie Jull Sorensen ş.a. 

3. Aspecte privind organizarea şi asigurarea procesului educaţional:



- Predarea în cadrul Universităţii din Aalborg se face cu utilizarea activă a TI. De menţionat, că practic fiecare 
sală de curs este dotată cu echipament tehnic necesar, care permite expunerea materialelor didactice, dar şi a proiectelor 
efectuate de studenţi într-un mod mai eficient şi mai atractiv. Asistând la aşa-numitul master-class organizat de profe-
sorul Sten Bonsing, am observant importanţa utilizării proiectoarelor şi altor mijloace TI mai ales când lucrezi cu un 
număr mare de studenţi (peste 100). 

- Pe parcursul aflării la Universitatea din Aalborg am observat că universitatea dispune de diverse săli de studii, 
de la săli enorme pentru lecţiile teoretice până la săli micuţe în care pot lucra doar grupe mici de studenţi (4-5). De fapt, 
studenţii în mare parte sunt implicaţi în activităţi ce ţin de lucrul individual, dar şi lucrul în grup, iar Universitatea le 
asigură spaţiul necesar pentru aceasta. Universitatea dispune şi de săli de biblioteci enorme, unde studenţii pot să lucreze 
asupra proiectelor.   

- Universitatea dispune de infrastructura necesară persoanelor cu dizabilităţi (ascensoare, scări speciale etc.). 

Cu siguranţă, experienţa şi cunoştinţele acumulate pe parcursul mobilităţii realizate la Universitatea din Aalborg 
sunt foarte importante în vederea creării unei imagini mai clare privind modul de utilizare a metodei PBL în cadrul stu-
diilor la facultăţile de drept şi dezvoltării propriului model de implemnatare a metodei PBL în cadrul USM. 

Liliana Ţurcan, conf., dr.în drept,

Leader al echipei USM în cadrul proiectului PBLMD
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