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STAGIU DE PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL TURISMULUI:
“INSTRUIREA ORGANIZATORILOR DE TURURI” (MALLORCA, SPANIA)

Colaboratorul departamentului Economie, marketing și turism, Ceaikovskii 
Alexandr, dr., lector universitar, în perioada 27.09.2018 - 05.10.2018 a 
avut posibilitatea de a combina plăcutul cu utilul și de a urma un stagiu 
de perfecționare pe insula Mallorca (Spania). Acest stagiu a oferit 
posibilitatea de a cunoaște aspectele turismului și a procesului de instruire 
a organizatorilor de tururi în acest domeniu. 
 Scopul și obiectivele stagiului de perfecționare constă în cunoașterea 
procesului organizațional al tururilor turistice și aplicarea cunoștințelor 

teoretice în practică. În cadrul 
stagiului de perfecționare, a 
dobândit cunoștințe vaste și abilități 
în domeniului turistic, serviciilor 
hotelier, cât și agreement. Perioada 
de toamnă a Republicii Moldova nu 
prea permite un agrement favorabil 
din punct de vedere al anotimpului 
dar și financiar. Această insulă în 
viziunea dlui Ceaikovskii Al. reprezintă un loc ideal pentru iubitorii de plajă 
și scufundări. Primul obiectiv a fost selectarea traseului optimal din punct 
de vedere economic, achiziționarea biletelor de avion de la compania aeriană 
Low cost Ryanair la un preț foarte atractiv, cu plecarea din București și 
cu escală în Milano. Al doilea obiectiv a fost vizitarea locurilor turistice 
cu un buget minim de cheltuieli, 
cel mai eficient fiind “arenda unui 
automobil”, ce i-a dat posibilitatea de 

a economisi și o libertate în mișcare. Al treilea obiectiv în cadrul stagiului 
de perfecționare, a fost utilizarea site-urilor specializate în servicii 
turistice ca Booking-ul etc. Al patrulea obiectiv, a fost familiarizarea cu 
plajele, organizarea rutelor către ele și determinarea timpului necesar 
pentru a le vizita.
Ca serviciu suplimentar pentru o vacanță pe plajă, vizitarea obiectivelor 
turistice este oferită în capitala Palma de Mallorca, care va dura o zi 
întreagă și încă nu este suficient timp pentru a vedea totul. Alte servicii 
turistice oferite sunt: Shoping-turism, turism rural, cât și vizitarea 
peșterilor cu cel mai mare lac subteran etc. 
Stagiul de perfecționare este un instrument bun în scopul implementării 
cunoștințelor teoretice în practică. Ca concluzie, menționăm că ideile și 
practica internațională poate fi un instrument de dezvoltare a turismului 
național.  

Departamentul Economie, Marketing și turism



SESIUNEA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA OPORTUNITĂȚILE 
PROGRAMULUI UE ERASMUS+

Reprezentanții Departamentului Relații Internaționale al Universității de Stat din Moldova, au desfășurat miercuri, 
10 octombrie 2018, în sala 222 bl.4, Sesiunea de Diseminare cu privire la oportunitățile Programului Erasmus+ 
pentru studenții și cadrele didactice ale USM.
Studenții și responsabilii de mobilitățile academice din cadrul facultăților, prezenți la ședință, s-au informat în 
vederea: ofertelor de burse pentru USM din anul academic 2018-2019, metodologiei de constituire și de aplicare 
a dosarelor candidaturilor, criteriilor de 
selecție, precum și altor informații practice.
După cum au menționat reprezentanții Oficiului 
Național Erasmus+ în Moldova scopul acestor 
sesiuni este “de a promova internaționalizarea 
studiilor, mobilitatea și schimburile de 
experiență pentru studenți și cadre didactice”, 
urmând să fie realizat prin “modernizarea 
practicilor de studiu și predare și educarea unei 
generații multicultural dezvoltate, cu abilități 
și cunoștințe înalt apreciate pe piața muncii”.
 

DERULAREA PROIECTULUI ERASMUS+ REFINE

În cadrul proiectului ERASMUS+  REFINE, 
Capacity Building in Higher Education project: 
Reforming Masters programme in Finance in 
Armenia and Moldova Project No. 585784-EPP-
1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP pe data de 10-
12 octombrie 2018 a avut loc vizita de lucru a 
coordonatorilor (Richard Pircher, Johannes 
Wetzinger)  din Universitatea din Viena 
(University of Applied Sciences BFI Vienna), 
experților (Oto Hudec, Natasa Urbancikova - 
Technical University of Košice, Gert de Jong, 

Bernard Smeenk, Margit Varga - Amsterdam University of Applied Sciences, Olivier Bruno, Srdjan Redzepagic 
- University Nice Sophia Antipolis) și  partenerelor (Vard Ghukasyan, Paruyr Kalantaryan - Armenian State 
University of Economics, Iveta Stepanyan, Mariam Voskanyan - Russian-Armenian University, Arsen Aproyan, 
Samvel Amirkhanyan - Gavar State University, Academy of Economic Studies of Moldova, Comrat State University).
Coordonatorii s-au întâlnit cu Prorector pentru activitatea didactică prof.univ., dr hab. OTILIA DANDARA  și au 
relatat despre desfășurarea activităților și rezultatelor obținute la etapa actuală. 
 Obiectivul principal al proiectului este reformarea programului de Master Gestiunea finanțelor și contabilitatea 
în afaceri. Prima etapa proiectului s-a finalizat cu elaborarea strategiei de reformare programului de master și a 
doua etapa cu prezentarea noului Plan de Studii, aprobarea disciplinelor și listei profesorilor care o să participă 
la stagii de perfecționare în universitățile partenere din  UE. 
Pe data de 10 octombrie a fost organizat Atelierul de lucru  în cadrul  Facultății de Științe Economice  în care 
sa discutat rezultatele reformei programului de Master Gestiunea finanțelor și contabilitatea în afaceri, și 
următoarele etape de planificare și implementare a acestui proiect. Persoanele care au fost aleși pentru stagii de  
perfecționare au prezentat propunerile pentru renovare a cursurilor și metodelor de predare. 

Galina ULIAN 
Doctor habilitat, profesor universitar
Decanul Facultății Științe Economice 
Andrei MULIC
Doctor în științe economice, conferențiar universitar
Departamentul «Finanțe și bănci»
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DE LA APELURI DECLARATIVE – LA CONTRACARARE ACTIVĂ

În cadrul Săptămânii Anticorupție „ Free from 
Corruption Week”, declarată de către Consiliul 
Europei în perioada 15-19 octombrie, miercuri, 
17 octombrie a avut loc o masă rotundă pentru  
profesorii și studenții de la cele mai mari instituții 
de învățământ superior din Republica Moldova 
– USM, UTM și USMF „Nicolae Testemițanu”. 
Acțiunea s-a desfășurat și în contextul 
prevederilor Planului sectorial anticorupție în 
domeniul educației pentru anii 2018-2020. 
  Un mesaj de salut din partea Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării a adresat Secretarul de Stat, dna  Elena Belei, care a dat o apreciere înaltă 
inițiativei de  a pune în dezbatere, într-o componență atât de reprezentativă, a problemei plagiatului, fraudei și 
corupției în sistemul de învățământul superior.
În cadrul discuției panel reprezentanții structurilor de autoguvernare studențească de la cele trei instituții au 
prezentat rezultatele chestionărilor, realizate în rândul studenților, privind  fenomenul plagiatului și acțiunile 
de contracarare. Un schimb larg de opinii la această problemă, cu participarea profesorilor și studenților, a 
evidențiat necesitatea unor eforturi comune pentru identificarea conceptului de plagiat în învățământ și cercetare 
și a mecanismelor de combatere a acestui flagel.
Liliana Rotaru, dr. conf. univ., șef Secția Managementul Calității, USM, a prezentat experiența structurilor 
de management al calității de la Universitatea de Stat pentru asigurarea transparenței în procesul de studii. În 
context, s-a menţionat că la USM calitatea procesului educaţional constituie premisa de bază în combaterea 
corupţiei, iar calitatea mediului de învăţare este implicit orientată spre excluderea oricăror practici corupte.
 

La fel, cu interes au fost audiate și dezbătute 
comunicările dr. conf. univ. R.Gramma, USMF 
„N. Testemițanu” cu privire la principiile etice 
în educație și cercetare, prorectorului UTM D. 
Țurcanu la tema „ Instrumente IT de combatere a 
elementelor coruptive în învățământul superior”, 
R. Josanu, șef Secție Juridică, MECC, „Perspective 
asupra Planului Național Anticorupție în 
domeniul educației”, N. Cheptea, CNA „ Standarde 
de integritate în învățământul superior”.
Participanții s-au pronunțat pentru continuarea 

dialogului dintre profesoril, studenți şi conceptorii de politici ale educaţiei în vederea promovării intoleranței 
față de corupție, plagiat, încălcarea principiilor etice în sistemul educațional din țară.

SEMINARUL DE TOTALIZARE AL PROIECTULUI
”REVIEW OF THE CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR A NEW CURRICULUM FOR PRIMARY AND LOWER 

SECONDARY EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA”

Marți, 16 octombrie 2018, în incinta Laboratorului 
de Cercetări Științifice ”Dezvoltarea politicilor 
educaționale”, Facultatea de Psihologie și 
Științe ale Educației, Sociologie și Asistență 
Socială a Universității de Stat din Moldova, și-a 
desfășurat lucrările Seminarul de totalizare 
al Proiectului ”Review of the Conceptual 
framework for a new curriculum for primary 
and lower secondary education in the Republic 
of Moldova”, organizat de Universitatea de Stat 
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din Moldova în colaborare cu Fondul Națiunilor 
Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica 
Moldova.
La acest eveniment au participat activ 
reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii 
și Cercetării:  dl Valentin Crudu, șef al Direcției 
Învățământ General; dna Mariana Goraș, șef 
adjunct, Direcția Învățământ General, precum 
și consultanții principali ai Direcției Învățământ 
General: dna Gaiciuc Valentina; dna Nikitcenko 
Ala; dl Pagînu Victor; dna Lungu Corina; dna 

Marț Viorica; dna Grîu Natalia; dna Cotovițcaia Daniela și dna Prisăcaru Angela. 
   
Coordonatorul de Proiect dl Vladimir Guțu, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, decanul 
Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială a prezentat pe larg orientările 
strategice ale dezvoltării Curriculumului Național.
De asemenea, în cadrul ședinței experții-coordonatori: dl Adrian Ghicov, doctor habilitat în pedagogie, 
conferențiar universitar (disciplina ”Limba și literatura română”); dl Ion Guțu, doctor în filologie, conferențiar 
universitar (disciplina ”Limba străină”); dl Ion Achiri, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 
(disciplina ”Matematica”); dna Nina Bîrnaz, doctor în pedagogie, conferențiar universitar (disciplina ”Biologie”); 
dna Nadejda Velișco, doctor în chimie, conferențiar universitar (disciplina ”Chimie”); dl Anatol Gremalschi, 
doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar (disciplina ”Informatica” și ”Educație digitală”); dl Vitalie 
Sochircă, doctor în geografie, conferențiar universitar (disciplina ”Geografie”); dna Elena Muraru, doctor în 
istorie, conferențiar universitar (disciplina ”Istorie”); dna Otilia Dandara, doctor habilitat în pedagogie, profesor 
universitar (disciplina ”Educație civică”); dna Ala 
Vitcovschii, doctor în pedagogie, conferențiar 
universitar (disciplina ”Educație muzicală”); dna 
Marina Morari, doctor în pedagogie, conferențiar 
universitar (disciplina ”Educație muzicală”); dl 
Mihail Paiu, doctor în pedagogie, conferențiar 
universitar (disciplina ”Educație tehnologică”) au 
relatat despre studiile curriculare comparative 
efectuate, referitor la starea actuală, contexte 
și perspective de dezvoltare ale Curriculumului 
pe discipline școlare din Republica Moldova.

Ca finalitate a Proiectului au fost prezentate următoarele documente:
(1)   CURRICULUM DE BAZĂ: sistem de competențe pentru învățământul general
(2)   CURRICULUMUL NAȚIONAL: concept, structură și orientări strategice de dezvoltare
(3)   Cadrul analitic al curriculumului  pe discipline școlare (pe arii curriculare).
 

Carolina Țurcanu, 
doctor în drept, conferențiar cercetător,
manager de Proiect

PRELEGEREA PUBLICĂ 
„ASPECTE PRACTICE PRIVIND INSPECTAREA FINANCIARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA” 

 La data de 18 octombrie 2018, în cadrul Facultății de Drept, sub egida Cercului Științific Studențesc 
„ResPublica” din cadrul Departamentului Drept Public, a fost ținută prelegerea publică „Aspecte practice 
privind inspectarea financiară în Republica Moldova”. În calitate de formatori au fost, dl. Oleg Televca, dr. 
în drept, lector universitar, prodecan al Facultății de Drept și dna Doina Cuciurca, magistru în drept, lector 
universitar, coordonator CȘS „ResPublica”. Invitatul special al evenimentului - Andrei CIOCHINA, șef adjunct, 
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Direcția inspectare financiară întreprinderi 
municipale orășenești, a dezvăluit aspectele 
practice privind inspectarea financiară a 
întreprinderilor municipale (tehnici, procedee, 
acte, sancțiuni și responsabilități). Subiectele 
abordate constituind un interes deosebit pentru 
cei peste 130 de studenți și masteranzi prezenți la 
prelegere. 
  
 Reiterăm faptul că: „Inspecţia financiară 
este o instituţie subordonată Ministerului 

Finanţelor care are ca misiune protecţia intereselor financiare publice ale statului prin exercitarea, conform 
principiilor transparenţei şi legalităţii, a controlului financiar centralizat al Ministerului Finanţelor privind 
conformitatea cu legislaţia a operaţiunilor şi tranzacţiilor ce ţin de gestionarea resurselor bugetului public 
naţional şi patrimoniului public şi respectarea de 
către agenţii economici, care livrează produse 
alimentare în adresa instituţiilor publice şi 
către populaţie, a disciplinei formării preţurilor 
la mărfuri social importante.”
 Evenimentul organizat face parte din 
ciclul de activități extracurriculare menite 
să apropie studenții/masteranzii de esența 
practicilor aplicate în cadrul managementului 
finanțelor publice.

PRELUAREA EXPERIENȚEI EUROPENE ÎN DEZVOLTAREA STRATEGIEI PENTRU 
REGIUNEA DUNĂRII

Experiența europeană a dat posibilitatea de a acumula informații privind 
dezvoltarea Regiunii Dunării, care și Republica Moldova este parte 
componentă. În perioada 18-19 octombrie 2018 dl Corețchi Boris, doctor în 
științe economice, conferențiar universitar al Departamentului Economie, 
Marketing și Turism, a avut o experiență deosebită în participarea la al 
7-lea Forum al strategiei UE pentru Regiunea Dunării, care a avut loc în 
Sofia (Bulgaria). Scopul acestui forum constă în dezvoltarea turismului 
și culturii turistice din Regiunea Dunării. Programul vast de activitate a 
permis cunoașterea problemelor turismului sustenabil și a culturii acestuia. 
La forum au participat 946 de persoane din 29 țări, cu participarea diferitor 

persoanelor din componența 
statelor acestei regiuni.
  
Informația prezentată în cadrul 
forumului a fost expuse prin 
prezentări și dezbateri, o modalitate 
nouă de expunere a întrebărilor 
a fost online, ce a permis o colaborare productivă dintre participanți și 
moderatori. În acest forum s-a bazat pe probleme actuale ale turismului, 
pe cunoașterea capacității și consolidarea cooperării dintre diferite țări 
și cu scopul de a spori viitoarea abordare a provocărilor științifice de 
către o regiune a Dunării. Tema cea mai atractivă a fost turismul digital, 
elaborarea proiectelor de turism în multimedia, 3D etc. 

Totodată, s-a pus accentul privind formarea continuă și calificarea 
personalului ca o condiție prealabilă în dezvoltarea turismului. De 
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asemenea de menționat că experiența acumulată va fi un suport practic în activitatea didactică profesională. 
Mulțumiri deosebite sunt adresate Comisie Europene pentru organizarea Forumului!
Departamentul Economie, Marketing și turism

LECȚIA PUBLICA: „ROLUL CURȚII CONSTITUȚIONALE ÎN STATUL DE DREPT”

 La data de 24 octombrie 2018, în cadrul 
USM, Facultatea de Drept, s-a desfășurat 
lecția publică cu genericul „Rolul Curții 
Constituționale în statul de drept”, organizată 
de către dna Svetlana Slusarenco, dr. în drept, 
conferențiar universitar și Cristina Popovici, 
magistru, lector universitar la Departamentul 
Drept Public cu participarea  excelenței sale, 
dlui Zaporojan Veaceslav, doctor în drept, 
conferențiar universitar, judecător la Curtea 
Constituțională a Republicii Moldova.
  
 Activitatea curţilor constituţionale din cadrul statelor noilor democraţii a avut un rol pozitiv în 
formarea instituţiilor democratice ale societăţii şi a statului de drept, în realizarea principiului constituţional 
de respectare a drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului, în consolidarea standardelor juridice 
internaţionale în sfera dată, în asigurarea suveranităţii poporului în diferitele sale forme. Strategia hotărârilor 
curţilor constituţionale este orientată spre confirmarea principiilor şi normelor de drept internaţional. 

Justiţia constituţională din cadrul tinerelor 
democraţii tot mai mult devine un mijloc puternic 
de dezvoltare dinamică şi stabilă a societăţii, 
de aprofundare a democraţiei şi asigurare a 
demnităţii umane. Curţile constituţionale 
au menirea de a nu admite concentrarea şi 
uzurparea puterii de stat, de a asigura echilibrul 
dintre ramurile puterii, mecanismul frânelor şi 
contrabalanţelor, funcţionarea acestuia în baza 
dreptului şi a supremaţiei Constituţiei în sistemul 
juridic.

LECȚIA PUBLICĂ: „CONTRAVENȚII DIN DOMENIUL CIRCULAȚIEI RUTIERE” 

 La data de 24 octombrie 2018, în cadrul 
USM, Facultatea de Drept, s-a desfășurat lecția 
publică la disciplina drept contravențional cu 
genericul “Contravenții din domeniul circulației 
rutiere” organizată de către dl. Oleg Pantea, 
doctor în drept, conferențiar universitar la 
Departamentul Drept Public cu participarea a doi 
formatori din cadrul Inspectoratului Național 
de Patrulare: dl. Vladimir Severin (Comisar șef) 
și dl. Dumitru Talmazan (inspector principal). 
In cadrul acesteia au fost prezentate informații 
utile proiectate pe cazuri reale din experiența profesionala ce au captivat atenția și interesul celor prezenți. 
Comunicarea a fost interactivă, studenții adresând întrebări care vizau tema discuției. La finele lecției s-a oferit o 
diplomă invitaților prin care ne-am exprimat recunoștința pentru timpul acordat și informațiile utile prezentate!
  

  Buletin informativ № 31-2018

6



O LECȚIE DE MARKETING ÎN OSPITALITATE ȘI TURISM ÎN AER LIBER

La data de  20 octombrie 2018 dl Corețchi 
Boris, doctor în științe economice, conferențiar 
universitar, împreună cu grupa MMHT181 la 
programul de master Management și marketing 
hotelier și turism au petrecut o lecție și totodată 
o excursie în orașul Odessa (Ucraina). Scopul 
acestei lecții constă în identificarea metodelor 
de promovare a culturii și a turismului național 
ucrainean, în analiza nivelului de deservire a 
agențiilor turistice în cadrul excursiilor și a 
nivelului profesional în domeniul turismului și 
ospitalității. 
Masteranzii au fost interesanți prin cunoașterea istoriei localității înfrățite dintre Odessa-Chișinău, care au dus 
spre o productivitate înaltă a lecției și un interes sporit activității turistice. Atractivitatea turistică este orașul 
vechi și  litoralul Mării Negre. De fapt Odessa nu este deloc ca orice alt oraș din Ucraina, și chiar mai mult decât 
atât, Odessa nu este ca nici un alt oraș din lume.
Desigur, Odessa a fost recunoscută de mult ca fiind unul dintre cele mai frumoase orașe din lume, iar atracțiile 
locale din Odessa au fost enumerate de mult în toate cataloagele celor mai renumite și recomandate obiective 
turistice și sunt protejate ca un patrimoniu mondial comun. 

 Masteranzii au avut posibilitatea de a combina 
cunoștințele teoretice cu practice și de a 
evalua profesionalismul ghidului, procesul 
organizațional, logistica de serviciilor de 
ospitalitate, relația dintre consumator de servicii 
și entitate etc. 
Din punct de vedere a fundamentării cunoștințelor 
teoretice cu cele practice, aceste lecții în aer 
liber sunt binevenite în procesul didactico-
educațional.  
Departamentul Economie, Marketing și Turism

CONFERINȚA INTERNATIONALĂ
NOI TENDINŢE ÎN PREDAREA LIMBAJELOR DE SPECIALITATE ÎN CONTEXTUL RACORDĂRII 

ÎNVĂŢĂMÎNTULUI SUPERIOR LA CERINŢELE PIEŢII MUNCII Ediția a III-a

La data de 26-27 octombrie 2018, în cadrul Facultății 
de Limbi şi Literaturi Străine, Departamentul de 
Limba Engleză și Limba Franceză de Specializate 
în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării și Agenția Națională pentru Cercetare 
și Dezvoltare a fost organizată conferinţa 
Internaţională cu genericul „Noi tendinţe în 
predarea limbajelor de specialitate în contextul 
racordării învăţământului superior la cerinţele 
pieţii muncii” Ediţia a III-a. 
  
Conferința a fost adresată cadrelor didactice şi de cercetare din mediul universitar şi academic, doctoranzilor 
şi tuturor celor interesaţi de domeniul dat, în special celor care activează în domeniul predării limbilor străine 
pentru scopuri specifice (afaceri, inginerie, medicină, agronomie, drept, biologie şi pedagogie, etc.), în vederea 
schimbului de experienţă, a identificării necesităţilor specifice şi a optimizării calităţii predării/cercetării. Conferinţa 
s-a axat pe probleme generate de cercetările din domeniul limbajelor de specialitate şi a reunit specialişti din 
domeniu pentru schimbul de experienţe şi al rezultatelor cercetărilor personale pentru promovarea dezvoltării 
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profesionale şi a cooperării interuniversitare.
Întrunirea și-a propus un schimb eficient de idei 
cu privire la didactica limbajelor de specialitate, 
dezvoltarea competenţelor comunicative în 
predarea şi învăţarea limbajelor de specialitate, 
evaluarea şi testarea studenţilor, certificarea 
competenţei lingvistice pentru acces în licenţă, 
masterat şi doctorat, elaborarea cursurilor on-
line şi promovarea unui mediu de învăţare virtual.
  
Din perspectiva contextului multicultural, care 

devine o realiltate a prezentului, am avut drept scop de a încuraja dezbateri pe tema dezvoltării competenţei 
de comunicare profesională în limbi străine, a manierei în care aceasta se raportează la piaţa muncii şi îşi pune 
amprenta asupra interacţiunii profesionale, dar şi a contactelor interculturale în general. 
Conferinţa a avut drept scop formarea unor grupuri în cadrul cărora cercetătorii vor colabora pentru a 
crea şi întreţine un dialog interdisciplinar. Accentul de bază a fost pus pe împărtăşirea experienţei acumulate 
de cercetători, care au reprezentat diferite instituţii de învăţămînt superior din Republica Moldova, România, 
Albania, Israel, Polonia şi din alte universităţi. Au participat invitații din România, Ucraina, Marea Britanie, 
Albania, Polonia. În plen au avut cuvânt de salut Daniela Morari, secretar de stat al Ministerului de Externe și 
Integrării Europene RM, Duhlicher Olga, MECC, Natalia Suceveanu, Ministerul Justiției din RM, Vasile Bahnaru, 
directorul Institutuluii de Filologie din cadrul AȘM, Teodor Bivol, președintele Asociației Științifico-culturale 
“Vasile Pogor”, România, Florentin Paladi, prorector USM, Viorica Lifari, decan FLLS, USM.

Conferinţa Internaţională cu genericul „Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul 
racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii”, Ediţia a III-a a avut drept scop promovarea învăţării 
permanente a limbilor străine, acestea fiind 
paşaportul unei persoane către alte culturi şi 
dezvoltarea unei cariere internaţionale.
Ţinând cont de realităţile din Republica 
Moldova, prin specificul ei, această conferinţă 
și-a propus să evidenţieze realităţile sociale şi 
culturale prin studii de caz care vor fi expuse 
de participanţi, dar şi să propună noi perspective 
şi tehnici de abordare complexa a realităţilor 
social-umane. Conferinţa a pus accentul pe 
dialogul interuniversitar ce va continua şi în 
cadrul următoarelor ediţii datorită cercetărilor în domeniu la care vor face recurs participanţii din diferite 
instituţii universitare, atât din Republica Moldova precum şi din alte ţări, şi valorificarea rezultatelor cercetării 
şi stimularea colaborării internaţionale, într-un domeniu atât de actual şi important ca Limbajele de specialitate.

Departamentul de Limba Engleză și
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