
Stimați foști, actuali și viitori studenți,

Universitatea de Stat din Moldova este o instituție cu istorie și tradiții, care a reușit să se afirme ca centru universitar de elită. Multiplele noastre 
realizări educaționale, de cercetare și de inovare, aliniate la cele mai înalte standarde, au favorizat permanent dezvoltarea socială, economică și culturală 
a Republicii Moldova.

Ne-am propus, ne reușește și revenim mereu la ideea de a organiza un proces educaţional dinamic şi modern. Universitatea de Stat din Moldova are 
calitatea de edificiu al asiduității, iar această convingere se bazează pe întregul potenţial al instituţiei: corp profesoral de o înaltă ţinută academică, suport 
didactic, bază tehnico-materială și, mai ales, contingent de studenți cu aspiraţii de performanţă.

Studenții care și-au făcut studiile la Universitatea de Stat din Moldova, conștienți de faptul că cea mai importantă contribuție este cea adusă propriei 
personalități, se bucură de dezvoltarea complexă și armonioasă a formării lor profesionale. Datorită lor, celor care poartă emblema calității USM, 
apreciem astăzi cu respect și recunoștință anii care au trecut şi oamenii care au contribuit la scrierea istoriei acestei instituţii.

Actualii studenți ai Universității de Stat din Moldova nu au decât să exploreze cu perseverenţă procesul de formare profesională. Instituţia noastră 
promovează continuu modele de gândire critică și creatoare în spiritul flexibilităţii, dăruirii şi seriozităţii. Voi sunteți cei care asigurați prestigiul 
Universității de Stat din Moldova printr-o permanentă tendință de obținere a performanței și excelenței.

Cei care vor alege în continuare să fie parte a familiei Universității de Stat din Moldova, vă asigurăm că veţi găsi în instituția noastră un mediu propice 
dezvoltării orizontului profesional şi cultural, un spaţiu al solidarităţii intelectuale, al demnităţii şi al performanţei profesionale. Vă așteptăm! 

Să fiți siguri că Universitatea de Stat din Moldova este o comunitate educaţională unită şi consolidată, care promovează dezvoltarea socială și progresul 
educativ al studenților într-un mediu de încredere și prietenos.

Prin activitățile educaționale și de formare profesională organizate în cadrul instituției, noi oferim posibilitate tuturor studenților să beneficieze de 
o instruire ce corespunde celor mai înalte standarde, să aibă parte de o dezvoltare proporționată și o manifestare împlinită a propriei personalităţi. 
Colaborarea eficientă intrauniversitară și interuniversitară, relația comunicațională colegială și de parteneriat au condus spre dinamismul efectiv al 
calității și excelenței în educație și cercetare.

Indiscutabil, Universitatea de Stat din Moldova, prin potențialul intelectual de care dispune, rămâne a fi o citadelă a cunoașterii și culturii, un izvor de 
nesecată energie și un spațiu de alegere a specializării de către tinerii conștienți de continua competiție și de oportunitățile ce li se deschid.

Reușitele le putem obține doar prin unire și solidaritate în atingerea unui interes comun – cel de promovare a valorilor USM: competență profesională, 
transparență, dinamism, flexibilitate, creativitate, deschidere și inovare, un management modern care încurajează și motivează generația tânără pentru 
studii și cercetare.

Afirmăm cu certitudine că în cadrul Universității de Stat din Moldova cuvântul-cheie este performanța care invocă implicit viitorul, iar a fi student al 
USM este un parcurs ce necesită să fie tratat cu seriozitate, disciplină, muncă asiduă, perseverență, dăruire și, mai ales, pasiune!

Senatul Universității de Stat din Moldova

MESAJUL SENATULUI



 Universitatea de Stat din Moldova (USM) este prima instituție de învățământ superior cu statut de universitate 
înființată în Republica Moldova. Fondată la 1 octombrie 1946, cu denumirea inițială de Universitatea de Stat din Chișinău, 
de-a lungul timpului și-a format o reputație impecabilă la nivel național și internațional. Crearea ei a constituit un pilon de 
bază pentru dezvoltarea și consolidarea învățământului superior din țară.
 Inițial, au fost deschise 5 facultăți: Istorie și Filologie, Fizică și Matematică, Biologie, Chimie, Geologie și Pedolo-
gie. În primul an (1946-1947), la cele 12 catedre au fost înmatriculați 320 de studenți, procesul educațional fiind ghidat 
de 35 de cadre didactice. În 1958, la USM a fost inaugurată secția învățământ cu frecvență redusă, care, la unele facultăți, 
continuă până în prezent. O oportunitate pentru pregătirea tinerilor specialiști a reprezentat, mai mulți ani la rând (1958-
1981), secția serală. 
 În scurt timp, USM devine lider recunoscut al sistemului național de învățământ superior din țară, răspunzând la 
cerințele societății prin diversificarea programelor oferite și instituirea noilor subdiviziuni, catedre și facultăți, inclusiv: 
Facultatea de Economie (1953, 2002), Facultatea de Drept (1959), Facultatea de Inginerie și Tehnologie (1959), Facultatea 
de Limbi Străine (1964), Facultatea de Formare pentru Studenții Străini (1967), Școala de Jurnalism (1980), Facultatea de 
Filosofie și Psihologie (1994), Facultatea de Științe Politice (1995), Centrul de Calcul (1973). 
 Între anii 1946-1988, USM a fost parte componentă a sistemului universitar sovietic, gestionarea ei fiind dirijată 
de Moscova, capitala ex-URSS. Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, au fost introduse schimbări esențiale în siste-
mul național de învățământ. Perioada 1988-1996, pentru universitate, se caracterizează prin perfecționarea formelor 
tradiționale de predare-învățare și aplicarea noilor tehnologii. La 19 ianuarie 1990, instituția primește denumirea ei actuală 
– Universitatea de Stat din Moldova. 
 Pe parcursul a mai mult de 70 de ani, USM a devenit un centru universitar de elită, atât la nivel național, cât și 
internațional. Circa 120 de mii de absolvenți ai acestei universități activează în diverse domenii, precum: economie, 
educație, cultură, justiție, politică etc. O mare parte din elita intelectuală a Republicii Moldova s-a format la USM.
 Universitatea de Stat din Moldova este prima instituție de învățământ superior acreditată la nivel național (2001). 
Procesul educațional este realizat de o comunitate academică de prestigiu, care asigură desfășurarea acestuia la nivelul 
cerințelor pieței muncii, raliindu-se la paradigmele moderne de instruire prin aderarea, în mai 2005, la Procesul de 
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la Bologna. Mobilitatea academică, unul din dezideratele Procesului de la Bologna, este asigurată în cadrul USM prin 
participarea activă la proiectele internaționale, inclusiv cele finanțate de către Uniunea Europeană, dar și prin acordurile 
bilaterale interuniversitare încheiate cu diverse universități din lume. 
 În 2011, la 65 de ani de la fondare, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învățământului 
universitar național și în promovarea reformelor în domeniu, pentru contribuția substanțială la pregătirea specialiștilor de 
înaltă calificare și a tinerilor savanți, Universitatea de Stat din Moldova a fost decorată cu cea mai înaltă distincție de stat – 
„Ordinul Republicii”.
 Începând cu anul 2013, potrivit rezultatelor clasamentului mondial Ranking Web of Universities, elaborat de Con-
siliul Superior de Investigații Științifice din cadrul Ministerului Științei și Inovării al Spaniei, Universitatea de Stat din 
Moldova se plasează pe primul loc în topul celor mai prestigioase universități din țară, fapt ce demonstrează că USM este 
o instituție de învățământ superior competitivă, iar absolvenții ei se bucură de un spectru larg de oportunități de angajare.
 Universitatea de Stat din Moldova reprezintă spațiul în care este promovată libertatea academică. Aici au fost susținute 
în permanență pluralismul de opinii, creativitatea, precum și tendința de a asigura calitatea pregătirii specialiștilor de înaltă 
calificare, transformându-se într-un laborator al democrației cu idei generate în baza unui dialog constructiv între studenți 
și corpul profesoral.
 USM beneficiază de o bază tehnico-materială modernă, ce corespunde standardelor internaționale, asigurând acti-
vitatea personalului academic și a studenților prin crearea unui mediu propice pentru procesul educațional și cel de cer-
cetare. Universitatea pune la dispoziția studenților 6 blocuri de învățământ, 10 cămine, o bibliotecă proprie dotată cu săli 
de lectură, un Palat al Sporturilor, o Casă de Cultură, cantine, baze de practică și de agrement.
 În prezent, Universitatea de Stat din Moldova este una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior 
din țară. USM dispune de un contingent de cca 13 000 de studenți, care își fac studiile la peste o sută de programe de studii 
de licență și master, în cadrul a 11 facultăți și 11 școli doctorale. 
 Universitatea de Stat din Moldova este recunoscută în arealul învăţământului universitar internaţional şi este 
integrată într-o puternică reţea de cooperare internaţională: cca 110 de acorduri de colaborare bilaterală cu instituţii de 
învăţământ superior din 28 de ţări. Astăzi Universitatea de Stat este membră a Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor 
(IAU), Agenţiei Universitare a Francofoniei(AUF) și a Asociaţiei Euroasiatice a Universităţilor (AEU).
 Începând cu anul 2011, USM a devenit membră a Consorțiului Universităților din Republica Moldova – România 
- Ucraina (CUMRU), iar din 23 noiembrie 2018 este membră asociată a Consorțiului Universitaria, din care fac parte 
Academia de Studii Economice din București, Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara. 



 Cooperarea internațională este un aspect important al activității Universității de Stat din Moldova, aceasta contribuind 
esențial la consolidarea calității și la eficientizarea cercetării și a procesului educațional, dar și la formarea unei comunității aca-
demice competitive într-o continuă dezvoltare instituțională.
 Mobilitățile de studii și cercetări efectuate într-o altă țară stimulează dezvoltarea personală și crearea unor noi viziuni, oferă 
noi perspective și oportunități de colaborare în rețea, fiind o experiență valoroasă și utilă personală, dar și la nivel instituțional.
 Cooperarea internațională a USM se bazează pe cele circa 100 de acorduri de colaborare cu instituții de învățământ superior 
din 22 de țări ale lumii, parteneriatele interinstituționale și proiectele internaționale, elaborate împreună cu alte universități, aceasta 
reflectându-se în activitățile de predare-învățare și de cercetare ale universității și având ca scop încurajarea inovației și modernizării 
curriculumului, actualizarea conținuturilor de învățare, modernizarea proceselor de cercetare și de formare științifică. 
 Universitatea de Stat din Moldova este membră activă cu drepturi depline a trei asociații internaționale: Asociația Internațională 
a Universităților (IAU),  Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) și Asociația Euroasiatică a Universităților (EAU).
 De menționat, că activitatea universității pe dimensiunea internaționalizare este bine conturată prin prisma parteneriate-
lor de succes și a diverselor proiecte în cadrul mai multor programe de cooperare, precum: Horizon 2020, Erasmus+, Programul 
Operațional Comun Bazinul Mării Negre, Programul Operațional Comun România-Republica Moldova, Programul de schimburi 
pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), FREE MOVER, Fulbright, diverse proiecte susținute de AUF, DAAD 
și alte agenții și fonduri internaționale. De altfel, programele internaționale de educație, cercetare și formare, cu preponderență cele 
cu latura de mobilitate prezentă, presupun cele mai vădite și dinamice elemente ale procesului de internaționalizare implementat 
de USM.
 În ultimii ani a crescut numărul studenților și cel al personalului academic veniți la USM în cadrul acordurilor bilaterale și 
al programelor de schimb academic. Personalul academic cu statut de „visiting staff ” și studenții din alte țări (Germania, Spania, 
România, Belgia, Danemarca, Marea Britanie, Finlanda, Italia, Portugalia, Grecia, Cehia, Suedia etc.) contribuie la crearea de noi 
modalități de gândire și imprimă comunității academice o atmosferă multiculturală.
 Studenții internaționali care studiază la USM, fie cei veniți printr-un program de schimb academic, fie cei care își fac studiile 
complete pentru obținerea unei diplome de studii, reprezintă o componentă importantă a comunității academice a universității. În 
vederea pregătirii candidaților străini pentru admiterea la facultate, USM organizează anual cursuri pregătitoare de limbă română 
și rusă, cu durata de opt luni, sau cursuri intensive cu durata de trei și șase luni. Totodată, universitatea propune și un șir de pro-
grame de studii oferite în limba engleză.
 În baza acordurilor interministeriale de colaborare, la Universitatea de Stat din Moldova, anual, activează profesori din di-
verse țări care țin cursuri în cadrul facultăților sau își desfășoară investigațiile în cadrul laboratoarelor de cercetare ale USM.
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 Universitatea de Stat din Moldova, pe parcursul deceniilor de activitate științifico-didactică, s-a afirmat ca instituție educațională 
modernă şi centru ştiinţific polivalent, cu merite recunoscute în mediul academic și de cercetare din Republica Moldova și de peste hotare. 
Excelența și performanța înaltă a USM este demonstrată prin școlile ştiinţifice constituite la USM în domeniile: matematică şi informatică, 
fizică aplicată şi teoretică, chimie coordinativă analitică şi ecologică, biologia omului şi animalelor, botanică, zoologie şi biotehnologie, istorie 
şi lingvistică, jurnalism şi ştiinţele comunicării, drept, sociologie, politologie şi filosofie, psihologie şi ştiinţele educaţiei. Publicaţiile ştiinţifice, 
brevetele de invenţii, elaborările științifice ale universitarilor de la USM au fost apreciate în cadrul celor mai înalte foruri științifice naționale 
și internaționale, sporind prestigiul și recunoașterea rezultatelor cercetării, inovării și ale transferului tehnologic realizate în cadrul instituției.

 Cercetările şi inovările recente la USM sunt desfășurate în baza Strategiei de Cercetare şi Inovare la USM (2015-2020), având ca suport 
analiza SWOT şi cei trei piloni fundamentali ai triunghiului cunoaşterii – Educaţie, Cercetare şi Inovare. Strategia dată a permis eficientizarea 
infrastructurii de cercetare şi inovare (fondarea Institutului Cercetare şi Inovare), actualizarea organigramei Cercetare şi Inovare la USM, 
modernizarea echipamentului de cercetare, inclusiv prin antrenarea finanţărilor din sursele extrabugetare ale USM, eficientizarea studiilor 
de doctorat (11 şcoli doctorale), aderarea la Carta Europeană a Cercetătorilor şi la Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor şi 
implementarea graduală a acestor documente fundamentale în cadrul USM. Directoratul General pentru Cercetare şi Inovare al Comisiei 
Europene, în iulie 2015, a conferit Universităţii de Stat din Moldova prestigiosul titlu şi logoul „HR Excellence in Research” drept recunoaștere 
a succeselor înregistrate de comunitatea științifico-didactică.

 USM abordează probleme de actualitate în cercetarea fundamentală şi aplicativă a domeniului științelor reale şi exacte şi a celui sociouman 
şi economic, promovând noi idei, concepţii şi tehnologii avansate. Cercetările științifice la USM se desfăşoară în cadrul departamentelor 
educaţionale și al Institutului Cercetare şi Inovare (ICI), acesta fiind constituit din 21 de laboratoare de cercetări ştiinţifice, 11 şcoli doctorale, 
5 centre de excelenţă, Oficiul de Transfer Tehnologic și Incubatorul de Inovare „Inventica USM”. Investigațiile științifice în cadrul acestor 
unități de cercetare sunt realizate în corespundere cu profilurile de cercetare ale USM, ajustate la direcţiile strategice ale activităţii din sfera 
ştiinţei şi inovării pentru anii 2013-2020, aprobate prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.150 din 14.06.2013:

• Materiale, tehnologii şi produse inovative;
• Eficienţă energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie;
• Sănătate şi biomedicină;
• Biotehnologie;
• Patrimoniu naţional şi dezvoltarea societăţii.

CERCETARE, INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC



Universitatea de Stat din Moldova este fondatoare şi cofondatoare a revistelor ştiinţifice de profil: „Studia Universitatis Moldaviae”, cinci serii:

• Ştiinţe reale şi ale naturii ISSN 1814-3237;
• Ştiinţe exacte şi economice ISSN 1814-3199;
• Ştiinţe ale educaţiei ISSN 1857-2073;
• Ştiinţe umanistice ISSN 1811-2668;
• Ştiinţe sociale ISSN 1857-2103;
• „Moldavian Journal of the Physical Sciences”;
• „Chemistry Journal of Moldova”.

 Potenţialul ştiinţific al USM este reprezentat de 1050 de cadre didactico-ştiinţifice şi ştiinţifice, inclusiv 75 profesori universitari, 280 conferenţiari 
universitari şi conferenţiari cercetători, precum şi 351 doctoranzi. Rezultatele științifice ale universitarilor USM, în perioada ultimilor 15 ani, reflectă 
implementarea cu succes a circa 300 de proiecte naţionale şi 200 de proiecte internaţionale și sunt materializate prin publicarea a 600 de studii monografice, 
1570 de manuale şi lucrări metodice, aproximativ 18000 de articole ştiinţifice şi teze la conferinţe, obținerea a circa 420 de titluri de protecţie şi peste 
380 de medalii. Pentru merite deosebite în cercetare, 16 universitari de la USM au fost distinși cu Premiul Naţional, 17 cercetători au devenit Laureaţi 
ai Premiului Tineretului, iar 19 sunt deţinători ai premiilor Academiei de Ştiințe din Moldova. În această perioadă au fost susţinute 48 de teze de doctor 
habilitat şi 481 de teze de doctor în ştiinţe.

 Universitatea de Stat din Moldova este astăzi o instituție cu renume internațional în mediul instituțiilor de învăţământ universitar, fiind integrată 
în acțiuni de cooperare cu 103 universități și centre științifice universitare din 29 de ţări.  Universitatea este membră a Asociaţiei Internaţionale a 
Universităţilor (IAU), a Agenţiei Universitare a Francofonei (AUF), a Asociaţiei Euroasiatice a Universităţilor (AEU), face parte din Consorţiul 
Transfrontalier al Universităţilor din Ucraina, România şi Moldova (CUMRU) și, din anul 2018, este membră asociată a Consorțiului Universitaria.

 Prestigiul Universităţii de Stat din Moldova pe arena internaţională este consolidat şi de cei 36 de oameni iluștri de ştiinţă şi cultură din 16 ţări ale 
lumii, cărora li s-a conferit titlul Doctor Honoris Causa al USM.
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 Activitatea didactică în cadrul USM este specifică unei universități clasice, caracterizată prin diversitate. Este orientată spre realizarea obiectivului 
strategic dezvoltarea şi consolidarea calităţii ofertei educaţionale, care pentru moment constă din circa 70 de programe de studii de licență, 60 de programe 
de master și 27 de programe de doctorat, ce acoperă 17 domenii generale de studii din cele 26 existente în Republica Moldova și formează specialiști de 
înaltă calificare în științe ale educației, științe umaniste, filologie, științe sociale și comportamentale, jurnalism și informare, științe administrative, științe 
economice, drept, științe chimice, științe biologice, științe fizice, științe ale mediului, matematică și statistică, tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor, 
inginerie şi activităţi inginereşti, silvicultură, servicii publice.
 USM este implicată și în educația de-a lungul întregii vieți, oferind programe de formare profesională continuă și programe de dezvoltare personală 
pentru  beneficiari din diverse categorii profesionale, cu vârste și statut social diferite.  
 LICENȚĂ
Studiile de licență corespund unui număr de 180-240 de credite de studii. Durata studiilor de licență la USM este de 3 ani, cu excepția specialităților din 
domeniul dreptului, celor din domeniul ingineriei și a specialităților duble din științele educației, a căror durată este de 4 ani. Formele de învățământ 
sunt: cu frecvență (cu durata de studii de 3-4 ani) și cu frecvență redusă (cu durata de studii de 4-5 ani). Universitatea oferă și programe cu învățământ 
mixt, în cadrul cărora studiile cu frecvență sau cu frecvență redusă sunt asigurate de suporturi didactice și monitorizare prin intermediul platformelor 
electronice și învățământ la distanță. 
 MASTERAT
Studiile de master la USM au o durată de 1,5-2 ani și corespund unui număr de 90 și 120 credite de studii, care sunt oferite prin învățământ cu frecvență 
și la distanță.  
 DOCTORAT
Programele de studii de doctorat se desfășoară la USM în cadrul a 11 școli doctorale, cu forma de învățământ cu frecvență (3 ani) și cu frecvență redusă 
(4 ani), după cum urmează:
Istorie, Arheologie și Filosofie; Matematică și Știința Informației; Psihologie și Științe ale Educației; Studii Lingvistice și Literare; Studii de Lingvistică 
Romano-Germanică și Literatură Universală și Comparată; Științe Biologice și Geonomice; Științe Chimice; Științe Economice; Științe Fizice și Inginerești; 
Științe Sociale. 
 USM posedă capacitatea instituțională necesară pentru realizarea programelor de studii avansate și a programelor individuale de cercetare la 
doctorat, dispunând de 230 conducători abilitați la cele 104 specialități științifice acreditate. Totodată, școlile doctorale se implică activ în cooperări 
științifice, cu participarea în proiecte de cercetări și granturi naționale și internaționale, cu organizarea studiilor de doctorat prin cotutelă etc. 
 FORMARE CONTINUĂ 
USM oferă programe de calificare suplimentară, în același domeniu de formare profesională, cu durata studiilor de 1 an, 60 de credite, și programe de 
recalificare în domenii profesionale conexe, cu durata de 2 ani de studii, 90-120 de credite, pentru circa 70 de specialități.
Programele de scurtă durată de formare profesională continuă și dezvoltare personală (ce țin de prioritățile individuale ale persoanei), cuprinse între 1 și 
20 de credite, sunt oferite în conformitate cu interesele și nevoile de dezvoltare ale beneficiarului. 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
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Facultatea de
Biologie

și Pedologie

 Telefon: +373 22 244 324

 E-mail: biologie@usm.md

Web: usm.md 
FB: www.facebook.com/biousm

  Adresa: str. M. Kogălniceanu, 65a
  MD-2009, Chișinău, Republica Moldova

Facultatea de Biologie şi Pedologie a fost înfiinţată odată cu fondarea Universităţii de Stat din Moldova în anul 1946, la iniţiativa renumiților savanţi – 
acad. N. Dimo, prof. V. Andreev, I. Vul.
Pe parcursul anilor au avut loc numeroase reorganizări, modificări în nomenclatorul şi structura catedrelor, specialităţilor, specializărilor, unele fiind 
instituite, altele fiind închise, în funcţie de necesităţile ţării, de dezvoltarea unor noi ramuri ale ştiinţelor. A rămas constant însă nivelul ridicat de pregătire 
a specialiştilor, asigurat, în primul rând, de cadrele didactice cu înaltă calificare.. În aceşti ani facultatea a pregătit peste 6500 de specialişti atât pentru ţara 
noastră, cât şi pentru alte ţări (Rusia, România, Ucraina, Italia, Germania, Bulgaria, Vietnam, unele ţări din Africa, America Latină etc.).

Printre absolvenţii Facultăţii de Biologie și Pedologie sunt patru academicieni (Teodor Furdui, Andrei Ursu, Ion Toderaş și Serafim Andrieş) şi trei 
membri corespondenţi ai AŞM (Valentin Ungureanu, Vasile Şalaru și Ion Dediu), personalităţi notorii care au contribuit şi continuă să contribuie la 
dezvoltarea diferitor domenii de cercetare, producţie, învăţământ etc. Specialiştii formaţi în cadrul Facultăţii activează în diferite centre de cercetare şi de 
producţie din ţară şi peste hotarele ei.

La toate specialităţile facultății un rol esențial în procesul de studii le revine aplicaţiilor practice pe teren. Acestea sunt efectuate în cele mai relevante şi 
pitoreşti regiuni din ţară, inclusiv la staţiunea pentru practici din s. Bădragii-Vechi (raionul Edineţ).
O adevărată perlă a facultăţii este Muzeul Ştiinţelor Naturii, cu secţiile de Geologie, Pedologie, Botanică şi Zoologie, patrimoniul căruia este format din 
cca 14000 de exemplare zoologice și aproximativ 80000 de plante ierbarizate, provenind din Republica Moldova și din diverse zone geografice din toată 
lumea. 

Facultatea de Biologie și Pedologie dispune de șase laboratoare ştiinţifice din cadrul Institutului de Cercetare şi Transfer Tehnologic al Universității de 
Stat din Moldova cu un buget anual de circa 2-2,5 mil. MDL.

DEPARTAMENTE

• Biologie și Ecologie
• Științele Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură și Design

Co
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t



9

Domeniul general de studiu       Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire
Științe biologice Biologie 3 ani, IF* română, rusă
Științe biologice Biologie moleculară 3 ani, IF română, rusă
Științe ale mediului Ecologie 3 ani, IF; 4 ani IFR** română, rusă
Științe fizice Geografie 3 ani, IF română, rusă
Științe fizice Geologie 3 ani, IF română, rusă
Științe fizice Științele solului 3 ani, IF română, rusă
Silvicultură Silvicultură și grădini publice 4 ani, IF; 5 ani IFR română, rusă
Ştiinţe ale educaţiei Biologie 4 ani, IF română, rusă

CICLUL I LICENȚĂ

CICLUL II MASTER

Domeniul general de studiu      Programe academice Tipul programului Durata studiilor, număr de 
credite

Științe biologice Ştiinţe biologice aplicate MP*** 2 ani, 120 de credite
Științe ale mediului Managementul mediului MP 2 ani, 120 de credite
Silvicultură Design de landșaft și spații 

verzi
MP 2 ani, 120 de credite

Silvicultură Reproducerea genofondului 
silvic

MP 1,5 ani, 90 de credite

CICLUL III DOCTORAT

Domeniul științific Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire
Științe biologice Biochimie 3 ani, IF; 4 ani IFR română, rusă
Științe biologice Botanică 3 ani, IF; 4 ani IFR română, rusă
Științe biologice Zoologie 3 ani, IF; 4 ani IFR română, rusă
Științe biologice Fiziologie umană și animală 3 ani, IF; 4 ani IFR română, rusă
Științe biologice Genetică 3 ani, IF; 4 ani IFR română, rusă
Științe ale mediului Ecologie 3 ani, IF; 4 ani IFR română, rusă
Științe biologice Biotehnologie, bionanotehnol-

ogie
3 ani, IF; 4 ani IFR română, rusă

Științe fizice Pedologie 3 ani, IF; 4 ani IFR română, rusă
Științe fizice Geografie 3 ani, IF; 4 ani IFR română, rusă

*IF – învățământ cu frecvență **IFR - învățământ cu frecvență redusă *** MP – master de profesionalizare



Facultatea de
Chimie și

Tehnologie
Chimică

 Telefon: +373 22 244 355

 E-mail: fctc1946@gmail.com

 Web: chimie.usm.md 
 FB: facebook.com/chimie

 Adresa: str. A. Mateevici, 60
 MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
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Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică (FCTC) a fost inaugurată în 1946, menţinându-se de-a lungul a șapte decenii ca o 
”forjerie” de specialişti de înaltă calificare în domeniile chimiei, pedagogiei şi tehnologiilor chimice.
 
Până în prezent, Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică rămâne a fi unica în republică ce pregăteşte specialişti chimişti calificați 
în domeniul pedagogic şi tehnologic. Prin activităţile sale, FCTC asigură o continuitate eficientă a învăţământului liceal, universitar 
şi postuniversitar pentru domeniile de formare profesională сhimie, сhimie biofarmaceutică, tehnologie chimică industrială și 
tehnologia produselor cosmetice și medicinale. Pe parcursul activității au fost pregătiţi peste 3000 de specialişti care activează cu 
succes în republică şi peste hotarele ei. 

Activitatea de cercetare  ştiinţifică se realizează în cadrul a trei  laboratoare  ştiinţifice în diferite domenii ale chimiei şi tehnologiei   
chimice.  Cele mai relevante rezultate ştiinţifice sunt apreciate înalt în cadrul simpozioanelor internaţionale şi expoziţiilor de 
inventică în diferite ţări ale lumii.

Prin relațiile de colaborare și parteneriat, proiecte de cooperare cu alte instituții universitare europene sau americane, facultatea 
extinde continuu cooperarea ştiinţifică şi schimburile de studenţi şi cadre didactice, ştiut fiind faptul, că domeniul chimiei este unul 
dintre cele mai „internaţionalizate” domenii de educaţie şi cercetare ale ştiinţei de la începutul celui de-al treilea mileniu.

DEPARTAMENTE

• Chimie
• Chimie Industrială și Ecologică
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Domeniul general de 
studiu       

Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire

Științe ale educației Chimie 3 ani, IF* română, rusă
Științe ale educației Chimie și biologie 3 ani, IF română
Științe chimice Chimie 3 ani, IF română, rusă
Științe chimice Chimie biofarmaceutică 3 ani, IF; 4 ani IFR**    română
Tehnologie chimică și 
biotehnologii

Tehnologia chimică 
industrială

3 ani, IF română

Tehnologie chimică și 
biotehnologii

Tehnologia produselor 
cosmetice şi medicinale

3 ani, IF; 4 ani IFR română

CICLUL I LICENȚĂ

CICLUL II MASTER

Domeniul general de 
studiu      

Programe academice Tipul programului Durata studiilor, număr 
de credite

Științe exacte Chimie coordinativă MC*** 2 ani, 120 de credite
Protecția mediului Chimie ecologică şi 

protecţia mediului
MC 2 ani, 120 de credite

Tehnologie chimică și 
biotehnologii

Tehnologia produselor 
cosmetice şi medicinale

MP**** 2 ani, 120 de credite

CICLUL III DOCTORAT

Domeniul științific Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire
Chimie Chimie anorganică 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă
Chimie Chimie analitică 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă
Chimie Chimie fizică 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă
Chimie Chimie organică 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă
Chimie Chimie ecologică 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă
Științe chimice Tehnologii speciale 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

*IF – învățământ cu frecvență  **IFR - învățământ cu frecvență redusă  ***MC- master de cercetare  ****MP – master de profesionalizare



Facultatea
de Drept

Telefon: +373 69380068

E-mail: decanatdrept.@gmail.com

Web: drept.usm.md 
FB: facebook.com/Facultatea.de.Drept.USM

Adresa: str. M. Kogălniceanu, 67
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
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Dreptul cuprinde ansamblul normelor juridice care stabilesc cadrul juridic de organizare a societății, principii ce stau la baza programelor de 
studii de la Facultatea de Drept. Activitatea de predare-învățare este orientată spre formarea abilităților de a înțelege și de a interpreta corect 
un act normativ pe baza jurisprudenței interne și internaționale. 

În acest context, specialitatea Drept urmărește realizarea obiectivelor sale prin: formarea competențelor profesionale în baza pregătirii 
teoretice și practice în domeniul dreptului, formarea abilităților de cercetare în domeniul jurisprudenței, pregătirea specialiștilor în scopul 
investigării problemelor contradictorii din jurisprudență, dezvoltarea bazei metodologice a evoluției științei de ramură, asigurarea condițiilor 
de dezvoltare multilaterală a viitorilor specialiști, formarea poziției civice și dimensiunii etice a personalității. 

La Facultate activează, de asemenea, filierele francofonă și anglofonă, în cadrul cărora își pot face studiile în domeniul jurisprudenței studenții 
ce posedă la un nivel înalt limba franceză sau limba engleză.

DEPARTAMENTE

• Drept Public
• Drept Privat
• Drept Penal
• Drept Internațional și European
• Drept Procedural
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Domeniul general de studiu       Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire
Drept Drept 4 ani, IF*; 5 ani, IFR** română, rusă

CICLUL I LICENȚĂ

CICLUL II MASTER

Domeniul general de studiu      Programe academice Tipul programului Durata studiilor, număr de credite

Drept Drept penal MP*** 1,5 ani, 90 de credite; 
2 ani, 120 de credite

Drept Drept civil MP 1,5 ani, 90 de credite

Drept Proceduri judiciare civile MP 1,5 ani, 90 de credite; 
2 ani, 120 de credite

Drept Drept internațional MP 1,5 ani, 90 de credite

Drept Proces penal și criminalistică MP 1,5 ani, 90 de credite

Drept Drepturile omului MP 1,5 ani, 90 de credite

Drept Dreptul relațiilor de muncă și comerciale în afaceri MP 1,5 ani, 90 de credite

Drept Drept public și guvernare electronică MP 1,5 ani, 90 de credite

Drept Drept fiscal și activitate vamală MP 1,5 ani, 90 de credite; 
2 ani, 120 de credite

CICLUL III DOCTORAT

Domeniul științific Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire

Științe sociale Teoria generală a dreptului 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Drept constituțional 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Drept administrativ 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Drept financiar (bancar, fiscal, vamal) 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Drept funciar şi al mediului 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Drept informațional 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Drept contravenţional 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Drept internațional și european public 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Drept civil 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Dreptul afacerilor 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Dreptul procesual civil 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Dreptul familiei 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Dreptul muncii și al protecției sociale 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Drept internațional și european privat 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Drept penal și execuțional penal 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Criminologie 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Drept procesual penal 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Criminalistică, expertiză judiciară,  investigaţii 
operative

3 ani, IF; 4 ani, IFR română

13*IF – învățământ cu frecvență  **IFR - învățământ cu frecvență redusă  *** MP – master de profesionalizare



Facultatea
de Fizică 

și Inginerie

 Telefon: +373 22 244 386, +373 67317713

 E-mail: vnicorici@yahoo.com

 Web: http://phys.usm.md 
 FB: facebook.com/FizicaInginerieUSM

Adresa: str. A. Mateevici, 60
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
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Facultatea de Fizică şi Inginerie, fondată în anul 1946, a pregătit peste 3700 de specialişti, care activează cu succes în diverse domenii ale 
economiei naţionale, educaţiei şi ştiinţei. Fiecare al zecelea absolvent a obţinut gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe, iar fiecare al sutălea – de 
doctor habilitat.

Începând cu anul 2003, Facultatea de Fizică și Inginerie pregătește ingineri la programele Tehnologia informației și Inginerie și managementul 
calității.      Pentru pregătirea cadrelor în domeniul IT, sunt invitați specialiști din diverse companii IT, care organizează cu studenții traininguri 
de dezvoltare profesională. Absolvenții programelor respective sunt angajați în domeniul ingineresc, acoperind necesitățile pieței muncii.
În 2018, la Facultate a avut loc inaugurarea primului laborator în RM  – „Oficiul de Educație pentru Drone”, proiectul fiind cofinanțat de 
Programul Erasmus+. Dotarea tehnică a laboratorului corespunde standardelor europene, care permite instruirea studenților de la specialitățile 
Fizică, Tehnologia informației, Inginerie și managementul calității.

În prezent, Facultatea de Fizică şi Inginerie îşi propune realizarea activităţii didactice şi de cercetare, pe baza valorilor consacrate şi a cerinţelor 
societăţii, în condiţiile promovării calităţii şi eficienţei prin implementarea sistemului de credite transferabile şi prin elaborarea standardelor 
de formare profesională.

Studiile la Facultate sunt axate pe trei cicluri: licență, master, doctorat. Facultatea are un corp profesoral cu un potenţial intelectual înalt, atât 
în plan          didactic, cât şi ştiinţific, implicat alături de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, în programe internaţionale de educație și cercetare, 
inclusiv în  mobilitatea academică. 

DEPARTAMENTE

• Fizică Teoretică „I. Perlin” 
• Fizică Aplicată și Informatică
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Domeniul general de studiu       Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire
Științe fizice Fizică 3 ani, IF* română, rusă
Științe ale educației Fizică 3 ani, IF română, rusă
Tehnologii ale informaţiei şi 
comunicaţiilor

Tehnologia informației 4 ani, IF; 5 ani, IFR** română, rusă

Inginerie și activități inginerești Ingineria și managementul calității 4 ani, IF; 5 ani, IFR română, rusă
Tehnologii ale informaţiei şi 
comunicaţiilor 

Calculatoare și rețele 4 ani, IF română, rusă

Științe fizice Hidrologie și meteorologie 3 ani, IF română, rusă

CICLUL I LICENȚĂ

CICLUL II MASTER

Domeniul general de studiu      Programe academice Tipul programului Durata studiilor, număr de credite
Științe fizice Fizica teoretică MC*** 2 ani, 120 de credite
Științe fizice Fizica și ingineria semiconductoare-

lor
MC 2 ani, 120 de credite

Tehnologii ale informaţiei şi 
comunicaţiilor

Tehnologii informaționale în mod-
elare

MP**** 2 ani, 120 de credite

Inginerie și activități inginerești Procedee și metode de măsurare în 
ingineria mediului

MP 2 ani, 120 de credite

CICLUL III DOCTORAT

Domeniul științific Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire

Informatica aplicată Modelare, metode matematice, produse 
program

3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Fizica teoretică Fizică statistică și cinetică 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Fizica teoretică Fizică computațională și modelarea 
proceselor

3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Fizica sistemelor macroscopice Fizica stării solide 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Fizica aplicată Fizica și tehnologia materialelor 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Fizica aplicată Fizica nanosistemelor și nanotehnologii 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Fizica aplicată Fizica mediului ambiant 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Calculatoare și tehnologii 
informaționale

Tehnologii, produse și sisteme 
informaționale

3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Didactica științelor Didactică școlară (pe trepte și discipline 
de învățământ)

3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

*IF - învățământ cu frecvență **IFR - învățământ cu frecvență redusă ***MC - master de cercetare ****MP - master de profesionalizare



Facultatea
de Istorie 

și Filosofie

 Telefon: +373 67560053

 E-mail: istoriedecanat@gmail.com

 Web: istorie.usm.md
 FB: facebook.com/istorie.usm

 Adresa: str. A. Mateevici, 60
 MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
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Facultatea de Istorie și Filosofie este una din facultăţile fondatoare ale Universităţii de Stat din Moldova, întemeiată la 1 octombrie 1946. Timp de mai 
bine de 70 de ani de experiență și evoluție, facultatea a trecut prin mai multe modificări de structură: 1949-1962 – Facultatea de Istorie și Filologie,                               
1962-1964 – Facultatea de Istorie și Drept, 1964-2003 – Facultatea de Istorie, 2003-2008 – Facultatea de Istorie și Psihologie, 2008-prezent –Facultatea de 
Istorie și Filosofie. Pe parcursul anilor facultatea s-a extins, făcând pași importanți în direcţia modernizării structurii şi programelor de studii: unele catedre 
au devenit autonome și au stat la baza înfiinţării a noi facultăţi: Facultatea de Litere, Facultatea de Drept, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 
Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. 

În prezent, Facultatea de Istorie și Filosofie cuprinde 2 departamente: Departamentul Istoria Românilor, Universală și Arheologie și Departamentul                
Filosofie și Antropologie, care pregătesc specialişti de înaltă calificare pentru învăţământul şi cercetarea istorică și filosofică din Republica Moldova, pe 
baza unor programe de studii moderne, în care aspectele teoretice sunt îmbinate cu excelența practică. Realizarea misiunii sale educaţionale şi de cercetare 
este asigurată de un prestigios corp profesoral format din cca 40 de cadre didactice.  
Absolvenţii Facultăţii de Istorie și Filosofie pot îmbrăţişa diverse cariere profesionale: cadre didactice în învăţământul preuniversitar sau universitar, 
cercetători științifici, muzeografi, arheologi, arhivişti, ziarişti, bibliotecari, analişti politici şi politicieni, funcţionari în domeniul public etc. Studenții 
facultății beneficiază de un mediu de învățământ competitiv care stimulează creativitatea, inițiativa științifică, dezvoltarea personală și implicarea activă a 
viitorilor specialiști în construirea societății moderne. 

În cei peste 70 de ani de istorie, Facultatea de Istorie și Filosofie s-a impus ca o unitate reprezentativă de învățământ din Universitatea de Stat din Moldova 
și din țară în domeniul istoriei și filosofiei prin colectivul de cadre didactico-științifice și prin calitatea excepțională a studenților și absolvenților săi. 

DEPARTAMENTE

• Istoria Românilor, Universală și Arheologie
• Filosofie și Antropologie
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Domeniul general de studiu       Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire
Științe ale educației Istorie 3 ani, IF*; 4 ani, IFR** română, rusă
Științe ale educației Istorie și limba engleză 4 ani, IF română
Științe ale educației Istorie și geografie 4 ani, IF română
Științe umanistice Istorie 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă
Științe umanistice Filosofie 3 ani, IF română, rusă
Științe umanistice Antropologie 3 ani, IF română, rusă

CICLUL I LICENȚĂ

CICLUL II MASTER

Domeniul general de studiu      Programe academice Tipul programului Durata studiilor, număr de credite
Științe umanistice Stat şi societate din perspectivă 

istorică (forme de guvernare, 
securitate naţională şi relaţii 
internaţionale) 

MC*** 2 ani, 120 de credite

Științe umanistice Managementul patrimoniului cultural MP**** 2 ani, 120 de credite

Științe umanistice Istoria şi cultura religiilor MP 2 ani, 120 de credite

Științe umanistice Filosofie, antropologie și management 
cultural

MP 2 ani, 120 de credite

Științe umanistice Filosofii contemporane MP 2 ani, 120 de credite

CICLUL III DOCTORAT

Domeniul științific Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire

Științe umanistice Istoria românilor (pe perioade) 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Științe umanistice Istoria universală (pe perioade) 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Științe umanistice Arheologie 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Științe umanistice Teoria și metodologia științelor istorice 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Științe umanistice Documentologie și arhivistică 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Științe umanistice Istoria filosofiei 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Științe umanistice Ontologie și gnoseologie 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Științe umanistice Filosofie istorică 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Științe umanistice Filosofia științei și tehnicii (pe domenii) 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

*IF – învățământ cu frecvență  **IFR - învățământ cu frecvență redusă  ***MC- master de cercetare  ****MP – master de profesionalizare



Facultatea de
Jurnalism și

Științe ale
Comunicării

Telefon: +373 67560012, +373 67560008, 
               +373 67560009

 E-mail: decanatul@mail.ru

Web: jurnalism.usm.md
FB: facebook.com/jurnalism.usm

Adresa: str. A. Mateevici, 60
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
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Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării propune o viziune integrată asupra studiilor, în care se regăsesc atât obiective 
educaționale generale, ce pun în valoare conceptul de „specialist universal”, cât și obiective specifice unor branșe înguste de formare 
profesională. 

Cunoștințele și competențele profesionale sunt dobândite în cadrul unor activităţi de formare profesională complexe, accentul fiind 
pus, în special, pe   proiectele profesionale, orientate, în linii generale, spre conceperea și realizarea materialelor promoționale, 
campaniilor publicitare și comunicatelor de presă; a ziarelor, buletinelor de știri, emisiunilor RTV și on-line, a evenimentelor publice 
de natură socioculturală. Proiectele profesionale pot fi audiate la postul de radio on-line al Facultății ”Unda Liberă-Terrabit”și 
vizualizate pe pagina de Facebook, de Youtube și a Consiliului Studenților din Mass-media.

Absolvenții Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării pot deveni jurnaliști de presă scrisă și on-line, prezentatori la radio și 
la televiziune; moderatori de talk-show-uri; reporteri, redactori, administratori de platforme media on-line; comentatori, specialiști 
în publicitate și marketing, copywriteri, specialiști în Relaţii Publice, purtători de cuvânt, referenți, bibliotecari, documentariști, 
experți în transferul de informații, cadre didactice universitare etc.

Standardele educaţionale adoptate la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării promovează profesionalismul, libertatea 
cugetării, pluralismul de opinie, responsabilitatea socială şi spiritul de creaţie. 

DEPARTAMENTE

• Teoria și Practica Jurnalismului 
• Radio și Televiziune 
• Comunicare și Teoria Informării 
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Domeniul general de studiu       Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire
Științe ale comunicării Jurnalism și procese medi-

atice
3 ani, IF*; 4 ani, IFR** română, rusă

Științe ale comunicării Comunicare și relații publice 3 ani, IF română

Științe ale comunicării Biblioteconomie, asistență 
informațională și arhivistică

3 ani, IF; 4 ani, IFR română

CICLUL I LICENȚĂ

CICLUL II MASTER

Domeniul general de studiu      Programe academice Tipul programului Durata studiilor, număr de 
credite

Științe ale comunicării Produse video și media 
promoting

MP*** 2 ani, 120 de credite

Științe ale comunicării Managementul instituției 
media

MP 2 ani, 120 de credite

Științe ale comunicării Talk-show-ul radiotele-
vizat 

MP 2 ani, 120 de credite

Științe ale comunicării Relații publice și publici-
tate 

MP 2 ani, 120 de credite

Științe ale comunicării Managementul instituției 
infodocumentare

MP 2 ani, 120 de credite

CICLUL III DOCTORAT

Domeniul științific Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire

Științe sociale Jurnalism și procese medi-
atice

3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Comunicare și relații publice 3 ani, IF; 4 ani, IFR română
Științe sociale Procese și metodologii în 

activități editoriale
3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Infodocumentare, 
biblioteconomie și știința 
informării

3 ani, IF; 4 ani, IFR română

*IF – învățământ cu frecvență **IFR - învățământ cu frecvență redusă  *** MP – master de profesionalizare



Facultatea
de Litere

 Telefon: +373 22 244 071

 E-mail: facultatealitere@gmail.com
              decanatflls@gmail.com
Web: litere.md; lls.usm.md
FB: facebook.com/litereusm
       facebook.com/limbisiliteraturistraineUSM

Adresa: str. M. Kogălniceanu, 65a
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
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Facultatea de Litere, aflându-se printre structurile fondatoare ale Universității de Stat din Moldova, a devenit o prezență activă și de prestigiu în învățământul 
superior din domeniul științelor filologice. Prin misiunea sa de a pregăti specialiști de performanță în filologie, Facultatea de Litere asigură continuitatea 
și dezvoltarea tradițiilor culturale naționale, înscrierea lor în circuitul valorilor europene, precum și cunoașterea și propagarea acestora în spațiul cultural 
din țara noastră. Îmbinând armonios respectarea tradițiilor cu implementarea inovațiilor, aspirând permanent spre atingerea excelenței în cercetare, dar 
și spre crearea unui climat favorabil predării-învățării de calitate, Facultatea de Litere oferă studenților săi cunoștințele și competențele necesare pentru o 
realizare profesională reușită atât în învățământ, cât și în alte domenii adiacente: traducere, redactare, mass-media, relații cu publicul, absolvenții noștri 
găsindu-și cu ușurință un loc de muncă. 
Misiunea Facultății de Litere este pregătirea specialiștilor în domeniul filologiei, traductologiei și pedagogiei de înaltă calificare, atât în limbile materne 
(română și rusă), cât și în limbile străine moderne precum engleza, franceza, germana, spaniola și italiana. Pregătirea specialiștilor are loc la cele trei cicluri 
universitare: licență, master și doctorat. Studenții Facultății de Litere au posibilitate să realizeze stagiile de practică pedagogică sau de specialitate în diverse 
licee, instituții publice și private, cu care facultatea a încheiat acorduri de colaborare. De asemenea, studenții facultății au posibilitatea să consulte literatura 
de specialitate din Biblioteca Austriacă, Centrul de Cultură Britanică, Centrul de Studii Americane, Centrul de Reușită Universitară și Centrul „Russkii mir”. 
În Centrele de Limbă Poloneză și Turcă se țin cursuri pentru doritorii de a însuși o nouă limbă. 
Prin diversitatea programelor academice propuse,  atât la licență, cât și la master, Facultatea de Litere oferă studenților un traseu educațional care reprezintă 
nu doar o rampă de lansare într-o carieră de succes, dar și o cale de modelare a personalității lor, ca viitori specialiști filologi, prin experiențe de neuitat, 
relații interumane bazate pe respect și apreciere, colaborări cu semeni de peste hotare și mobilități academice, o atmosferă de învățare stimulativă și 
benefică spiritelor creative.

DEPARTAMENTE

• Lingvistică Română și Știință Literară
• Lingvistică Germanică și Comunicare Interculturală
• Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală
• Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată
• Literatură Universală și Comparată
• Limba Engleză și Limba Franceză de Specialitate



Domeniul general de studiu       Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire
Științe ale educației Limba și literatura română 3 ani, IF*; 4 ani, IFR** română

Științe ale educației Limba și literatura română și limba franceză 4 ani, IF română

Științe ale educației Limba și literatura română și limba engleză 4 ani, IF română

Științe ale educației Limba și literatura rusă și limba engleză 4 ani, IF rusă

Științe ale educației Limba engleză şi franceză 4 ani, IF română, rusă

Științe ale educației Limba franceză și engleză 4 ani, IF română, rusă

Științe ale educației Limba germană și engleză 4 ani, IF română, rusă

Filologie Limba și literatura română 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Filologie Limba spaniolă și engleză 3 ani, IF română, rusă

Filologie Limba italiană și engleză 3 ani, IF română, rusă

Traducere Traducere şi interpretare. Limba franceză și engleză 3 ani, IF română, rusă

Traducere Traducere şi interpretare. Limba engleză și franceză 3 ani, IF română, rusă

Traducere Traducere şi interpretare. Limba engleză și germană 3 ani, IF română, rusă

Traducere Traducere şi interpretare. Limba engleză și italiană 3 ani, IF română, rusă

Traducere Traducere şi interpretare. Limba engleză și spaniolă 3 ani, IF română, rusă

CICLUL I LICENȚĂ

CICLUL II MASTER
Domeniul general de studiu      Programe academice Tipul programului Durata studiilor, număr de credite

Științe umanistice Limbă, literatură și civilizație românească MP*** 2 ani, 120 de credite

Științe umanistice Lingvistică și comunicare MP 2 ani, 120 de credite

Științe umanistice Literatura română în context european MP 2 ani, 120 de credite

Științe umanistice Limba şi literatura rusă: comunicare interculturală şi 
organizaţională

MP 2 ani, 120 de credite

Științe umanistice Traducere şi interpretare de conferinţe MP 2 ani, 120 de credite

Științe umanistice Comunicare multilingvă, management intercultural şi 
limbaje de afaceri

MP 2 ani, 120 de credite

CICLUL III DOCTORAT
Domeniul științific Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire

Filologie Lingvistică; filosofia limbajului; psiholingvistică; 
lingvistică informatizată

3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Filologie Gramatică 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Filologie Fonetică și fonologie; dialectologie; istoria limbii; 
sociolingvistică; etnolingvistică

3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Filologie Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje spe-
cializate; traductologie

3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Filologie Semiotică; semantică; pragmatică 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Filologie Teoria textului; analiza discursului; stilistică 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Filologie Glotodidactică 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Filologie Literatura română 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Filologie Teoria literaturii 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

21*IF – învățământ cu frecvență  **IFR - învățământ cu frecvență redusă  *** MP – master de profesionalizare



Facultatea de
Matematică

și Informatică

 Telefon: +373 22 244 720

 E-mail: usm.mathcs@gmail.com

 Web: fmi.usm.md
 FB: facebook.com/fmiusm

 Adresa: str. A. Mateevici, 60
 MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
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După șapte decenii de evoluţie, Facultatea de Matematică și Informatică este astăzi o entitate universitară de cercetare, 
formare şi de referinţă în reţeaua academică şi ştiinţifică naţională şi internaţională, matură și integră, cu o moștenire 
valoroasă de cadre didactice, cercetători, doctoranzi şi studenţi. Tradiţiile şi prestigiul facultăţii onorează şi totodată obligă 
la performanţe academice și la modernizarea continuă a ofertei educaţionale.

Misiunea principală a Facultății de Matematică și Informatică este de a pregăti specialiști de înaltă calificare în domeniile 
Matematică și Informatică, cadre didactice competente în aceste sfere de activitate, precum și de a promova învățământul 
şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi pe educaţie continuă. Totodată, facultatea 
are rolul de membru activ al mediului social, care are misiunea de a promova în societate cultura matematică și informatică, 
de a contribui la perfecţionarea sistemului educațional, de a adopta reglementări conforme cu standardele moderne 
naționale și internaționale.

Pe lângă activitatea instructiv-educațională și de cercetare cu studenții, în scopul sporirii performanței profesionale, 
cadrele didactice ale facultății dezvoltă în permanență activități de cercetare și se implică cu succes în realizarea unor 
proiecte științifice naționale și internaționale. 
Începând cu anul 2008, Facultatea de Matematică și Informatică a fost gazda a șapte ediții ale Conferinței Internaționale 
„Mathematics & IT Research and Education”.

DEPARTAMENTE

• Matematică
• Informatică
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Domeniul general de studiu       Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire
Matematică și statistică Matematică 3 ani, IF* română, rusă
Matematică și statistică Matematici aplicate 3 ani, IF română, rusă
Tehnologii ale informaţiei şi 
comunicaţiilor

Informatică 3 ani, IF română, rusă

Tehnologii ale informaţiei şi 
comunicaţiilor

Managementul informației 3 ani, IF română, rusă

Tehnologii ale informaţiei şi 
comunicaţiilor

Informatică aplicată 3 ani, IF română, rusă, engleză

Științe ale educației Matematică 3 ani, IF română, rusă
Științe ale educației Informatică 3 ani, IF română, rusă

CICLUL I LICENȚĂ

CICLUL II MASTER

Domeniul general de studiu      Programe academice Tipul programului Durata studiilor, număr de credite
Matematică Structuri matematice și metode 

de soluționare a problemelor 
aplicative

MC** 2 ani, 120 de credite

Dezvoltarea produselor program 
şi a aplicaţiilor

Informatică aplicată MP*** 2 ani, 120 de credite

CICLUL III DOCTORAT

Domeniul științific Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire

Științe ale naturii Analiza matematică 3 ani, IF; 4 ani, IFR**** română, rusă

Științe ale naturii Ecuații diferențiale 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Științe ale naturii Geometrie și topologie 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Științe ale naturii Logica matematică, algebra și 
teoria numerelor

3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Științe ale naturii Cibernetică matematică și 
cercetări operaționale

3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Științe ale naturii Bazele teoretice ale informaticii 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Științe ale naturii Programarea calculatoare-
lor 

3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

*IF – învățământ cu frecvență  **MC- master de cercetare  ***MP – master de profesionalizare ****IFR - învățământ cu frecvență redusă



FACULTATEA DE 
PSIHOLOGIE ŞI 

ŞTIINŢE ALE 
EDUCAŢIEI, 

SOCIOLOGIE 
ŞI ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ

 Telefon: +373 22 242 722, 
                +373 67317318, +373 67315316

 E-mail: fpsesas@gmail.com

 Web: psesas.usm.md
 FB: facebook.com/facultateapsesasusm

Adresa: str. M. Kogălniceanu, 65a
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
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Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială  este o structură a Universităţii de Stat din Moldova şi se încadrează în 
realizarea spaţiului european comun pentru învăţământul superior prin promovarea politicilor educaţionale respective, a sistemului de valori europene 
şi naţionale, dar şi prin formarea profesională iniţială şi continuă a specialiştilor de înaltă calificare în domeniul educaţiei şi psihologiei, sociologiei și 
asistenței sociale.
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială este recunoscută pe plan naţional, dar şi pe cel internaţional prin performanţele 
educaţionale, ştiinţifice, sportive. Potenţialul uman, curricular, tehnologic şi comunicaţional disponibil asigură calitatea studiilor la toate cele trei cicluri 
ale învăţământului superior. 
Politicile educaţionale ale facultăţii se axează pe următoarele principii:

• studenţii şi profesorii sunt actorii principali ai procesului educaţional;
• interconexiunea învăţământului superior, cercetării şi a pieţei muncii;
• promovarea interculturalităţii, multiculturalităţii şi a deschiderii spre valori europene;
• învăţarea activă, interactivă prin cooperare şi colaborare.

În cadrul facultății funcționează Centrul de Cercetări și Laboratorul de dezvoltare a politicilor educaționale, Centrul de Asistență Psihologică, Centrul de 
Consiliere Psihopedagogică, Centrul Național de Asistență Socială.
Studenții au dreptul să creeze diferite asociații și să participe activ la luarea deciziilor la nivel de facultate. Totodată, aceștia dispun de oportunități să        
participe în diferite proiecte de mobilitate academică, de cercetare, de voluntariat etc.
Facultatea dispune de resurse umane, specialiști de înaltă calificare ce pot concura cu universitățile din țară și din străinătate. Cercetătorii și cadrele             
didactice ale facultății participă activ la elaborarea și promovarea politicilor educaționale și sociale la nivel național.
Facultatea este deschisă spre colaborarea cu structurile respective din cadrul universităților europene.

DEPARTAMENTE

• Psihologie
• Științe ale Educației
• Sociologie și Asistență Socială
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Domeniul general de studiu       Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire

Științe ale educației Psihopedagogie 3 ani, IF*; 4 ani, IFR** română, rusă

Științe ale educației Educație civică 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Științe ale educației Pedagogie în învăţământul primar şi limba 
engleză

4 ani, IF română

Științe ale educației Pedagogie în învăţământul primar/
Psihopedagogie

4 ani, IF; 5 ani, IFR română, rusă

Asistență socială Asistență socială 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe sociale Sociologie 3 ani, IF română, rusă

Științe sociale Psihologie 3 ani, IF română, rusă

CICLUL I LICENȚĂ

CICLUL II MASTER

Domeniul general de studiu      Programe academice Tipul programului Durata studiilor, număr de credite

Științe sociale Psihologie clinică MP*** 2 ani, 120 de credite

Științe sociale Psihologia muncii și organizațională MP 2 ani, 120 de credite

Științe sociale Psihologia judiciară MP 2 ani, 120 de credite

Științe ale educației Management educațional MP 2 ani, 120 de credite

Științe ale educației Formarea formatorilor MP 2 ani, 120 de credite

Științe ale educației Consilierea pentru probleme de familie MP 2 ani, 120 de credite

Științe ale educației Psihopedagogia învăţământului superior MP 2 ani, 120 de credite

Științe ale educației Pedagogia învăţământului liceal MP 2 ani, 120 de credite

Științe ale educației Psihopedagogia comportamentului deviant MP 2 ani, 120 de credite

Științe ale educației Consiliere educaţională şi spirituală MP 2 ani, 120 de credite

Științe sociale Politici sociale centrate pe familie MP 2 ani, 120 de credite

Științe sociale Managementul serviciilor sociale MP 2 ani, 120 de credite

Științe sociale Sondaje de opinie, marketing și publicitate MP 2 ani, 120 de credite

CICLUL III DOCTORAT

Domeniul științific Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire

Psihologie generală Psihologie generală 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Psihologie generală Teoria generală a educației 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Psihologie generală Didactică școlară pe trepte și discipline de 
învățământ

3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Psihologie generală Pedagogie universitară 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Sociologie Teoria și metodologia sociologiei 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Sociologie Structură socială, instituții și procese sociale 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Sociologie Teoria și practica asistenței sociale 3 ani, IF; 4 ani, IFR română

25*IF – învățământ cu frecvență  **IFR - învățământ cu frecvență redusă  ***MP – master de profesionalizare



Facultatea
de Relații

Internaționale,
Științe Politice

și Administrative

Telefon: +373 22 797124

E-mail: frispausm@gmail.com

Web: frispa.usm.md
FB: facebook.com/frispausm

 Adresa: str. A. Mateevici, 60
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Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova este prima facultate din 
țară, care a stat la bazele constituirii şi afirmării ştiinţei politice din Republica Moldova, lider național în formarea profesională a 
tinerilor pentru domeniul politic și administrativ. 

Absolvenții facultății activează în majoritatea instituțiilor publice și politice importante din Republica Moldova, în sectorul 
neguvernamental și în cadrul unor prestigioase organizații internaționale. Facultatea dispune de un potențial științific și didactic 
semnificativ, atât pentru formarea specialiștilor de înaltă calificare, cât și pentru elaborarea suportului teoretic necesar promovării 
reformelor.
 
Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, prin intermediul unui portofoliu extrem de bogat al studiilor 
universitare, a reușit să construiască un spațiu al cunoaşterii în domeniul științelor guvernării și să dezvolte un comportament 
responsabil și activ pentru discipolii ei. Studenții se află în centrul activităților educaționale ale universității, sunt formaţi să 
gândească liber, prin încurajarea spiritului gândirii critice, al capacității de a-și înnoi permanent cunoştinţele, realizând o legătură 
stabilă, bazată pe eficiență și utilitate, între procesul educațional și piața muncii.

Programele de studiu ale facultăți oferă un învățământ de calitate, în cadrul căruia activitățile didactice, de cercetare și extracurriculare 
îmbină cu succes educația formală și cea non-formală. Totodată, studenții sunt încurajați și susținuți să își dezvolte aptitudinile 
dobândite de-a lungul semestrelor de studii prin stagii de practică desfășurate în cadrul unor instituții de profil naționale sau 
mobilități academice internaționale.

DEPARTAMENTE

• Relații Internaționale
• Științe Politice și Administrative
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Domeniul general de studiu       Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire
Științe sociale și 
comportamentale

Relații internaționale 3 ani, IF*; 4 ani, IFR** română, rusă, engleză

Științe sociale și 
comportamentale

Politologie 3 ani, IF română

Științe administrative Administrație publică 3 ani, IF; 4 ani, IFR    română

CICLUL I LICENȚĂ

CICLUL II MASTER

Domeniul general de studiu      Programe academice Tipul programului Durata studiilor, număr de credite

Științe sociale și 
comportamentale

Studii diplomatice MP*** 2 ani, 120 de credite

Științe sociale și 
comportamentale

Studii europene MP 2 ani, 120 de credite

Științe sociale și 
comportamentale

Analiză și consiliere politică MP 2 ani, 120 de credite

Științe administrative Politici și servicii publice MP 2 ani, 120 de credite

CICLUL III DOCTORAT

Domeniul științific Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire

Științe politice Teoria, metodologia politolo-
giei; instituții și procese poli-
tice

3 ani, IF; 4 ani, IFR română****

Științe politice Teoria și istoria relațiilor 
internaționale și dezvoltării 
globale

3 ani, IF; 4 ani, IFR română****

Științe politice Teoria şi metodologia relaţiilor 
internaţionale şi a diplomaţiei       

3 ani, IF; 4 ani, IFR română****

Științe politice Istoria relaţiilor internaţionale 
şi politicii externe

3 ani, IF; 4 ani, IFR română****

Științe politice Probleme şi strategii ale 
dezvoltării globale şi regionale

3 ani, IF; 4 ani, IFR română****

Științe politice Teoria integrării europene, 
instituţii, procese şi politici 
europene

3 ani, IF; 4 ani, IFR română****

*IF – învățământ cu frecvență **IFR - învățământ cu frecvență redusă  ***MP – master de profesionalizare 
****precum și în limbile de circulație internațională la solicitarea doctorandului cu aprobarea respectivă



Facultatea
de Științe

Economice

Telefon: +373 22 242 290, +373 67560155

E-mail: fse.usm@gmail.com

 Web: fse.usm.md ; turist.usm.md

Adresa: str. A. Mateevici, 60
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
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Facultatea de Științe Economice a USM este o structură academică cu tradiție în învățământul superior din Republica Moldova. Astăzi, Facul-
tatea de Științe Economice este una dintre cele mai mari facultăți ale Universității de Stat din Moldova, fiind recunoscută la nivel național ca 
un important centru de formare profesională și științifică în domeniul economiei și administrării afacerilor, precum și la nivel internațional, 
ca partener și furnizor de educație și cercetare de calitate. 

Oferta educaţională a facultăţii este susţinută prin preocupările administrației și ale cadrelor didactice pentru modernizarea şi compatibiliza-
rea                         planurilor de  învățământ,  a  curricula,  prin  activităţile  didactice și științifice, orientarea către beneficiari.  Fiind  guvernată  de  
principii  fundamentale, precum promovarea calităţii și creativităţii în educaţie, excelenţa în cercetare, parteneriat cu piața muncii, competi-
tivitate academică la nivel naţional şi internaţional, Facultatea de Științe Economice este o prestigioasă facultate de profil, fiind recunoscută și 
pe plan internațional, atât pentru performanța în educație și cercetare, cât și pentru soluțiile inovative și eficiente de dezvoltare sustenabilă a 
societății. O dovadă în acest sens o constituie aprecierea din partea instituțiilor naționale și internaționale și europene de asigurare a calității 
în domeniul programelor de studii universitare. 

Astfel, în anul 2016, Facultatea a obținut acreditarea internațională a două programe de studii de licență: programul Contabilitate, acreditat 
de către Asociația Experților Contabili Autorizați din Marea Britanie și programul Finanțe și Bănci, acreditat de către Agenția pentru Asigu-
rarea Calității AQAS din Germania. Facultatea de Științe Economice are încheiate parteneriate de succes cu prestigioase centre universitare în 
vederea recunoașterii pe plan internațional a diplomelor de specialitate. Parteneriatele europene asigură accesul la informaţii şi schimburi de 
experienţă, la mobilităţi didactice şi ştiinţifice, precum și diplome duble pentru studenții unor programe de master și de doctorat.

DEPARTAMENTE

• Administrarea Afacerilor
• Contabilitate și Informatică Economică
• Economie, Marketing și Turism
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Domeniul general de studiu       Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire
Științe economice Business și administrare 3 ani, IF*; 4 ani, IFR** română, rusă,engleză
Științe economice Contabilitate 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă
Științe economice Cibernetică și informatică 

economică
3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă

Științe economice Marketing și logistică 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă,engleză
Științe economice Finanțe și bănci 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă,engleză
Științe publice Servicii hoteliere, turism și agrement 3 ani, IF; 4 ani, IFR română, rusă,engleză

CICLUL I LICENȚĂ

CICLUL II MASTER

Domeniul general de studiu      Programe academice Tipul programului Durata studiilor, număr de credite

Business și administrare Administrarea afacerilor MP*** 2 ani, 120 de credite
Business și administrare Managementul resurselor umane MP 2 ani, 120 de credite
Contabilitate Audit și expertiză financiară MP 2 ani, 120 de credite
Contabilitate Contabilitatea întreprinderii MP 2 ani, 120 de credite
Marketing și logistică Studii în marketing MP 2 ani, 120 de credite
Marketing și logistică Management și marketing hotelier 

și turism
MP 2 ani, 120 de credite

Finanțe Administrarea bancară MP 2 ani, 120 de credite
Finanțe Finanțe publice și fiscalitate MP 2 ani, 120 de credite
Finanțe Gestiunea finanțelor și contabili-

tatea în afaceri
MP 2 ani, 120 de credite

CICLUL III DOCTORAT

Domeniul științific Specialitatea Durata studiilor Limba de instruire

Științe economice Teorie economică şi politici 
economice

3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe economice Economie mondială; relaţii 
economice internaţionale

3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe economice Economie şi management în 
domeniul de activitate

3 ani, IF; 4 ani, IFR română

Științe economice Marketing şi logistică 3 ani, IF; 4 ani, IFR română
Științe economice Finanțe 3 ani, IF; 4 ani, IFR română
Științe economice Contabilitate; audit; analiză 

economică
3 ani, IF; 4 ani, IFR română

*IF – învățământ cu frecvență  **IFR- învățământ cu frecvență redusă  ***MP – master de profesionalizare
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Universitatea de Stat din Moldova implementează din anul 2015 o nouă paradigmă de organizare a studiilor doctorale. Aceasta 
comportă mai  multe inovații. Din punct de vedere statutar studiile doctorale au devenit ciclul al treilea al învățământului universitar, 
iar din punct de vedere instituțional – parte a Institutului de Cercetare și Inovare. Managementul lor academic este asigurat de 
Consiliul Științific al USM, constituit din reprezentanți ai școlilor doctorale și ai studenților-doctoranzi, iar cel operațional de 
Biroul Studii Doctorale și școlile doctorale. 

Studiile de doctorat, cu frecvență  și frecvență redusă, sunt realizate în cadrul unor programe de studii avansate (60 de credite) și al 
planurilor individuale de cercetare ale studenților-doctoranzi (120 de credite). Ultimii sunt ghidați de conducătorii științifici, asistați 
de comisiile de îndrumători, fiecare dintre acestea fiind compuse din câte trei cercetători, conectați direct sau conex la investigația 
studentului-doctorand. Admiterea la studiile de doctorat este efectuată prin concurs, preponderent, în baza proiectelor de cercetare 
și a interviurilor, la locurile bugetare alocate de ministerul de profil în urma unui concurs național de granturi doctorale, precum 
și în baza taxelor de studii.

Guvernul Republicii Moldova a autorizat deschiderea la USM a 11 școli doctorale în următoarele domenii: științe ale naturii, științe 
inginerești și tehnologii, științe sociale și economice, științe umaniste. Programele autorizate de doctorat de la USM cuprind 104 
specialități științifice. Studenții-doctoranzi sunt ghidați de circa 100 doctori habilitați, profesori universitari și peste 130 de doctori, 
conferențiari universitari.

Noua paradigmă de studii doctorale, implementăt în prezent,  poartă un caracter inovațional și este în consonanță cu principiile și 
recomandările reuniunilor  europene ministeriale de resort de la Salzburg (2005, 2010) privind programele de doctorat și formarea 
de cercetători în condițiile societății cunoașterii, inclusiv:

• progresul cunoașterii prin cercetarea originală constituie componenta de bază a studiilor de doctorat;
• încorporarea în strategiile și politicile instituționale pentru a răspunde noilor provocări profesionale și oportunităților de dezvoltare 
a carierei;
• asigurarea diversității cercetării științifice, inclusiv doctoratele comune;
• recunoașterea statutului de cercetător incipient pentru studenții-doctoranzi;
• asigurarea supravegherii și evaluării doctoranzilor în baza unui cadru contractual transparent privind partajarea responsabilităților 
între candidații la      doctorat, autoritățile de supraveghere și instituție (și, după caz, alți parteneri);
• aplicarea practicilor inovatoare în organizarea și desfășurarea studiilor de doctorat introduse în universitățile europene prin 
colaborarea internațională, națională și regională.

STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT
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ȘCOLILE DOCTORALE ALE UNIVERSITĂȚII 
DE STAT DIN MOLDOVA
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Facultatea și școala doctorală Directorul școlii doctorale

Facultatea de Biologie și Pedologie Dr. hab., prof. univ. Victor Șalaru
Școala doctorală Științe biologice și geonomice doctoratbiologieusm@gmail.com
Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică Dr. hab., prof. univ. Maria Gonța
Școala doctorală Științe chimice doctoratchimieusm@gmail.com
Facultatea de Drept Dr., conf. univ. Svetlana Slusarenco
Școala doctorală Științe juridice doctoratdreptusm@gmail.com
Facultatea de Fizică și Inginerie Dr., conf. univ. Viorel Dușciac
Școala doctorală Științe fizice și inginerești doctoratfizicausm@gmail.com
Facultatea de Istorie și Filosofie Dr., conf. univ. Aurel Zanoci
Școala doctorală Istorie, arheologie și filosofie doctoratumanistusm@gmail.com
Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării Dr. hab., prof. univ. Victor Saca
Școala doctorală Științe sociale doctoratsocialusm@gmail.com
Facultatea de Litere Dr. hab., prof. univ. Irina Condrea

Dr., conf. univ. Cornelia Cincilei
Școala doctorală Studii lingvistice și literare doctoratlitereusm@gmail.com
Școala doctorală Studii de lingvistică romano-germanică și literatură universală și comparată doctoratlingvisticausm@gmail.com
Facultatea de Matematică și Informatică Dr., conf. univ. Boris Hîncu
Școala doctorală Matematică și știința informației doctoratmatematicausm@gmail.com
Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială Dr., conf. univ. Svetlana Tolstaia
Școala doctorală Psihologie și ștințe ale educației doctoratpsihopedagogieusm@gmail.com
Școala doctorală Științe sociale Dr. hab., prof. univ. Victor Saca
Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative Dr. hab., prof. univ. Victor Saca
Școala doctorală Științe sociale
Facultatea de Științe Economice Dr. hab., conf. univ. Mariana Mîrzac
Școala doctorală Științe economice doctorateconomieusm@gmail.com



32

DEPARTAMENTUL 
FORMARE 

CONTINUĂ

 Telefon: +373 22 245 440; +373 67435533; 
                +373 67436644

 E-mail: formarecontinua.usm@gmail.com

 FB: facebook.com/formarecontinua.usm

 Adresa: str. A. Mateevici, 60
 MD-2009, Chișinău, Republica Moldova

Învățarea pe tot parcursul vieții constituie o direcție prioritară a politicilor educaționale în Republica Moldova. Provocările secolului XXI, 
influențate de noile tehnologii, economia bazată pe cunoaștere, viteza tot mai mare a schimbărilor tehnologice și globalizarea, determină            
oamenii să se adapteze prin dobândirea de noi cunoștințe, abilități și atitudini în diverse contexte. În prezent, cerințele în materie de competențe 
s-au schimbat, tot mai multe locuri de muncă fac obiectul automatizării, tehnologiile joacă un rol tot mai important în toate domeniile de 
activitate, iar competențele antreprenoriale, sociale și civice devin din ce în ce mai relevante în vederea asigurării rezilienței și capacității de 
adaptare la schimbări. 
La USM, formarea continuă se încadrează printre pilonii dezvoltării strategice universitare – cercetare, inovație și instruire – și reprezintă 
un domeniu semnificativ în realizarea schimbărilor din sistemul educațional. Formarea continuă în cadrul universității este organizată de           
Departamentul Formare Continuă (DFC). 
Misiunea DFC este coordonarea serviciilor educaționale de calitate în educația generală și formarea profesională continuă a adulților, pentru 
asigurarea necesităților adulților în dezvoltarea personală și profesională, prin actualizarea sau obţinerea de noi cunoştinţe şi competenţe 
necesare integrării active în societate și pe piața muncii. Pentru realizarea misiunii sale, DFC aplică o strategie coerentă de afirmare şi                           
dezvoltare, în acord cu valorile şi principiile educaţiei adulţilor şi ale învățării pe tot parcursul vieţii, cu prevederile legislației naţionale și          
europene în domeniul educației adulților și formării profesionale continue a adulților.
DFC propune programe de perfecționare, calificare suplimentară,de specializare, de recalificare adresate personalului din diverse domenii de 
activitate: învățământ, servicii, administrație publică, asistență socială, economie, informatică, informatică aplicată, drept, jurnalism, științe 
ale comunicării, tehnologie chimică, științe ale mediului, psihologie, biblioteconomie și asistență informațională, limbi moderne.
DFC organizează și coordonează formarea profesională continuă la nivel universitar, asigură conexiunea dintre diferite strategii și domenii 
de formare profesională continuă a personalului didactic la nivel instituțional, monitorizează organizarea formării profesionale continue a       
personalului didactic la nivel de facultăți, asigură publicitatea strategiilor de formare continuă în cadrul USM. 
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CENTRE DE CULTURĂ ȘI 
LIMBI STRĂINE

 Telefon: +373 22 244 071

Email: facultatealitere@gmail.com
            decanatflls@gmail.com
Web: litere.md; lls.usm.md
FB: facebook.com/litereusm
       facebook.com/limbisiliteraturistraineusm

 Adresa: str. M. Kogălniceanu, 65a
 MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
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BIBLIOTECA AUSTRIACĂ (ÖSTERREICH-BIBLIOTHEK CHIȘINĂU)

Biblioteca Austriacă din Chișinău a fost deschisă în iunie 2002, fiind afiliată spațial și organizațional la Univer-
sitatea de Stat din Moldova. Stocul bibliotecii include aproximativ 5000 de cărți și reviste, ziare, CD și DVD,               
CD-ROM-uri și casete video. 
În incinta bibliotecii se organizează expoziții, lecții, seminare, prezentări de cărți, workshopuri și “movie nights”, 
diverse manifestări și evenimente culturale, la care participă reprezentanți ai Ambasadei Austriei, jurnaliști,       
scriitori din Austria, profesori și studenți de la USM și alte instituții de învățământ superior din țară. Biblioteca 
este gestionată de Forumul Cultural Austriac din București și de Ambasada Austriei în Moldova.

CENTRUL DE CULTURĂ BRITANICĂ

Centrul de Cultură Britanică (CCB) a fost creat la iniţiativa dnei Ana Gorea, dr. conf. univ., Catedra de Filologie 
Engleză, cu sprijinul financiar al Ambasadei Marii Britanii în Republica Moldova și inaugurat la 17 septembrie 
2005 de către rectorul USM, dl Gheorghe Rusnac şi ambasadorul Marii Britanii în Moldova, dl Bernard Whiteside. 
Ambasada a donat CCB echipamentul tehnic necesar, peste 1000 de cărţi de literatură artistică, dicționare, 
civilizaţie, metodica predării limbii engleze, lingvistică, dicționare și casete video.
Scopul primordial al CCB este de a promova cultura şi civilizaţia Marii Britanii. Beneficiarii CCB sunt, în primul 
rând, profesorii şi studenţii USM.  În  cadrul  centrului  se  organizează  ateliere  de  lucru  şi  seminare pen-
tru profesorii de limba engleză din Chişinău şi din republică, atât la nivel universitar, cât şi la cel preuniversitar. 
Studenţilor li se oferă consultaţii şi ajutor la selectarea cărţilor şi materialelor necesare pentru pregătirea de lecţii, 
scrierea referatelor şi a tezelor. Din septembrie 2006 CCB găzduieşte şi Uniunea Vorbitorilor de Limbă Engleză (English Speaking Union - 
ESU). ESU organizează şedinţe lunare în cadrul CCB şi este condusă de dna Elizaveta Onofreiciuc.

3333 3333
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CENTRUL DE HISPANISTICĂ ,,THEODOR BALABAN”

Centrul de Hispanistică a fost inaugurat în anul 2000 cu sprijinul Ambasadei Regatului Spaniei și al grupului 
Gas Natural Fenosa. Biblioteca centrului cuprinde circa 350 de cărţi în limba spaniolă - dicţionare explicative,               
enciclopedii, manuale, antologii, literatură lingvistică şi de ştiinţă literară – stocul fiind, pe parcursul anilor, com-
pletat cu donații de carte din partea Ambasadei. Centrul este dotat cu tehnică modernă (3 calculatoare, case-
tofon video, copiator, imprimantă, televizor, casete video, CD). În anul 2010 centrul a fost denumit Centrul de 
Hispanistică “Theodor Balaban”, în memoria fondatorului său.  

La Centrul de Hispanistică sunt organizate activități dedicate difuzării limbii și culturii spaniole, proiectări ale 
filmului spaniol, întâlniri cu personalități din domeniu, conferințe naționale și internaționale. De asemenea, aici se desfășoară anual sesiunile 
de examinare ale Institutului Cervantes pentru obținerea Diplomei de limbă spaniolă ca limbă străină (DELE).

       Pe parcursul anilor 2016-2019, la Centrul de Hispanistică al USM s-au desfășurat orele planificate în cadrul mobilităților academice          
Erasmus+, CEEPUS, ținute de profesori hispaniști din Spania, România, Slovenia, Republica Cehă. Centrul este folosit zilnic de către profesorii 
de limbă spaniolă de la USM pentru desfășurarea procesului de instruire.

CENTRUL DE LIMBĂ ŞI CULTURĂ ITALIANĂ

Centrul de Limbă şi Cultură Italiană a fost fondat în iunie 2004 din inițiativa profesorilor de limbă italiană de la 
USM şi cu contribuţia morală şi financiară a instituţiilor statale italiene, precum şi a unor structuri private italiene. 
Guvernul italian, prin intermediul Institutului Italian de Cultură de la Bucureşti, periodic, pe parcursul mai multor 
ani, a făcut donaţii de carte italiană, reuşind în acest mod să creeze o bogată bibliotecă atât în cadrul universităţii, 
cât şi la Centrul de Limbă și Cultură Italiană.  

Centrul este o structură informativă și de instruire utilă şi funcţională, fiind unica de acest gen în Moldova, 
care coordonează activitatea sa cu organizații statale italiene, desfăşurându-şi activitatea datorită contribuţiei                 
personale a unor profesori, pe bază de voluntariat şi entuziasm. Pe parcursul ultimilor 4 ani, s-au desfășurat anual cursuri de perfecţionare a 
cadrelor didactice şi de instruire a studenţilor, realizate de profesori de la Universitatea de Stat din Perugia, Italia, graţie sprijinului financiar 
al părţii italiene.
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CENTRUL DE LIMBĂ ȘI CULTURA POLONEZĂ

Centrul de Limbă și Cultură Poloneză a fost înființat la Universitatea de Stat din Moldova în anul 1998. Limba 
poloneză a fost predată în cadrul studiilor universitare de licență, la specialitatea Limba engleză aplicată și limba 
poloneză aplicată, cursurilor de seară și cursurilor de limbă poloneză de specialitate (pentru specialiști din diverse 
domenii). Aceste cursuri au fost predate de către profesori invitați din Polonia, vorbitori nativi de limbă poloneză. 
În prezent, limba poloneză este predată ca a treia limbă străină studenților, profesorilor și altor doritori. Cei mai 
buni studenți beneficiază de burse de participare la școlile de vară și de iarnă în Polonia. Cursurile de limbă și 
cultură poloneză sunt organizate de centrele universitare poloneze. 

Centrul de Limbă și Cultură Poloneză, în colaborare cu Ambasada Poloniei în Republica Moldova, organizează diverse activități culturale, 
întâlniri cu oameni de știință, antreprenori și reprezentanți ai diasporei poloneze. 

CENTRUL DE STUDII AMERICANE

Centrul de Studii Americane, fondat în 1998 la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Limbi și Literaturi 
Străine, reunește savanți în domeniul studiilor americane, lingvistică germanică, specialiști în studii sociale și 
politice, profesori universitari, studenți și reprezentanți ai ONG-urilor.

Principalele obiective ale Centrului de Studii Americare (CSA) sunt popularizarea valorilor și principiilor                    
democratice, asistență la construirea instituțiilor democratice, diseminarea strategiilor de politică socială și publică 
și promovarea studiilor americane în Republica Moldova. Pentru a înțelege mai bine modul în care Moldova poate 
răspunde mai eficient la nevoile de politică socială și publică, CSA organizează evenimente și activități anuale 
pentru audiențe diverse, cu sprijinul Ambasadei SUA la Chișinău. 

Acestea includ conferințe naționale și internaționale, seminare, mese rotunde, discuții on-line și diverse programe de formare, cu participarea 
savanților americani, a studenților moldoveni și a unor persoane publice. Din 1998 până la 2019, CSA a organizat peste 100 de evenimente cu 
caracter internațional și național.

În 2000, CSA a lansat programul de master Studii americane la Universitatea de Stat din Moldova. Cea mai mare realizare a facultății este 
caracterul interdisciplinar al programului care include cursuri în mai multe domenii de specializare: relații internaționale, politică externă 
americană, istorie americană, drept american, studii sociale și literare.

În ultimii 20 de ani, CSA a invitat mai mulți specialiști americani să contribuie la diferite evenimente ale centrului în calitate de vorbitori, 
consultanți și consilieri de cercetare pentru profesorii și studenții de masterat în studii americane. 

Astăzi, CSA deține peste 2000 de cărți și jurnale în domenii legate de studiile americane. Acestea sunt: politică, economie, relații internaționale, 
istorie, mass-media, educație, drept și literatură, precum și antologii, dicționare și multe alte.
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CENTRUL CULTURAL RUS

Centrul Cultural Rus „Russkiy Mir” a fost inaugurat la Universitatea de Stat din Moldova la 24 septembrie 2009. 
Centrele culturale ruse reprezintă un proiect cultural internațional implementat pe principiile parteneriatului 
și cooperării cu Fundația „Russkiy Mir” – „Lumea Rusă”, Federația Rusă, cu instituțiile de învățământ din lume.  
Centrul este un sistem de informare și instruire care permite accesul la informații educaționale și științifice din 
Rusia și oferă posibilitatea studierii limbii și culturii ruse pe baza unor metode și programe avansate. De aseme-
nea, este o platformă de creație și de comunicare pentru organizarea diverselor activități și evenimente în sfera 
umanistă și întreținerea unui dialog intercultural.

Centrul dispune de o bogată bibliotecă de literatură artistică, științifică și didactică. Aici se oferă asistență metodologică, manuale și suporturi 
de curs pentru profesori, filologi, masteranzi și studenți. Periodic sunt discutate noutăți bibliografice, spectacole ale teatrelor de limbă rusă 
din Moldova, este un loc de întâlnire cu artiști, sculptori celebri, pictori care își împărtășesc experiența, organizându-se expoziții de tablouri 
și sculpturi. În ultimii ani, Centrul Cultural Rus se implică activ în organizarea și desfășurarea concursului „Dictare la limba rusă”. Centrul 
colaborează cu Rossotrudnicestvo, cu Asociația de Prietenie și Cooperare „Moldova și Rusia”, cu Comunitatea Rușilor din Republica Moldova, 
cu centrele rusești din București, München, Plovdiv și alte organizații culturale. Conducerea Fondului apreciază nivelul ridicat al activității 
culturale și educaționale desfășurate în cadrul Centrului Cultural Rus al USM.



   FACULTATEA DE ARTE     
FRUMOASE

Telefon: +373 22 279 912

FB: facebook.com/arte.usm

Adresa: str. Tighina, 2
Chișinău, Republica Moldova
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Facultatea de Arte Frumoase oferă o formă importantă de iniţiere a studenţilor în  activitatea de educaţie artistică şi estetică,  de dezvoltare 
a aptitudinilor lor creatoare, de depistare şi promovare a tinerilor talente. După o istorie de 55 de ani, facultatea are o experienţă bogată şi 
suficientă în cultivarea educaţiei estetice a tineretului studios.
 În cadrul facultăţii sunt  înmatriculaţi  studenţii  anilor I-III care îşi  fac  studiile la  una  din  facultăţile de bază, masteranzii, 
doctoranzii şi colaboratorii Universităţii de Stat din Moldova. Studiile durează trei ani şi finalizează cu susţinerea examenelor de licență, 
în urma cărora absolvenţii obţin o diplomă de conferire a celei de-a doua profesii, ce le oferă posibilitatea să practice încă o specialitate 
obţinută.
Înscrierea la facultate are loc în baza unor probe pe parcursul lunilor septembrie-octombrie. Lecţiile se țin în afara orelor de curs, de trei 
ori pe săptămână, în incinta Casei de Cultură a USM,  ce  dispune  de  o sală de concert pentru 500 de locuri, 14 auditorii şi săli de teatru şi 
balet, instrumente muzicale, costume de concert, materiale didactice etc., oferind condiţii favorabile pentru procesul didactic. La sfârşitul 
fiecărui semestru, până la începutul sesiunii la facultăţile de bază, studenţii susţin examene la disciplinele studiate. În anul trei de studiu 
studenţii realizează stagiile de practică în cadrul colectivelor Casei de Cultură.
Procesul de studii se realizează în baza unor programe speciale confirmate de Senatul Universităţii şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării. Corpul didactic este alcătuit din profesori de o mare erudiţie artistică – maeştrii în artă Maria Iliuţ şi conferenţiarul Nicolae 
Gribincea, lectorii Svetlana Veselovschi, Leonid Serbin, Mihail Dudnic, Anatolie Popovici, Iurie Iovu, Lucia Ciobanu, Adriana Derevici, 
Ion Proca, Ana Gheţu, Tatiana Bârlădeanu, Elena Ţurcanu, Olga Peiceva, Valeriu Negruţa.

Facultatea de Arte Frumoase pregăteşte cadre la următoarele specializări:

• regizor;
• dirijor de orchestră;
• dirijor de cor;
• coregraf;
• conducător al ansamblului etnofolcloric;
• conducător de cerc artă decorativă.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

• Regie şi măiestrie actoricească (teatrul dramatic şi teatrul de revistă);
• Coregrafie (dans popular, dans sportiv şi dans modern);
• Dirijat coral (cu studierea pianului);
• Orchestrală (de instrumente populare şi instrumente aerofone),
• Folclor (cu studierea fluierului, cavalului, ocarinei şi cobzei);
•Artă decorativă.

Evoluţia artistică a studenţilor facultăţii s-a bucurat de un mare succes în România, Polonia, Bulgaria, Turcia, Rusia, Belarus, Ucraina, 
Ţările Baltice etc.
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BIBLIOTECA CENTRALĂ 
UNIVERSITARĂ

  Telefon: +373 67560300

 E-mail: usm.bcu@gmail.com

 FB: facebook.com/bcu.usm

  Adresa: str. A. Mateevici 60
  MD-2009, Chișinău, Republica Moldova

Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova asigură membrilor comunității universitare accesul nelimitat la resurse, servicii și    
produse informaționale de calitate prin dezvoltarea și valorificarea colecțiilor de documente, menite să asigure procesul de instruire și cercetare 
în domeniile specifice, prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale, dar și prin formarea culturii informației utilizatorilor. 
Colecția bibliotecii este una cu conținut enciclopedic, care acoperă toate domeniile cunoașterii și numără cca 1 700 000 de documente  de 
diferite genuri (monografii, seriale, documente electronice). Fondul de documente, de asemenea, include colecții speciale: carte veche și rară, 
teze de doctor și autoreferate, colecții personale – „Ion Osadcenco”, „Irina Stavschi” etc.
Utilizatorii pot accesa Catalogul partajat al bibliotecilor universitare din Moldova (http://primo.libuniv.md/), elaborat, extins și actualizat în 
cadrul proiectului TEMPUS „Modernizarea serviciilor informaționale pentru îmbunătățirea calității studiilor”. Platforma permite căutarea și 
regăsirea informațiilor în cataloagele electronice ale bibliotecilor universitare, precum și integrarea și accesarea resurselor electronice proprii 
și străine.

Un succes al Bibliotecii Centrale a USM este Repozitoriul Instituțional USM, deschis în cadrul proiectului menționat mai sus, care reprezintă 
arhiva electronică a rezultatelor cercetărilor comunității științifice universitare (http://dspace.usm.md:8080/xmlui/).
În calitate de membră a Consorțiului Resurse Electronice pentru Moldova (REM), biblioteca abonează anual bazele de date EBSCO (cca 
18000 de documente electronice), precum și alte baze de date (IOP Science, Cambridge JOURNALS, BIOONE ș.a.). De asemenea, utilizatorii 
beneficiază de abonament la un pachet special al prestigioasei baze de date SpringerLink. 
Biblioteca pune la dispoziția utilizatorilor săli de lectură spațioase, înzestrate cu echipamente destinate accesării resurselor și produselor 
informaționale, Internetului, precum și zone Wi-Fi.

Biblioteca  Centrală  a  USM participă la diverse proiecte  naționale  și  internaționale  și desfășoară  activitate  de  parteneriat  cu  centrele 
universitare și științifice din țară și de peste hotare, privitor la schimbul de documente, în special, schimbul internațional.
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Orice muzeu are menirea de a menține o legătură a trecutului cu prezentul. În incinta Universității de Stat din Moldova funcționează două muzee – Muzeul 
de Antichități „Tudor Arnăut” și cel de Științe ale Naturii, care, prin intermediul expozițiilor permanente sau temporare, oferă atât studenților, cât și 
vizitatorilor informații importante și inedite din domeniile respective.

Muzeul de Antichități „Tudor Arnăut” a fost creat la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova. În cele 18 vitrine sunt aranjate 
materiale arheologice, începând cu epoca paleolitică și terminând cu perioada medievală. Piesele expuse constituie în bună parte vase din ceramică, 
diferite ca formă, dimensiune și decor. Alte exponate sunt fabricate din silex, piatră, os, aramă, bronz, fier, sticlă și reprezintă unelte de muncă, arme, piese 
de harnașament, podoabe de cult. Muzeul de Antichități are și destinație didactică, fiind folosit ca sală de curs, atât la disciplinele legate nemijlocit de 
specializarea în arheologie, etnologie și muzeistică, cât și la istoria veche. În muzeu își desfășoară lucrările Seminarul științific studențesc de arheologie și 
istorie veche, ai cărui membri sunt masteranzii și doctoranzii care se specializează în domeniu. 

Muzeul de Științe ale Naturii al USM, cu o istorie de peste 60 de ani, cuprinde o colecție impresionantă de plante și animale din toate părțile lumii. 
Aici sunt expuse peste 100 de mii de exponate colectate de colaboratorii catedrelor de zoologie, botanică, pedologie. Plantele și animalele rare sau chiar 
dispărute, colectate din diverse colțuri ale lumii, constituie un bogat material factologic în procesul de instruire a tinerei generații. Expoziția este deschisă 
și publicului larg. 

MUZEE
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SPORT

 Telefon: +373 22 278 544

 Web: usm.md
 FB: facebook.com/PalatulSporturiloralUsm

 Adresa: str. Ismail, 1
 Chișinău, Republica Moldova
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Platul Sporturilor a fost fondat la 17 ianuarie 1998, în baza Deciziei Senatului Universității de Stat din 
Moldova, și este un centru sportiv de instruire, fortificare și susținere a sănătății studenților, personalului 
academic și neacademic al USM.
Palatul Sporturilor  al USM, cu suprafața totală de 2346 m², dispune de un teren de handbal; un teren de 
minifotbal; trei terenuri de baschet; trei terenuri de volei; şase - de badminton; o sală de fitness; o sală cu 
mese de tenis; o piscină cu dimensiunea 25×11 m și suprafața de 275 m²; două saune; o sală polivalentă; o sală 
de forță dotată cu aparataj modern; cabinet medical; vestiare; camere de duș și un laborator chimic. Toate 
terenurile din sala polivalentă sunt strict racordate la regulile naţionale ale federaţiilor sportive respective, 
ceea ce permite organizarea competiţiilor prestigioase naționale şi internaţionale.
În funcție de interese și de motivație, studenților USM le sunt puse la dispoziție 14 secții sportive, în care 
antrenamentele sunt oferite gratuit, cu implicarea unor specialiști recunoscuți în domeniu.

Oferta Palatului Sporturilor al USM include:

• Atletism;
• Natație;
• Handball (bărbați),
• Șah;
• Joc de dame;

• Lupte libere (bărbați);
• Tenis de masă;
• Volei,
• Baschet;

• Fotbal (bărbați);
• Fitness (femei);
• Badminton;
• Triatlon-forță;
• Judo (bărbați).
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FACILITĂȚI
• Oportunități de mobilitate academică în instituțiile de învățământ superior din UE;
• Rețea de calculatoare care include săli de instruire, cu acces la Internet la toate facultățile;
• Acces la Wi-Fi gratuit în campusul universitar;
• Săli de conferință dotate cu tehnică performantă;
• Bibliotecă modernă;
• Centre de cultură și limbi străine;
• Blocuri de studii renovate;
• Cămine studențești amplasate în apropierea campusului universitar;
• Facultatea de Arte Frumoase;
• Centrul medical universitar;
• Palatul Sporturilor.
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