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Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți             

este o instituție de învățământ superior, un centru 

științific de instruire și cultură din nordul Republicii 

Moldova, care a dobândit prin realizările sale, în cei 

peste 70 de ani de activitate, o reputație bună atât pe 

plan național, cât și internațional, instruind specia- 

liști calificați, care activează în diverse domenii ale 

învățământului, ale științei și economiei naționale. 



       CARTA INSTITUŢIEI PUBLICE
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI,

înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova nr. 5974 din 11 august 2015

Art. 11. USARB, fiind un centru de educaţie, formare profesională şi cer-
cetare ştiinţifică avansată, îşi asumă următoarele obiective fundamentale: 

• afirmarea identităţii culturii naţionale şi participarea la procesul de in-
tegrare europeană;

• dezvoltarea societăţii în cadrul unui stat de drept, liber şi democratic;
•  promovarea învăţământului, ştiinţei şi culturii naţionale;
• realizarea unui învăţământ formativ, creativ şi stimulator în concor-

danţă cu cerinţele societăţii contemporane; 
• promovarea libertăţii academice în conformitate cu standardele în do-

meniu;
• îmbunătăţirea continuă a procesului didactico-ştiinţific, promovând 

un învăţământ dinamic şi flexibil, adaptat la cerinţele pieţii muncii în 
condiţii de competitivitate; 

• îmbunătăţirea metodologiei de echivalare a studiilor în conformitate 
cu sistemul de funcţionare a procesului de învăţământ bazat pe credite 
transferabile, asigurând mobilitatea academică; 

• formarea şi perfecţionarea profesională în diverse domenii a unor spe-
cialişti cu calificare înaltă, având şanse reale de angajare pe piaţa liberă 
a muncii; 

• implementarea managementului universitar fundamentat pe cerinţele 
moderne de calitate;

• implicarea membrilor comunităţii academice în dezvoltarea ştiinţei şi 
culturii europene şi universale;

• asigurarea pregătirii continue a cadrelor didactice sau de cercetare şi 
stabilirea unor criterii de competenţă didactică şi ştiinţifică în procesul 
de evaluare şi promovare a acestora; 

• promovarea programelor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnolo- 
gică, inovare educaţională, creaţie ştiinţifică, tehnică şi culturală;  

• dezvoltarea parteneriatelor în diferite domenii, atît la nivel naţional, cît 
şi la nivel internaţional;

• integrarea centrelor de cercetare în reţelele naţionale şi/sau internaţio-
nale şi realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative generatoare 
de cunoaştere; 

• valorificarea cunoştinţelor şi rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în sco-
pul dezvoltării societăţii;

• asigurarea unor servicii şi produse specifice de înaltă calitate atît pen-
tru comunitatea academică, cît şi pentru beneficiarii acestora;  

• protejarea patrimoniului, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 
USARB.



UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI. Această sin-
tagmă a devenit dragă miilor de oameni: profesori, filologi, matematici- 
eni, fizicieni, informaticieni, educatori, jurişti, psihologi, biologi, geografi, 
agricultori, cunoscători de limbi străine, scriitori, muzicieni, manageri ş.a. 
Circa 60 000 de specialişti în diferite domenii au avut şansa de a se forma 
profesional în prestigioasa instituţie bălţeană.  „La Bălţi se face carte” – o 
afirmaţie devenită comună şi frecvent auzită în diferite medii intelectuale.

Către imaginea şi numele pe care-l are actualmente, universitatea a 
înaintat perseverent peste 70 de ani. Astăzi USARB a devenit o instituţie 
de învăţământ superior modernă, care oferă servicii educaţionale şi de 
cercetare ştiinţifică în conformitate cu exigenţele internaţionale.

Avantajul de a face studii de calitate la universitatea noastră se 
fondează pe următoarele argumente:

• Programe de studii la toate trei cicluri universitare:  licenţă – 50, 
master – 28, doctorat – 8, în cadrul a 4 facultăţi: de Litere, de Ştiinţe 
Reale, Economice şi ale Mediului, de Ştiinţe ale Educaţiei, Psiholo-
gie şi Arte, de Drept şi Ştiinţe sociale.

• Situarea tuturor serviciilor educaţionale şi de viaţă studenţească      
într-un cadru compact - Campusul Universitar constituit din 8 blocu-
ri de studii cu cca 354 săli de curs, laboratoare ştiinţifice şi didactice,                            
departamente, secţii, birouri şi servicii, 3 săli de sport, 3 săli pentru 
activităţi culturale, 5 cămine, cantină, centre de studiere a limbilor 

Facultatea de Litere

Facultatea de Ştiinţe Reale, 
Economice şi ale Mediului

Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei, Psihologie şi Arte

Facultatea de Drept 
şi Ştiinţe Sociale



şi culturii altor state: român, britanic, american, francez, rus,  po-
lonez, georgian, chinez etc. 

• Bibliotecă Știinţifică modernă - centru informațional multifunc-
țional pentru educație şi cercetare, bază a dezvoltării intelectu-
ale, una din cele mai mari şi dotate instituţii din Republica Mol-
dova şi din Europa de Est.

• Peste 240 de cadre didactice de o înaltă ţinută profesională, 
printre care 117 doctori şi doctori habilitaţi, profesori şi con-
ferenţiari universitari, cercetători ştiinţifici.

• Mobilitate internaţională (stagii academice într-un şir de univer-
sităţi din alte ţări pe o perioadă de un semestru, de un an etc.).

• Participare în diverse programe şi proiecte internaţionale.

• Condiţii de trai decente (în căminele studenţeşti li se oferă locuri 
de trai tuturor doritorilor).

• Un variat program de activităţi culturale şi sportive în afara ore-
lor de curs.

• Studii din bugetul de stat şi cu taxă (taxa fiind mai mică decât în 
alte universităţi din RM).

• Stagii de practică de specialitate în diverse instituţii şi între-
prinderi.

• Programe de formare continuă şi de recalificare profesională 
după absolvirea universităţii.

• Acorduri de colaborare cu un şir de instituţii universitare şi de 
cercetare din diferite ţări.

• Proiecte susţinute de Consiliul Europei, Agenţia Universitară 
a Francofoniei, programele Uniunii Europene Tempus, Eras-
mus-Mundus, Jean Monnet, Youth in Action etc.

• Structuri de autoguvernare studenţească: Senatul studenţesc, 
decanatele studenţeşti, organizaţia sindicală a studenţilor.

• Catedra militară.



1945 - Fondarea Institutului Învăţătoresc din Bălţi cu două facultăţi: Isto-
rie şi filologie, Ştiinţe ale naturii şi geografie. Fondarea Bibliotecii Științifice.
1953 - Reorganizarea Institutului Învăţătoresc în Institutul Pedagogic din 
Bălţi.
1959 - Conferirea numelui  „Alecu Russo”. 
1986 - Inaugurarea noului edificiu al Bibliotecii universitare „Casa Albă”, 
construit conform unui proiect unic în Republica Moldova.
1992 - Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost reorga-
nizat în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
1995 - Deschiderea primelor facultăți cu profil nepedagogic – Economie 
şi Drept.
2005 - Implementarea în învăţământ a Sistemului European de Credite 
Transferabile.
2006 - Deschiderea Filialei Academiei de Ştiinţe a Moldovei în baza la-
boratoarelor ştiinţifice ale Universităţii şi ale Institutului de Cercetări Ști-
inţifice în domeniul culturilor de câmp „Selecţia”.
2008 - Obţinerea Certificatului Internaţional ISO 9001:2000 al Sistemu-
lui Universitar European de Management al Calităţii. 
2011 - Acreditarea USARB în calitate de organizație din sfera ştiinței şi 
inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activități de cercetare, 
inovare şi transfer tehnologic la cinci profiluri de cercetare. Universitatea a 
obţinut calificativul de Organizaţie competitivă pe plan internaţional.
2018 - USARB - important centru educațional, ştiințific şi cultural în zona 
de nord a Republicii Moldova, contribuie la reformarea învăţământului su-
perior,  conform cerinţelor moderne europene şi mondiale în următoarele 
aspecte: a) al misiunii sale; b) didactic-educațional; c) de cercetare, dez-
voltare şi inovare; d) financiar-material; e) de salarizare adecvată muncii 
depuse, de susținere şi remunerarea a performanței; f ) de dotare tehnică 
a procesului educaţional şi de cercetare; g) de formare continuă a cadre-                        
lor didactico-ştiințifice şi ştiințifice; i) educaţional extracurricular; k) al      
autoguvernării studenţeşti; l) al colaborării naţionale şi internaţionale;      
m) al colaborării cu instituţiile din sistemului de învăţământ preuniversitar 
şi din alte instituții şi organizații din municipiu şi din raioanele republicii. 
Intensificarea internaţionalizării procesului educaţional prin participare în 
diverse programe: EFFORT, IANUS, IANUS II, EMERGE, EUROEAST, TEMPO, 
WEBB ş.a. 

FILE DE ISTORIE



CICLUL I, STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ 

Specialităţi: 

Ştiinţe ale educaţiei
(240 de credite, 4 ani, cu frecvenţă): 

Limba şi literatura română şi limba 
şi literatura engleză/franceză/germană/spaniolă; 
Limba şi literatura franceză şi limba 
şi literatura engleză/germană/spaniolă; 
Limba rusă/ucraineană şi limba 
şi literatura engleză/română; 
Limba şi literatura engleză şi limba şi 
literatura franceză/germană/spaniolă; 
Limba şi literatura germană şi limba şi 
literatura engleză/franceză /spaniolă 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de profesor 
în învățământul gimnazial / liceal / postliceal, profesori în învățământul profe-
sional, cercetător ştiinţific (în învățământ), inspector instituţii de învățământ 
superior/secundar profesional / muncă didactică, educativă și metodică, in-
spector în şcoli (gimnazii, licee), metodist, metodist instituţie de învățământ, or-
ganizator cultural în instituții extrașcolare, manager de programe educaționale; 
redactor/stilizator în edituri, bibliotecar în biblioteci. 

Ştiinţe umanistice (traducători) (240 de credite, 4 ani, cu frecvenţă): 

Limba şi literatura română şi limba şi literatura engleză; 
Limba şi literatura franceză şi limba şi literatura engleză; 
Limba şi literatura engleză şi limba 
şi literatura franceză/germană/spaniolă/română; 
Limba şi literatura germană şi limba 
şi literatura engleză/franceză 
 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de cercetă-
tor ştiinţific în filologie, filolog, ghid interpret, grafolog, interpret, interpret 
relaţii diplomatice, referent literar, revizor lingvist, terminolog, traducător 
(studii superioare), traducător literatură tehnică, translator, translator emi-
sie; traducător, interpret, secretar-referent în instituţii guvernamentale şi 

FACULTATEA de LITERE
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non-guvernamentale, întreprinderi cu capital străin şi/sau mixt, proiecte inter-
naţionale, ambasade şi consulate, birouri de traduceri şi redactor/stilizator în 
edituri. 

Ştiinţe ale comunicării şi informării: 

Jurnalism; Ştiinţe ale comunicării 
(180 de credite, 3 ani, cu frecvenţă) 

Oportunităţi de angajare: Licenţiatul în ştiinţele comunicării (specialitatea 
jurnalism) urmează să-şi desfăşoare activitatea profesională în redacţii de ziare 
și reviste, în posturi de radio şi TV, în agenţii de presă și în agenţii de publicitate, 
în organizaţii non-guvernamentale sau în edituri, în birouri de presă sau de 
traducere ş.a. 

CICLUL II, STUDII SUPERIOARE DE MASTER 

Programe de studii: 

Filologie: 

Didactici moderne ale disciplinelor filologice; 
Didactica literaturii universale; 
Didactica limbii române în şcoala alolingvă 
(90 de credite, 1,5 ani) 

Oportunităţi de angajare: Absolvenții acestor programe de master vor pu-
tea fi angajați în: 1. Învățământul liceal (în calitate de profesori de limba și 
literatura română/rusă, literatura universală, dar și de manageri: șef de catedră, 
organizator al muncii educative, director-adjunct pentru studii, director); 2. În 
mass-media culturală (redactor, comentator de carte străină); 3. În sistemul 
editorial (lector de carte, traducător, redactor, expert). 

Didactica limbii străine (engleza/franceza/germana) 
(90 de credite, 1,5 ani) 

Oportunităţi de angajare: Absolvenții acestui program de master vor putea 
fi angajați în: 1. Învățământul preuniversitar (în calitate de profesori de limbă 
engleză/franceză/germană la gimnaziu/liceu/colegiu); 2. Învățământul uni-
versitar (doctoranzi, profesori la nivel universitar; cercetători specializați 
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în domeniile didacticii limbilor străine şi ale 
ştiinţelor educaţiei, în proiectare curriculară, 
elaborare de manuale şi materiale didactice 
auxiliare); 3. În diverse domenii ale vieţii sociale, 
politice, culturale: relaţii cu străinătatea, în 
instituţii de profil, organisme internaţionale, 
ambasade, organizaţii non-guvernamentale, 
fundaţii culturale; 4. În mass-media, edituri şi 
publicitate. 

Limbi moderne aplicate (120 de credite, 2 ani) 

Oportunităţi de angajare: Absolvenții acestui program de master vor putea 
fi angajați în calitate de traducător, interpret, secretar-referent în instituţii gu-
vernamentale şi non-guvernamentale, întreprinderi cu capital străin şi / sau mixt, 
proiecte internaţionale, ambasade şi consulate, birouri de traduceri şi redactor / 
stilizator în edituri. 

CICLUL III, ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE 

621.01. Lingvistică generală: filosofia limbajului; psiholingvistică; 
                  lingvistică informatizată (Limba română/ franceză/ rusă) 
622.01. Literatură română 

Oportunităţi de angajare: Absolvenții studiilor de doctorat (doctori în filolo-
gie), vor putea activa în calitate de cadre universitare, inspectori de specialitate 
în cadrul Direcțiilor raionale de învățământ, manageri în învățământul 
preuniversitar, cercetători ai instituțiilor de profil, manageri ai instituțiilor de 
cultură (muzee, biblioteci etc.) 



FACULTATEA de ŞTIINŢE REALE, ECONOMICE 
şi ale MEDIULUI

CICLUL I, STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ 

Specialităţi: 

Ştiinţe exacte: 

Inginerie şi management (transportul auto) (240 de credite, 4 ani, 
cu frecvenţă)
Titlul acordat: Inginer licenţiat 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de inginer în 
domeniul calităţii, inginer mecanic, inginer pentru pregătirea producției, mais-
tru sector, maistru secție, manager, profesor în învățământul secundar profe-
sional (în cazul realizării modulului psiho-pedagogic. 

Design vestimentar industrial (240 de credite, 4 ani, cu frecvenţă) 
Titlul acordat: Inginer licenţiat 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate acti-
va în calitate de proiectant îmbrăcăminte, modelier 
confecţii, pictor creator costume, designer industrial, 
designer vestimentar, maistru de instruire, profesor 
în învățământul secundar profesional (în cazul reali- 
zării modulului psiho-pedagogic). 

Educaţie tehnologică (180 de credite, 3 ani, cu frecvenţă) 
Titlul acordat: Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de profesor de 
educaţie tehnologică în gimnazii, profesor de discipline tehnico-tehnologice în 
centre de instruire, şcoli de meserii; maiştri, ingineri în firme de producere. 

Fizică şi informatică (240 de credite, 4 ani, cu frecvenţă) 
Titlul acordat: Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de profesor de 
fizică şi informatică în gimnazii, centre de instruire, şcoli de meserii; fizician si 
informatician în organizaţii publice, ONG-uri, centre de informare. 

Matematică şi informatică (240 de credite, 4 ani, cu frecvenţă) 
Titlul acordat: Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei 



FACULTATEA de ŞTIINŢE REALE, ECONOMICE 
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Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de profesor de 
matematică şi informatică în gimnazii, centre de instruire. 

Informatică (profil pedagogic) (180 de credite, 3 ani, cu frecvenţă) 
Titlul acordat: Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de profesor de 
informatică în gimnazii, centre de instruire, informatician în organizaţii pub-
lice, ONG-uri, centre de informare. 

Informatică (profil real) (180 de credite, 3 ani, cu frecvenţă) 
Titlul acordat: Licențiat în tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în organizaţii publice, 
ONG-uri, centre de informare în calitate de programator de aplicaţii Web, pro-
gramator de aplicaţii desktop, administrator de reţea și administrator de baze 
de date. 

Ştiinţe economice: 

Business şi administrare (180 de credite, 3 ani, cu frecvenţă) 
Titlul acordat: licențiat în științe economice 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de conducător 
în domeniul vânzări şi marketing; specialist în domeniul administrativ; în vân-
zări, marketing şi relaţii publice; agent şi broker în vânzări şi aprovizionare; 
agent de servicii comerciale etc. 

Contabilitate (180 de credite, 3 ani, cu frecvenţă) 
Titlul acordat: licențiat în științe economice 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de specialist 
în domeniul financiar; în contabilitate; funcţionar în gestiunea economică şi 
administrativă; funcţionar în gestiunea materialelor şi în transport etc. 

Finanţe şi bănci (180 de credite, 3 ani, cu frecvenţă) 
Titlul acordat: licențiat în științe economice 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de conducător 
în domeniul administrativ; specialist în domeniul financiar; funcţionar în ges-

FACULTATEA de ŞTIINŢE REALE, ECONOMICE 
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tiune economică şi administrativă; funcţionar în gestiunea materialelor şi în 
transport etc. 

Servicii hoteliere, turism și agrement (180 de credite, 3 ani, cu 
frecvenţă)
Titlul acordat: licențiat în științe economice 

Oportunităţi de angajare: Absolventul acestei specialități poate activa în ca-
litate de specialist în domeniul administrativ; specialist în vânzări, marketing și 
relații publice; supraveghetor clădiri și gospodării etc. 

Marketing și logistică (180 de credite, 3 ani, cu frecvenţă) 
Titlul acordat: licențiat în științe economice 

Oportunităţi de angajare: Absolventul acestei specialități poate activa în cal-
itate de conducător în domeniul vânzări și marketing; specialist în domeniul ad-
ministrativ, economist; agent și broker în vânzări și aprovizionare; funcționar cu 
atribuții generale de birou etc. 

Ştiinţe agricole şi ale naturii: 

Agronomie (240 de credite, 4 ani, cu frecvenţă) 
Titlul acordat: Licenţiat în ştiinţe agricole 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de fermier 
specializat în creşterea diferitor culturi agricole, agronom, biolog, tehnician 
laborant etc. 

Ecologie (180 de credite, 3 ani, cu frecvenţă) 
Titlul acordat: Licenţiat în ştiinţe ale mediului 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de inginer 
protecţia mediului înconjurător, ecolog, biolog, laborant, tehnician etc.

Biologie (180 de credite, 3 ani, cu frecvenţă) 
Titlul acordat: Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei 



FACULTATEA de ŞTIINŢE REALE, ECONOMICE 
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Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa 
în calitate de profesor în învăţământul gimnazial, pro-
fesor în învăţământul profesional, pedagog, laborant 
în învăţământ, biolog, botanist, tehnician laborant. 

Biologie şi chimie 
(240 de credite, 4 ani, cu frecvenţă) 
Titlul acordat: Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de profesor 
în învăţământul gimnazial, profesor în învăţământul profesional, pedagog, 
laborant în învăţământ, biolog, botanist, chimist, tehnician chimist, tehnician 
laborant. 

Geografie şi Biologie (240 de credite, 4 ani, cu frecvenţă) 
Titlul acordat: Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate 
activa în calitate de profesor în învăţământul 
gimnazial, profesor în învăţământul profesional, 
pedagog, laborant în învăţământ, observator la 
posturile hidrometeorologice, tehnician meteo-
rolog, tehnician cartograf, biolog, botanist, teh-
nician laborant. 

CICLUL II, STUDII SUPERIOARE DE MASTER 

Programe de studii: 

Didactica biologiei (90 de credite, 1,5 ani)
Titlul acordat: Master în ştiinţe ale educaţiei 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de profe-
sor în învăţământul liceal şi postliceal, profesor în învăţământul profesional, 
conducător practică (în producţie, de studii), director cabinet (metodic, didac-
tico-metodic), cercetător ştiinţific, inspector în învăţământul secundar profe-
sional, inspector şcoli (gimnazii, licee), metodist, asistent universitar. 
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Didactica chimiei (120 de credite, 1,5 ani) 
Titlul acordat: Master în ştiinţe ale educaţiei 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de profe-
sor în învăţământul liceal şi postliceal, profesor în învăţământul profesional, 
conducător practică (în producţie, de studii), director cabinet (metodic, didac-
tico-metodic), cercetător ştiinţific, inspector în învăţământul secundar profe-
sional, inspector şcoli (gimnazii, licee), metodist, asistent universitar. 

Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în învăţământ 
(120 de credite, 2 ani) 
Titlul acordat: Master în ştiinţe ale educaţiei 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de profesor de 
informatică în învățământul gimnazial, în învățământul liceal, în învățămân-
tul profesional tehnic secundar, în învățământul profesional tehnic postsecun-
dar și postsecundar nonterțiar, în calitate de asistent universitar în învățămân-
tul superior, cercetător ştiinţific, manager în instituţiile de cercetare sau de în-
văţământ. 

Tehnologii de instruire şi producere (120 de credite, 2 ani) 
Titlul acordat: Master în ştiinţe ale educaţiei 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de cercetător 
ştiinţific, şef de secţie, maistru sau inginer în cadrul firmelor, uzinelor, insti-
tuţiilor de cercetare sau manager, cadru didactic în licee, colegii şi universităţi. 

Administrarea bazelor de date şi tehnologii WEB 
(120 de credite, 2 ani) 
Titlul acordat: Master în tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de inginer în 
întreprinderi de stat şi private, în calitate de cercetător în instituţiile de cerce-
tări din domeniul informaticii, poate dezvolta, implementa şi gestiona baze de 
date și aplicaţii WEB; în calitate de manager la întreprinderi și în instituţiile de 
cercetare. 

Programare WEB (profil real) (120 de credite, 2 ani) 
Titlul acordat: Master în tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor 
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Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de inginer în 
întreprinderi de stat şi private, în calitate de cercetător în instituţiile de cerce-
tări din domeniul informaticii, poate dezvolta, implementa şi gestiona apli-
caţii WEB; în calitate de manager la întreprinderi şi în instituţiile de cercetare. 

Management financiar (120 de credite, 2 ani) 
Titlul acordat: Master în ştiinţe economice 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de dealer și 
broker, expert în evaluare, ofiţer de credit, gestionar/administrator de cont, 
specialist în operaţiuni valutare, manager financiar, expert financiar și fiscal, 
analist financiar, specialist la Bursa de valori, evaluator al titlurilor financiare la 
companiile de evaluare etc. 

Administrarea afacerilor comerciale (120 de credite, 2 ani) 
Titlul acordat: Master în ştiinţe economice 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de manager 
în întreprinderi, firme și alte instituţii în calitate de agent în vânzări, merchan-   
diser, manager în secții comerciale, șef dispecerat, manager compartiment spe-                
cializat, manager în servicii economico-financiare și de administrare etc. 

Contabilitate (120 de credite, 2 ani) 
Titlul acordat: Master în ştiinţe economice 

Oportunităţi de angajare: Absolventul acestui program de master poate ac-
tive în calitate de contabil-șef, contabil-revizor, director financiar, contabil-șef 
adjunct, cercetător-stagiar (în economie), consultant în probleme economice, 
contabil-expert, inspector-revizor, director economic etc. 

Bănci şi asigurări (120 de credite, 2 ani) 
Titlul acordat: Master în ştiinţe economice 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de dealer și 
broker de pe piaţa de capital, expert în evaluare, ofiţer de credit, administrator 
de cont, specialist în operaţiuni valutare, expert financiar, conducător în ser-
viciile economico-financiare, analist financiar etc. 
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Managementul serviciilor publice ( 120 de credite, 2 ani) 
Titlul acordat: Master în ştiinţe economice 

Oportunităţi de angajare: Absolventul acestui program de master poate ac-
tiva în calitate de manager în instituţii/ organizaţii prestatoare de servicii pu- 
blice: manager în servicii economico–financiare și de administrare, manager în 
servicii de personal etc. 
Ecologie agricolă (120 de credite, 2 ani) 
Titlul acordat: Master în știinţe ale mediului

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de agro-
nom-șef, conducător tehnic (în agricultură), director întreprindere mică, pa-
tron (girant) (în agricultură), director staţie (pentru experimentarea soiurilor, 
de încercare a mașinilor etc.), manager (în agricultură), președinte cooperativă 
(în agricultură), șef direcţie (în agricultură), cercetător știinţific în ecologie și pro-
tecţia mediului, cercetător știinţific în agricultură, consultant afaceri în agricul-
tură, expert ecolog, inginer ecolog, specialist arii protejate, asistent universitar.

CICLUL III, STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT 

Chimia fizică (3 ani, cu frecvenţă) 
Titlul acordat: Doctor în ştiinţe chimice 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de cercetător 
ştiinţific, cercetător ştiinţific superior, director (şef) laborator, şef birou/sector/ 
secţie (dezvoltare tehnico-ştiinţifică), director (şef) organizaţie (de cercetare, 
construcţie şi proiectare), conducător grupă (dezvoltare ştiinţifico-tehnică), di-
rector de proiect, secretar ştiinţific, director în institutele de cercetări ştiinţifice, 
lector universitar în instituţiile de învăţământ superior. 
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Specialităţi:

Pedagogie în învăţământul primar și pedagogie preșcolară
(240 de credite, 4 ani, cu frecvenţă)
Titlul acordat: Licenţiat în știinţe ale educaţiei

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de învăţă-
tor la clasele primare și educator în instituțiile preșcolare. 

Pedagogie în învăţământul primar și limba franceză/engleză/ger-
mană (240 de credite, 4 ani, cu frecvenţă)
Titlul acordat: Licenţiat în știinţe ale educaţiei

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de învăţător 
la clasele primare și profesor de limba franceză/engleză/germană.

Psihologie (180 de credite, 3 ani, cu frecvenţă)
Titlul acordat: Licenţiat în știinţe sociale și comportamentale

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de psiholog în 
cadrul instituţiilor /organizaţiilor de stat și neguvernamentale care prestează 
servicii psihologice; psiholog școlar; consilier educaţional.  

Muzică (180 de credite, 3 ani, cu frecvenţă)
Titlul acordat: Licenţiat în știinţe ale educaţiei

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate  activa în calitate de profesor de 
educaţie muzicală/conducător muzical în învăţământul preuniversitar general 
(preșcolar, primar și gimnazial), profesor de discipline teoretice și interpretative 
în învăţământul artistic preuniversitar (școli/licee de muzică/artă), conducător 
de formaţii artistice extrașcolare, metodist în educaţia/instruirea muzicală, cer-
cetător în pedagogia muzicală. 
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CICLUL II, STUDII SUPERIOARE DE MASTER

Programe de studii: 

Management educaţional (90/120 de credite, 1,5/2 ani)
Titlul acordat: Master în știinţe ale educaţiei. 

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de inspector 
școlar, manager în sistemul educațional preuniversitar, consilier în învăță-
mânt, manager al resurselor umane, cercetător/colaborator științific inferior în 
cadrul instituțiilor de cercetare cu profil pedagogic; asistent universitar în învă-
țământul superior.

Managementul educaţiei incluzive (90/120 de credite, 1,5/2 ani)
Titlul acordat: Master în știinţe ale educaţiei

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de cadru di-
dactic de sprijin; coordonator al centrului de resurse pentru elevii cu cerințe 
educaționale speciale; coordonator al educaţiei incluzive; specialist al serviciu-
lui de asistenţă psihopedagogică; specialist al centrului republican de asistenţă 
psihopedagogică.

Managementul educaţiei timpurii (90/120 de credite, 1,5/2 ani)
Titlul acordat: Master în știinţe ale educaţiei

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de manager al 
instituției preșcolare (director, metodist), metodist în domeniul educației tim-
purii, inspector principal, cercetător/colaborator științific inferior în cadrul in-
stituțiilor de cercetare cu profil pedagogic; asistent universitar în învățământul 
superior.

Didactica disciplinelor artistice (120 de credite, 2 ani)
Titlul acordat: Master în știinţe ale educaţiei

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de profesor de 
discipline teoretice și interpretative în învăţământul artistic preuniversitar (școli/
licee/colegii de muzică/artă), conducător de formaţii artistice, manager în siste-
mul educaţional-artistic preuniversitar, colaborator știinţific în cadrul instituţiilor 
de cercetare cu profil pedagogico-artistic, cercetător în pedagogia artistică;  asis-
tent universitar (cu condiţia realizării  modulului psiho-pedagogic).



Psihologie judiciară (120 de credite, 2 ani)
Titlul acordat: Master știinţe sociale și comportamentale

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de psiho-
log-expert în sistemul judiciar; psiholog în cadrul instituţiilor corecţionale, a 
serviciilor de probaţiune, de reintegrare socială post-penitenciară, în cadrul 
serviciilor pentru persoane marginalizate; cercetător științific; asistent univer-
sitar (cu condiţia realizării  modulului psiho-pedagogic).

Consiliere psihologică în instituţii și organizaţii 
(120 de credite, 2 ani) 
Titlul acordat: Master știinţe sociale și comportamentale

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de conducător 
de întreprindere; specialist în serviciul de personal; psiholog/consilier organiza-
țional; psiho-diagnostician; cercetător științific, asistent universitar (cu condi-
ţia realizării modului psiho-pedagogic.

CICLUL III, STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT

Didactica școlară pe trepte și discipline de învăţământ 
(3/4 ani, cu frecvenţă, frecvenţă redusă)
Titlul acordat: Doctor în știinţe pedagogice

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de profesor de 
discipline teoretice și inter-pretative în învăţământul artistic preuniversitar (şcoli/
licee/colegii de muzică/artă); profesor de discipline teoretice și interpretative 
în învăţământul artistic superior; conducător de formaţii artistice; manager 
în sistemul educaţional-artistic preuniversitar şi superior; colaborator ştiinţific 
în cadrul instituţiilor de cercetare cu profil pedagogico-artistic, cercetător în 
pedagogia artistică.
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Specialităţi: 

Drept (240 de credite, 4 ani, studii cu frecvenţă)
Titlul acordat: Licențiat în drept

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în cadrul organelor ju-
decătorești, organelor procuraturii, avocaturii, Ministerului Justiţiei, Ministerului 
Afacerilor Interne; direcţiilor și secţiilor juridice ale organelor administraţiei pu-
blice centrale și locale, ale instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice și 
private; Curţii Constituţionale; Centrului pentru drepturile omului; instituţiilor de 
expertiză judiciară; organizaţiilor non-guvernamentale specializate în apărarea 
drepturilor omului; reprezentanţelor Republicii Moldova peste hotare; organiza-
ţiilor guvernamentale internaţionale și regionale, în alte domenii care necesită 
protecţia, monitorizarea respectării drepturilor, libertăţilor și intereselor persoa-
nelor sau a valorilor ocrotite de lege.
 
Administraţie publică  (180 de credite, 3 ani, studii cu frecvenţă)
Titlul acordat: Licențiat în știinţe administrative

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa ca funcţionar public în 
funcţii de execuţie; specialist în domeniul organizării activităţii administrative; 
specialist în domeniul resurselor umane; specialist în domeniul relaţiilor publi-
ce; specialist în domeniul organizării și prestării serviciilor publice; specialist în 
domeniul documentării administrative; manager de proiecte în administraţia 
publică; consilier în administraţia publică; referent în probleme administrative; 
expert în domeniul administraţiei publice. 

Asistenţă socială (180 de credite, 3 ani, studii cu frecvenţă)
Titlul acordat: Licenţiat în asistență socială

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa ca asistent social, supervi-
zor, specialist principal  în cadrul structurilor teritoriale de asistenţă socială; pe-
dagog social în cadrul instituţiilor prestatoare de servicii sociale ale Ministerului 
Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale; consilier de probaţiune, consilier de rein-
tegrare a ex-deţinuţilor în cadrul Serviciului de Probaţiune, manager de proiect, 
coordonator de voluntari în cadrul organizaţiilor neguvernamentale,  lucrător de 
tineret în cadrul proiectelor, asociaţiilor,  fundaţiilor,  organizaţiilor non-guverna-
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mentale sau administraţiei publice locale sau centrale, care au atribuţii în dome-
niul tineretului, facilitator de dezvoltare comunitară,   animator socio-educativ. 

Istorie și educaţie civică (240 de credite, 4 ani, studii cu frecvenţă)
Titlul acordat: Licenţiat în științe ale educației

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa ca profesor de istorie și 
educaţie civică în gimnaziu, centre de instruire, școli de meserii, specialist pe 
problemele educaţiei civice în organizaţiile neguvernamentale, coordonator 
de voluntari, consilier de probaţiune, inspector pentru minori, educator/lucră-
tor în sistemul de penitenciar, specialist în protecţia drepturilor copilului, ma-
nager educaţional.

Ciclul II, studii superioare de master

Programe de studii: 

Știinţe penale și criminologie (90/120 de credite, 1,5/2 ani) 
Titlul acordat: Master în drept

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa ca judecător-asistent al 
Curţii Constituţionale, procuror, avocat, avocat parlamentar, notar, registrator, 
executor judecătoresc, ofiţer de urmărire penală, expert-criminalist, angajat al 
Serviciului Vamal, Serviciului de informaţie și securitate, organelor penitenciare, 
organelor administraţiei publice de specialitate etc.

Instituţii de drept privat (90/120 de credite, 1,5/2 ani) 
Titlul acordat: Master în drept

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa  în Consultanţa juridică 
specializată, arbitrajul comercial, administrarea procedurii de insolvabilitate, 
medierea relaţiilor contractuale, activitatea managerială, activitatea în dome-
niul resurse umane, reprezentarea în cadrul organizaţiilor patronale și sindica-
le etc.
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Relaţii de muncă și managementul resurselor umane 
(90/120 de credite, 1,5/2 ani)
Titlul acordat: Master în drept

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa ca specialist în resurse 
umane; inspector de muncă; administrator sau manager; lider al organizaţiilor 
sindicale sau patronale; lucrător din cadrul sistemelor de asigurări sociale și de 
asistenţă socială; avocat; judecător; specialist în cadrul direcţiilor și secţiilor juri-
dice ale organelor administraţiei publice centrale și locale, ale instituţiilor, orga-
nizaţiilor, întreprinderilor publice și private; Centrului pentru drepturile omului; 
instituţiilor de expertiză judiciară; organizaţiilor non-guvernamentale speciali-
zate în apărarea drepturilor omului; reprezentanţelor Republicii Moldova peste 
hotare etc.

Managementul administraţiei publice (120 de credite, 2 ani)
Titlul acordat: Master în știinţe administrative

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa ca funcționar public în 
posturi de execuție și de conducere;  specialist în domeniul planificării și asigu-
rării metodologice a activității administrative; specialist în domeniul organizării 
activității științifice în instituțiile de cercetare; expert în domeniul administrați-
ei publice; referent în probleme administrative; cercetător științific în domeniul 
științei administrației; specialist principal, consultant în domeniul planificării, 
recrutării, selectării, și angajării personalului în organele administraţiei publice; 
specialist principal, consultant în organizarea evaluării activității funcționarilor 
publici; specialist principal, consultant în organizarea și desfășurarea instruirii 
continue a angajaţilor din administraţia publică; specialist principal, consultant 
în domeniul evidenţei și monitorizării activităţilor de prestare a serviciilor publice; 
specialist principal, consultant pentru evaluarea calităţii serviciilor prestate către 
populaţie în diferite servicii sectoriale; expert în domeniul organizării și prestării 
serviciilor publice; referent în problemele elaborării politicilor publice; cadru di-
dactic în instituțiile superioare de învățământ ( cu condiţia realizării modulului 
psoho-pedagogic).

Politici și servicii sociale pentru familie și copil 
(120 de credite, 2 ani). 
Titlul acordat: Master în asistență socială

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în instituţii de stat și ne-
guvernamentale ce prestează servicii sociale specializate pentru familie și copil 
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în dificultate: servicii de consiliere și informare, servicii de plasament temporar 
de tip familie (adopţie, tutelă-curatelă, asistenţă parentală profesionistă, casă de 
copii de tip familie, centre de plasament temporar), servicii de asistenţă socială în 
regim de urgenţă.

Supervizarea în asistenţa socială (120 de credite, 2 ani)
Titlul acordat: Master în asistență socială

Oportunităţi de angajare: Absolventul poate activa în calitate de asistent 
social supervizor în cadrul direcţiilor/secţiilor de asistenţă socială și protecţie a 
familiei și copilului, șef al serviciului de asistenţă socială comunitară, șef și co-
ordonator de centre și servicii care au în fișa postului responsabilităţi legate de 
coordonarea unei echipe de lucru sau activităţi de evaluare a performanțelor 
profesionale sau a politicilor publice și sociale.
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BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ

Parte integrantă a procesului de 
studiu şi cercetare universitară, clasa-
tă de Guvern la categoria superioară, 
Centru Biblioteconomic, Depozitară 
Regională a Băncii Mondiale, mem-
bru al Consorţiului (REM) Resurse 
Electronice pentru Moldova, parti-
cipantă în Programe Internaționale 
TEMPUS, ERASMUS+,  Parteneriatul Moldovei cu Norvegia şi România.  
Clădire modernă cu 4 nivele şi o  suprafaţă de circa 6 000 m2, dotată cu 
echipament tehnic: PC, scanere, printere, proiectoare, televizoare, table 
interactive. 
Asigură confortul și normele estetice, anual pentru circa 10 000  de 
utilizatori în 12 săli de lectură (763 locuri), 4 săli de împrumut la domici-
liu şi alte subdiviziuni.
Colecţii enciclopedice: 1 016 030 u.m. în 303 693 titluri.
Servicii electronice: acces la catalogul electronic PRIMO ExLibris (cata-
log partajat a 7 biblioteci universitare din RM); la cca 103 baze de date 
internaționale şi naționale; Repozitoriul instituțional ORA (Open Re-
search Archive) USARB, Biblioteca Digitală; SumarScanat; Lucrări Muzicale 
de pe discuri de vinil (format MP3), DSI, expoziţii informative şi tematice 
on-line. 
Colaborări naţionale și internaţionale cu parteneri din Republica 
Moldova, România, Elveţia, SUA, Japonia, Ucraina, Rusia, Franţa, Litu-
ania, Germania, Grecia, Irlanda, Armenia, Georgia. Realizarea a 30 de 
proiecte investiţionale  a  diversificat oferta informaţională, inclusiv prin  
deschiderea  CD al ONU, Punctului de Informare şi Documentare NATO, 
Centrului de informare al Uniunii Europene, Centrului de Informare al 
României etc.
O gamă largă de servicii și evenimente: Zilele Informării, Lunarul Li-
cenţiatului/Masterandului/ Doctorandului, Salonul editorial Universita-
ria, Cursul Bazele Culturii Informaţiei, audiţii muzicale, Săptămâna Open 
Acces, Săptămâna Educaţiei Deschise, Clubul ONU, Clubul Cărţii, Salonul 
Muzical, reviste bibliografice, lansări de carte.

Pagina web:  http://libruniv.usarb.md (cca 2 mln. accesări anual)
              E-mail: libruniv@usarb.md; Skype: BS USARB
                                    Blog: http://bs-usarb.blogspot.md/



Adresa:
str. A. Puşkin 38, mun. Bălți, MD 
3121, Republica Moldova
Tel./fax: 0(231) 52 430


