RAPORT
de activitate al Catedrei de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială
pentru anul de studii 2016-2017,
discutat şi aprobat la şedinţa catedrei din 22 iunie, 2017
I.

Prin activităţile cadrelor didactice de la catedră s-a reuşit realizarea Obiectivelor
fixate în Planul catedrei pentru anul de studii 2016-2017:



Organizarea activităţilor ştiinţifice a cadrelor didactice şi a studenţilor, a activităţilor
extra-curriculare studenţeşti;
 Actualizarea ofertei educaţionale la Disciplinele socio-umane – prin identificarea
disciplinelor fundamentale la acest domeniu;
 Îmbunătăţirea conţinutului curriculum-urilor la unităţile de curs, inclusiv în urma
evaluării planurilor de studii de profesori şi studenţi şi a evaluării de către studenţi a
activităţii didactice a profesorilor;
 Actualizarea curriculum-urilor şi a Fişelor la unităţile de curs promovate de titularii
catedrei;
 Elaborarea „suporturilor de curs” şi a altor materiale metodico-didactice;
 Realizarea studiilor individuale a membrilor catedrei la tema comună: „Cercetarea
formelor de cooperare / dezvoltare regională şi de promovare a valorilor europene din
perspectiva ştiinţelor socioumane şi a asistenţei sociale”;
 Elaborarea materialelor ştiinţifice şi metodico-didactice pentru Anuarul catedrei;
 Îmbunătăţirea relaţiilor de parteneriat şi cooperare cu universităţi şi alte instituţii din ţară
şi străinătate prin organizarea de manifestări ştiinţifice, schimb de publicaţii de
specialitate, alte forme convenite de părţi;
 Îmbunătăţirea activităţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti cu participarea efectivă a
studenţilor la elaborarea de lucrări şi prezentarea acestora la diverse manifestări
ştiinţifice.
 În acelaşi timp ţinem să menţionăm faptul că nu am reuşit să diversificăm oferta de
studii, aşa cum ne-am propus la începutul anului, pentru programul de studii la „Istorie şi
limba engleză / franceză / germană”. Rămâne să studiem această oportunitate pentru anul
viitor.
II.
La compartimentul Activitate didactică constatăm că orele calculate la începutul
anului de studii au fost realizate fără abateri:
Denumirea activităţii
Ore
calculate
Prelegeri
3048
Supliment la prelegeri
34
Seminare, lucrări practice
4043
Lucrări de laborator
36
Practica pedagogică
Practica
184
Consultaţii
656
Examene
1606
teze anuale
184
Susţinerea tezei de licenţă
110
Teze de licenţă
880
1

Teze de master
Susţinerea tezei de master
Total

442
81
11404

Sarcina didactică a catedrei a fost realizată de:
Modul de angajare
Nr. persoane Ore
Cadre didactice titulare
11
7839
Cadre didactice angajate prin cumul extern
5
704
Cadre didactice angajate prin cumul intern
7
1842
Cadre didactice salarizate prin plata cu ora
5
639
III.
La compartimentul Activitatea didactico-metodică s-a reuşit:
Elaborarea tematicilor tezelor de master la specialitatea „Politici şi servicii sociale pentru
familie şi copil”; Elaborarea tematicii tezelor de licenţă şi tezelor anuale la specialitatea asistenţă
socială.
Au fost organizate două susţineri publice preventive a tezelor de licenţă şi a tezelor de master
în cadrul cărora studenţii absolvenţi au fost apreciaţi pentru munca depusă şi au fost ghidaţi în
vederea finisării cu succes a cercetării. Toţi studenţii de la specialitatea Asistenţă socială, ciclul I
Licenţă şi programul de studii Politici şi servicii sociale pentru familie şi copil au fost admişi la
susţinerea finală a tezelor de licenţă şi master pe care au şi realizat-o cu succes.
A fost organizarea conferinţa de totalizare la Practica de specialitate (Studii cu frecvenţa la zi
şi Studii cu frecvenţa redusă) în cadrul căreia studenţii au realizat prezentări şi portofolii în care
au inclus rezultatele principalelor componente ale practicii.
În privinţa Asigurării informaţionale a procesului de predare-învăţare putem afirma că au
fost elaborate mai multe suporturi de curs:
Ciobanu Elvira, drd., Mohorea Efim, dr. hab.: Introducere în ştiinţa comunicării
Lidia Pădureac conf.univ., dr.: Fişe didactice la Istoria dreptului;
Crudu Cristina lect.univ.: Etica şi deontologia profesională
Au fost elaborate 16 curriculum-uri şi Fişa unităţii de curs la toate disciplinele promovate de
titularii catedrei.
Deja a devenit o tradiţie promovarea seminarelor metodologice ale catedrei:
Anul acesta au fost promovate două seminare:
1. Problematica axiologiei contemporane, protagonişti: Mohorea Efim, dr.hab.,
prof.univ.; Jacota-Dragan Olga, asist.univ.
2. Promovarea valorilor europene în activitatea profesională a asistentului social,
protagonist: Valentina Priţcan, dr., conf.univ.
IV.
Activitatea ştiinţifică în cadrul catedrei a fost de o consistenţă valoroasă:
Am reuşit să organizăm în data de 20 iunie Conferinţa ştiinţifică a Catedrei de ştiinţe
socioumane şi asistenţă socială cu genericul Promovarea valorilor europene din perspectiva
ştiinţelor socioumane şi a asistenţei sociale. Subiectele conferinţei se axează pe tematica
generală de cercetare a catedrei. Toţi membrii catedrei şi unii profesori angajaţi prin cumul
extern au participat la această conferinţă. Important este faptul că materialele Conferinţei vor fi
publicate în Anuarul catedrei de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială pentru anul 2017.
La 5 mai 2017, Catedra în parteneriat cu Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
a organizat Conferinţă ştiinţifică Foametea în RSS Moldovenească (1946-1947): istoria și
memoria tragediei în cercetările actuale. Evenimentul a demarat prin mesaje de salut din partea
rectorului USARB, prof. univ., dr. hab. Ion GAGIM, a directorului Institutului de Istorie al
AŞM, conf. univ., dr. hab. Gheorghe E. Cojocaru, a prorectorului pentru activitatea ştiinţifică
USARB, conf. univ., dr. Igor Cojocaru, a directorului Muzeului de Istorie şi Etnografie din mun.
Bălţi, Ludmila Dobrogeanu. Au fost 16 comunicări ştiinţifice. Au participat savanţi, profesori
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universitari, cercetători ştiinţifici, circa 20 profesori de istorie din licee din nordul Republicii şi
circa 70 de studenţi.
În data de 7 aprilie 2017 Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială în colaborare cu
Biblioteca Ştiinţifică USARB a realizat Masa rotundă cu genericul Deportările din RSS
Moldovenească: istorie şi memorie.
La eveniment au participat circa 40 de studenţi, profesori universitari, profesori de liceu. În
cadrul conferinţei a avut loc şi prezentarea Colecţiei de volume „Arhivele memoriei”, editori:
Ludmila D. Cojocaru, Elena Postică, Lidia Pădureac.
Catedra a participat şi la organizarea altor activităţi ştiinţifice:
- Conferinţă ştiinţifică: „Memoria victimelor regimului totalitar-comunist: istorie, impact,
responsabilitate” (în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei), 25
noiembrie, 2016; Conferinţă ştiinţifică:
- Conferinţa ştiinţifică „Память как культурное наследие. Опыт исследований и
сохранения памяти жертв тоталитарных режимов и советской оккупации в
Литве и Молдове” (în colaborare cu USM şi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei), 23 decembrie, 2016; Simpozionul științifico-practic cu participarea experților
internaționali ”Aspecte generale vizând autismul”, 11 noiembrie 2016
Titularii catedrei au reuşit să realizeze circa 40 de articole şi studii ştiinţifice care au fost
publicate în culegeri, reviste naţionale şi internaţionale:
Studiu monografic:
1.
PĂDUREAC, L. Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei
victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă
Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate in localităţile
din nordul Republicii Moldova. Ch.: Belacron, 2016. - 337 p. ISBN 978-9975-128-81-0
Articole în culegeri ştiinţifice: culegeri internaţionale
1. CIOBANU, E. Rolul școlii și a familiei în prevenirea delincvenței juvenile. În: Studii și
cercetări din domeniul științelor socioumane. Cluj-Napoca: LIMES & Argonaut, 2016. p.
20-26. ISBN 978-974-3262-945-7
2. JELESCU, P.; CIOBANU, E. Interesele electorale ale adolescenților și testarea lor. În:
Testarea psihologică. Cluj-Napoca: LIMES & Argonaut, 2016. p. 21-29. ISBN 9789634-752-935-7
3. CIOBANU, E. Implicarea instituțiilor sociale în prevenirea comportamentului delincvent
la tineri. În: Studii și cercetări din domeniul științelor socioumane. Cluj-Napoca: LIMES
& Argonaut, 2016. p. 24-28. ISBN 978-973-726-925-6
4. ZOLOTARIOV E., FOCA E. Strategies for modelling the educational process from the
perspective of internal resources stimulation of the child. In: Art, creativity and
innovation in education, International Conference 17-19 November 2016, Abstract
proceeding, p.52.
5. PĂDUREAC, L., Голод 1946 - 1947 гг. в Молдавской ССР в исследованиях устной
истории, Міжнародній науково-практичній конференції ІІІ Дунайські Наукові
Читання «Голод 1946-1947 рр.: історичні, філософсько-психологічні та педагогічні
аспекти», Измаил, 2017. (în apariţie);
Articole în reviste şi culegeri naţionale
1. MOHOREA, E. „Sistem” – concept fundamental. În: Formarea universitară a
competenţelor profesionale. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Relevanţa
şi calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi viitor. USARB, (8
octombrie 2015). Vol. II. Bălți, S.n. 2016, p.169-174. ISBN 978-9975-50-176-7.
2. NEAGU, GH. Calitatea formării profesionale în viziunea studenților și angajatorilor.
Studiu de caz. În: Formarea universitară a competenţelor profesionale. Materialele
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Relevanţa şi calitatea formării universitare:
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competenţe pentru prezent şi viitor. USARB, (8 octombrie 2015). Vol. II. Bălți, S.n.
2016,p.185-187. ISBN 978-9975-50-176-7.
3. PARNOVEL, V. Precepte ale studiilor lui S.Freud despre fenomenele culturii spirituale.
În: Formarea universitară a competenţelor profesionale. Materialele Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale Relevanţa şi calitatea formării universitare: competenţe pentru
prezent şi viitor. USARB, (8 octombrie 2015). Vol. II. Bălți, S.n. 2016, p.185-187. ISBN
978-9975-50-176-7
4. PĂDUREAC, L., Голод 1946-1947 годов в Молдавии: проблемы осмысления и
отображения травматического опыта в исследованиях устной истории. În: Усна
історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація: Матеріали
міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко].
Харків, 2016, p. 173-184, ISBN 978-966-372-647-2
5. CANȚER, N. Strategii de resocializare și asistență psihosocială a delincvenților minori.
În: Anuarul Catedrei de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială. Bălţi: s. n., Tipografia
Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. 2016, p. 83-91. ISBN 978-9975-50-186-6.
6. CANȚER, N. Grupul de suport ca formă de lucru cu părinții care cresc și educă copii cu
CES. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Educaţia incluzivă:
dimensiuni, provocări, soluţii”, ediţia a II-a,07 octombrie 2016, p. 196-205, ISBN 9789975-132-71-8
7. CAZACU, N. Fondul ,,Alexandru Bodescu” al Academiei Române. În: Anuarul Catedrei
de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială. Bălţi: s. n., Tipografia Universităţii „Alecu
Russo” din Bălţi. 2016, p. 83-91. ISBN 978-9975-50-186-6.
8. CIOBANU, E. Delincvența juvenilă: actualitatea și importanța problemei. În: Anuarul
Catedrei de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială. Bălţi: s. n., Tipografia Universităţii
„Alecu Russo” din Bălţi, 2016. p. 79-82. ISBN 978-9975-50-186-6.
9. Jelescu Petru, CIOBANU Elvira. Ancheta de evaluare a intereselor electorale a
adolescenților (AEIEA) și validarea ei. / În: Revista “Psihologie, Pedagogie special,
Asistență socială” nr. 3(44). Ch: Ed. UPS “Ion Creangă”, 2016, p. 92-97
10. CRUDU, C. Aspecte specific ale violenței familiale în Republica Moldova, În. Anuarul
Catedrei de Ştiinţe Sociale, Bălţi: s. n., Tipografia Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi,
2016. p.92-96. ISBN 978-9975-50-186-6.
11. CIOBANU Elvira. Actualitatea și importanța problemei delincvenței în rândul minorilor.
/ În: Материалы ХХІ Международной научно-практической интернет-конференции
«Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях
глобализации». Переяслав-Хмельницкий ‒ 2017. p. 136-141. (35 ore)
12. CIOBANU Elvira. Rolul ambivalent al familiei în manifestarea delincvenței juvenile. /
În: Materialele Conferinței Științifice a Doctoranzilor “Tendințe contemporane ale
dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”.Ch., UnASM. 2017. (în curs de
publicare).
13. CIOBANU Elvira. Interesele electorale ale adolescenților. / În: Materialele Conferinţei
Știinţifice Internaţionale „Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al
Cercetării şi Educaţiei”. Cahul. 2017.(în curs de publicare).
14. CIOBANU Elvira. Factorii sociali explicative și determinanți ai comportamentului
delincvent la tineri. / În: Materialele Conferinței Științifice Internaționale „Inegalități
sociale în Republica Moldova. Premise ale constituirii clasei de mijloc”. Ch., ASM.
2017. (în curs de publicare)JACOTA-DRAGAN, O. Geneza şi evoluţia conceptului
,,paradigmă”. În: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei, Chişinău, 2016. p.119123 http://edu.asm.md/sites/default/files/Volumul%20III%20FINAL%281%29.pdf
15. JACOTA-DRAGAN, O. Paradigma filosofică raţionalist-scientistă a lui P.P. Negulescu.
În: Filosofia şi perspectiva umană, Chişinău, 2016. ISBN 978-9975-933-99-5.
16. JACOTA-DRAGAN, O. Valorificarea gândirii filosofico-politice a lui Constantin Stere
în Republica Moldova. În: Anuarul Catedrei de ştiinţe socio-umane şi asistenţă socială.
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Bălţi:s.n., Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2016. p. 66-69. ISBN
978-9975-50-186-6
17. JACOTA-DRAGAN, O. Paradigma filosofică raţionalist-scientistă a lui
P.P.
Negulescu, Filosofia şi perpectiva umană 2016;
18. JACOTA-DRAGAN, O. Paradigme idealiste ale filosofiei românești secolului XX-lea,
în Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei, Chişinău 2017
19. MARŞALCOVSCHI, T.T.; TETERINA, M. Politica demografică a ţarismului În
Basarabia (ultimul sfert al sec. al XVIII-lea - prima jumătate a sec. al XIX-lea), În:
Anuarul Catedrei de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială. Bălţi: s. n., Tipografia
Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi, 2016, p. 11-21. ISBN 978-9975-50-186-6.
20. MARŞALCOVSCHI, T. Культурoгенетика малой родины в творчестве Евгена Малаюка,
21.

22.

23.

24.

în Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică. Conferinţa ştiinţifică internaţională, vol. I, Bălţi,
2016. – P. 155 – 159. ISBN 978-44-821.09(082)-00;
MARŞALCOVSCHI, T.Teatrul moldo-rus din Bălţi, în Materialele conferinţei ştiinţifice
internaţionale „Relevanţa şi calitatea formării universitare”. Competenţe pentru prezent şi viitor
consacrate celor 70 de ani de la fondarea Universităţii bălţene. 8 octombrie 2015. Vol. II, Bălţi,
2016 – P. 185 – 206. ISBN 978-9975-50-178-1;
MARŞALCOVSCHI, T. Opera bibliografică a prof. Demir DRAGNEV, în Membrucorespondent al AŞM Demir Dragnev, Biobibliografia operei istoricului Demir Dragnev. Ed.
AŞM, 2016 – 12 p.;
MARŞALCOVSCHI, T., Maria ABRAMCIUC, Comisul Dimitrie Balica: lecţiile istoriei şi ale
literaturii, în Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor. Economie, societate, politică,
cultură, istoria ştiinţei. În onoarea profesorului Demir Dragnev. Chişinău: Editura AŞM. – P. 537548;
MARŞALCOVSCHI, T., Bâlţi – oraş curat românesc, în rev. Dunărea de jos (Galaţi), august
2016, p.18-19;

25. MOHOREA, E. Tipologia adevărului în filosofia contemporană. În: Anuarul Catedrei de
ştiinţe socioumane şi asistenţă socială. Bălţi: s. n., Tipografia Universităţii „Alecu
Russo” din Bălţi, 2016, p. 46-59. ISBN 978-9975-50-186-6.
26. NEAGU, Gh. Viziunile tinerilor cu privire la instituția căsătoriei și a familiei. În: Anuarul
Catedrei de Ştiinţe Sociale, Bălţi: s.n., Tipografia Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi,
2016, p.97-101. ISBN 978-9975-50-186-6.
27. PARNOVEL, V. Învățătura iluminiștilor francezi despre ideologie – două linii de
evoluție. În: Anuarul Catedrei de științe socioumane și asistență socială. Bălți: s.n.,
Tipografia Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi, 2016, p.60-65. ISBN 978-9975-50-1866.
28. PĂDUREAC, L. Memorii basarabene și bucovinene despre instituirea puterii sovietice
în 1940. În: Anuarul Catedrei de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială. Bălţi: s. n.,
Tipografia Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi, 2016, p. 33-42. ISBN 978-9975-50186-6.
29. ZOLOTARIOV, E. Modelarea procesului de educaţie spiritual-morală în contextul
învăţământului şcolar (postmodern). În: Anuarul Catedrei de ştiinţe socio-umane şi
asistenţă socială. Bălţi:s.n., Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2016. p.70-74. ISBN 978-9975-50-186-6
30. CAZACU, N. Nicolae Botnariuc Istoria ştiinţei universitare: de la abilităţi
propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori europene. Ch.: CEP USM. 2016,
p. 11-12. ISBN 978-9975-71-831-8
31. PĂDUREAC, L. Învăţământul din RSS Moldovenească în perioada stalinistă: cercetări
de istorie orală. În: Istoria ştiinţei universitare: de la abilităţi propagandistice la
paradigma noilor sisteme de valori europene. Ch.: CEP USM. 2016, p. 30-31. ISBN 9789975-71-831-8;
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32. PĂDUREAC, Lidia, Foametea în deportare: mărturii ale supravieţuitorilor basarabeni şi
bucovineni. În: Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi
Aheologie: În memoriam Gheorghe Palade, ediţia a 4-a, Chişinău: CEP USM, 2017, p.
90. ISBN 978-9975-71-901-8
33. PĂDUREAC, Lidia; JACOTA-DRAGAN, Olga, Justiţia şi dreptatea între istoricism şi
modernitate. În: Ştiinţa juridică în condiţiile de integrare Europeană a Ucrainei şi
Moldovei: repere moderne de dezvoltare juridică. Conferinţă internaţională ştiinţificopractică, Chişinău, 2017, p. 19-22. ISBN 978-9975-3078-3-3
34. ZOLOTARIOV, E. Renovarea calitativă a practicii educaţionale din perspectiva
spiritualizării învăţământului. În: Istoria ştiinţei universitare: de la abilităţi
propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori europene. Ch.: CEP USM. 2016,
p. 44. ISBN 978-9975-71-831-8
Articole de popularizare a ştiinţei
1. MARŞALCOVSCHI, T.T. Istoria necesită a fi reconcepută. În: Literatura şi arta,
25.08.2016;
2. MARŞALCOVSCHI, T.T. Bâlţi – oraş curat românesc. În: rev. Dunărea de jos (Galaţi),
august 2016, p.18-19;
3. MARŞALCOVSCHI, T.T. Istoriograf remarcabil Anton Moraru, În: Cuvântul (Rezina),
21.09.2016;
4. MARŞALCOVSCHI, T.T. STAVRAT,C.; JITARU,V., Omul şi Artistul care a intrat în
istoria Teatrului Naţional de la Bălţi. În: Observatorul de Nord (Soroca), 16.09.2016;
5. MARŞALCOVSCHI, T.T.; STAVRAT, C.; JITARU, V. Valorificator al artei teatrale.
În Literatura şi arta, 8.09.2016;
6. MARŞALCOVSCHI, T.T.; СТАВРАТ, К.; ЖИТАРУ, В. 80 лет Анатолиу Пынзару.
În: СП, 7.09.2016;
7. MARŞALCOVSCHI, T.T.: Bălţul a „întinerit” cu 199 de ani”. În: Cronica, 2/2016;
Cercetările ştiinţifice au fost aprofundate şi în cadrul Proiectelor de cercetare. Membrii
catedrei sunt antrenaţi în câteva proiecte.
Proiecte/programe/granturi de cercetare realizate curent
Nr.
d/o

1.

Director de proiect
(membru al
USARB) /
responsabil
partener în
consorții
PĂDUREAC, L.

2

PRIŢCAN, V. membru

3

PRIŢCAN, V. membru

4

PRIŢCAN, V. membru

Titlul proiect/program/grant

Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei
victimelor regimului totalitar-comunist din RSS
Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-1953):
cercetări în localitățile din nordul Republicii
Moldova.
573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP
European Human Rights Law for Universities of
Ukraine and Moldova. (coord. TALLINNA
TEHNIKAULIKOOL, Estonia )
573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.
ELEVATING THE INTERNATIONALISATION
OF HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA .
(coord.Academy of Economic Studies of Moldova)
573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP.
Licence, Master professionnels pour le
développement, l’administration, la gestion, la
protection des systèmes et réseaux informatiques
dans les entreprises . (coord. UNIVERSITA
TELEMATICA INTERNAZIONALEUNINETTUNO, Italia)
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Organizaț
ia
finanțatoa
re
AŞM

buget
746.380,00
EURO
buget
778.194,00
EURO
buget
999.600,00
EURO

Valoarea
totală a
grantului
care a
revenit
USARB
160 mii lei

Din
proiectele
aplicate au
primit
finanțare de
la programul
Erasmus+
Capacity
building in
higher
education
Call
2016
EAC/A04/20
15 Selection
Year 2016

În proiectul Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului
totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953 sunt
implicate şi trei studente de la specialitatea Istorie şi educaţie civică.
Participări la manifestări științifice (conferințe, seminare, etc.)
Nr.
d/o

Participant / ți

Denumire eveniment

Instituția
organizatoa
re

Locul
realizării
manifestăr
ii
Chișinău,
ULIM

Data, luna,
anul

Scopul participării /
note

1.

1CANȚER, N.
5
.

Conferința Națională
pentru avansarea
profesiei de expert social
în Moldova

ULIM;
AO
”Proiectul
Casa Mare”

2.

CANȚER, N.

Conferința
științificopractică
internațională
„Managementul
educațional: realizări și
perspective
de
dezvoltare”

USARB

27 aprilie,
2017

3.

CANȚER, N.

Conferința
științifică
„Promovarea
valorilor
europene din perspectiva
științelor socioumane și a
asistenței sociale

USARB

20 iunie
2017

4.

CANȚER, N.

Conferința
științifică
Internațională „Structura
și dinamica personalității
umane
în
epoca
globalizării: perspective
psiho-socio-pedagogice”

USARB

26 mai 2017

5.

CANȚER, N.

USARB

26 mai 2017

Investigații empirice
vizind particularitățile
specifice ale
comunicării în cadrul
grupului de deținuți”

6.

CANȚER, N.

7.

1CANȚER, N.
6
.

Conferința
științifică
Internațională „Structura
și dinamica personalității
umane
în
epoca
globalizării: perspective
psiho-socio-pedagogice”,
Conferinţa ştiinţificopractică internaţională
Educaţia incluzivă:
dimensiuni, provocări,
soluţii, ediţia a II-a
Seminarul ”Dezvoltare
emoțională a copilului
aflat în plasament și
remedierea arderii
profesionale a părinților
educatori din cadrul
CCTF asistenților
parentali profesioniști ”

Comunicare: „Grupul
de suport ca formă de
lucru cu părinții care
cresc și educă copii cu
CES”
Comunicare:
„Formarea continuă a
părinților educatori din
cadrul CCTF
asistenților parentali
profesioniști”

8.

1CANȚER, N.
7

Cursuri de formare
continuă „Asigurarea

9-10
Septembrie
2016

ULIM

Chișinău,
ULIM

07
octombrie
2016

Consiliul
raional
Orhei,
DASSPF
Orhei,
AO”LUMO
S
Foundation
Moldova”

Orhei,
DASSPF

26-27
octombrie
2016

Consiliul
raional

Florești,
L.T ”M./

1-3
noiembrie

7

Comunicare:
„Formarea
specialiștilor prin
studii de master la
specializările din
domeniul asistenței
sociale”;
„Resocializarea
deținuților prin
intermediul
programelor
educaționale și
terapeutice”
Studiul privind
implementarea
managementului de caz
în activitatea
asistenților sociali
comunitari”
Diagnosticul și
intervenția în cazul
comportamentului
agresiv la școlarul mic”

Comunicare:
„Formarea continuă în

9.

.

unui mediu prietenos
pentru dezvoltarea și
participarea la luarea
deciziilor a copiilor din
plasament ”

1CANȚER, N.
8
.

Cursuri de formare
continuă „Asistență în
dezvoltarea și protecția
copiilor din serviciul
Casa comunitară”

10. 1CANȚER, N.
9
.

11. 2CANȚER, N.
0
.

Conferința internațională
„The contemporary
issues of the sociohumanitarian sciences in
the context of
mentalitty’s
transformation”
COLLOQUIA
PROFESSORUM
Tradiție și inovare în
cercetarea științifică,
Ediția a VI-a

Florești,
DASSPF,
AO”LUMO
S
Foundation
Moldova”
Direcția
municipală
pentru
Protecţia
Drepturilor
Copilului
mun.
Chișinău
ULIM

Costin”

2016)

domeniul asistenței
copiilor aflați în
serviciul Asistența
Parentală
Profesională”.

Chișinău,
Cantina
cancelarie
de stat.

22-24
noiembrie
2016

Comunicare:
„Formarea continuă în
domeniul asistenței
copiilor aflați în
serviciul Casa
comunitară”

Chișinău,
ULIM

8-9
decembrie
2016

Semnarea acordului de
colaborare cu ULIM;
Comunicare

USARB

Bălți
USARB

29.10.2016

Comunicare: „Studiu
vizând motivaţia
alegerii profesiei de
asistent social”

12. CAZACU, N

COLLOQUIA
PROFESSORUM
Tradiție și inovare în
cercetarea științifică,
Ediția a VI-a

USARB

Bălţi

29
septembrie

Comunicare:
„Nicolae Iorga în
conştiinţa bălţienilor”

13. CAZACU, N.

Conferinţa ştiinţifică
„Istoria ştiinţei
universitare: de la
abilităţi propagandistice
la paradigma noilor
sisteme de valori
europene”
COLLOQUIA
PROFESSORUM
Tradiție și inovare în
cercetarea științifică,
Ediția a VI-a

USM

Chişinău

7-8
octombrie

Comunicare:
„Nicolae Botnariuc,
savantul care ne-a
glorificat neamul”

USARB

Bălţi

29
septembrie

15. 1JACOTA. DRAGAN, O.

Conferință Științifică
Internațională
„Preocupări
contemporane ale
științelor socio-umane în
contextul transformării
de mentalități” Ediția a
VII-a

ULIM

Chişinău

8-9
decembrie,
2016

Comunicare:
„Conlucrarea
intersectorială în
prevenirea şi
combaterea violenţei în
familiei”
Comunicare

16. 2JACOTADRAGAN, O.

Participarea la conferinţa
ştiinţifică „Orientări
actuale în cercetarea
doctorală”
COLLOQUIA
PROFESSORUM
Tradiție și inovare în

USARB

Bălţi

2 decembrie
2016

Comunicare

USARB

Bălţi

29
septembrie
2016

Comunicare:
„Paradigma
complementarităţii lui

14. CRUDU, C.

17. 3JACOTADRAGAN, O.
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18. MARŞALCOVS
CHI, T.

19. 7MOHOREA, E.

20. 2 PARNOVEL, V.
3
.

21. 1PĂDUREAC, L.
0
.

22. 1PĂDUREAC, L.
1
.

23. 1PĂDUREAC, L.
2
.

24. 1PĂDUREC, L.
3
.

25. 1PĂDUREC, L.
4
.

26. PĂDUREC, L.

27. PĂDUREC, L.

cercetarea științifică,
Ediția a VI-a
COLLOQUIA
PROFESSORUM
Tradiție și inovare în
cercetarea științifică,
Ediția a VI-a
COLLOQUIA
PROFESSORUM
Tradiție și inovare în
cercetarea științifică,
Ediția a VI-a

Richard Rorty”
USARB

Bălţi

29
septembrie

Comunicare:
„Proprietatea funciară
răzeşească în
Basarabia”

USARB

Bălți

29
septembrie
2016

Comunicare „Maurice
Halbwachs – inițiator
al paradigmei
„memorie colectivă”

Conferinţa ştiinţifică
„Istoria ştiinţei
universitare: de la
abilităţi propagandistice
la paradigma noilor
sisteme de valori
europene”
COLLOQUIA
PROFESSORUM
Tradiție și inovare în
cercetarea științifică,
Ediția a VI-a

USARB

Bălți

29
septembrie
2016

Comunicare:
„Personificarea,
constituent
indispensabil al
culturii contemporan”

USARB

Bălţi

29
septembrie

Comunicare:
„Totalitarismul din
RSS Moldovenească
reflectat în cercetările
de istorie orală”

Conferinţa ştiinţifică
„Istoria ştiinţei
universitare: de la
abilităţi propagandistice
la paradigma noilor
sisteme de valori
europene”
Conferința științifică
„Memoria victimelor
regimului totalitarcomunist: istorie, impact,
responsabilitate”

USM

Chişinău

7-8
octombrie

Comunicarea
„Învăţământul din RSS
Moldovenească în
perioada stalinistă:
cercetări de istorie
orală”

Muzeul
Naţional de
Istorie a
Moldovei

Chişinău

25
noiembrie

Simpozionul științificopractic
internațional „Competitiv
itatea regională bazată pe
cercetare, inovare şi
transfer tehnologic”
Научная конференция
«Память как
культурное наследие.
Опыт исследований и
сохранения памяти
жертв тоталитарных
режимов и советской
оккупации в Литве и
Молдове»
Conferinţa
ştiinţifică:
Foametea
în
R.S.S.
Moldovenească (19461947): istoria şi memoria
tragediei în cercetările
actuale.
„Traumă, strategii de
supravieţuire şi probleme

USARB

Bălţi

29
septembrie

Comunicarea
„Percepţia foametei
din RSS
Moldovenească în
memoriile deportaţilor
basarabeni”
Comunicarea
„Totalitarismul din
RSS Moldovenească
reflectat în cercetările
de istorie orală”

Muzeul
Naţional de
Istorie a
Moldovei
USM

Chişinău

2-3
decembrie

Comunicarea „Память
голода в Молдавской
ССР: опыт и
проблемы
исследования”

USARB

5 mai, 2017

Comunicarea: Memoria
foametei
din
RSS
Moldovenească:
realizări, probleme și
perspective
de
cercetare

Facultatea
de Istorie,

2 martie
2017
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28. PĂDUREC, L.

29. PĂDUREC, L.

30. PĂDUREC, L.

31. PPRIŢCAN, V.
R
I

de reintegrare socială în
memoriile
victimelor
regimului
totalitarcomunist din R.S.S.
Moldovenească”,
Facultatea de Istorie,
Universitatea
Conferinţa ştiinţifică In
memoria
Gheorghe
Palade

Universitat
ea din
București,
România

USM

28 aprilie,
2017

Conferinţa
ştiinţifică
internaţională
„Perspectivele
şi
problemele integrării în
Spaţiul European al
Cercetării şi Educaţiei”
Міжнародній науковопрактичній конференції
«Голод 1946-1947 рр.:
історичні, філософськопсихологічні
та
педагогічні аспекти»
Conferință
națională
„Consolidarea
capacităților resurselor
umane
în
domeniul
educației
incluzive
centrate
pe
copil:
Rezultate și perspective”

Cahul
Universitat
ea „B.P.
Haşdeu”

7 iunie, 2017

Izmail

19 mai, 2017

Comunicare în plen:
„Голод 1946 - 1947 гг.
в Молдавской ССР в
исследованиях
устной истории”

Ministerul
Educaţiei al
Republicii
Moldova,
Banca
Mondială,
FISM,
LUMOS
Moldova

Institutul
Muncii,
Chişinău

15.09.2016

Discurs în ședința
plenară

32. PRIŢCAN, V.

Seminarul
,,Qualifications
Frameworks: What are
they, how do they work,
what is their impact?”

SP HERE
EACEA

Universitat
ea de
Tehnologii
din
Varșovia,
Polonia

18-21
septembrie
2016

33. PRIŢCAN, V.

International conference
Towards sustenable
forestry and
sustainable education

St.
Petersburg
State Forest
Technical
University

St.
Petersburg
State Forest
Technical
University

7-9
December
2016

V.

-

Comunicarea:
Foametea
în
deportare: mărturii ale
supravieţuitorilor
basarabeni
şi
bucovineni
Comunicarea:
Similitudinile primului
an din deportare în
mărturiile
basarabenilor

Viziunea formatorilor
naţionali
privind
instruirea continuă a
cadrelor didactice în
domeniul
educaţiei
incluzive centrate pe
copil şi perspectivele
aplicării programelor
de instruire la nivel
naţional
Participare în calitate
de membru HERE
(Experți în domeniul
Învățămîntului
Superior)

Comunicarea
The role of mobility in
internationalization of
universities

Pe dimensiunea activităţilor extra-curriculare titularii catedrei împreună cu
profesorii au reuşit să organizeze patru conferinţe ştiinţifice studenţeşti şi mai multe
mese rotunde pentru dezbateri publice:
Conferinţă ştiinţifică dedicată Zilei internaţionale a filosofiei, ghidată de dna JacotaDragan Olga;
Conferinţă studenţească „Dreptul şi dreptatea în istorie: perspective contemporane”,
ghidată de Pădureac Lidia;
Conferinţa dedicată Zilei internaţionale a păcii, ghidată de Jacota-Dragan Olga.
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-

-

Conferința studențească “Norme morale în sistemul de valori ale tinerilor”, ghidată de
Ciobanu Elvira, Olga Jacota-Dragan;
Organizarea mesei rotunde „Acces la succes pentru tinerii defavorizaţi”, 16 noiembrie,
2016, USARB. Responsabil: Canţer Nicoletta
Organizarea mesei rotunde dedicate Zilei Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi cu
participarea experţilor internaţionali şi a practicienilor din nordul ţăriii şi a studenţilor.
Decembrie 2016, USARB. Responsabil: Canţer Nicoletta
Organizarea a două work-shopuri în parteneriat cu AO KEZSONE MOLDOVA în
domeniul Incluziunii sociale a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, februarie
2017. Responsabil: Canţer Nicoletta

Studenţii de la specialităţile Asistenţă socială şi cei de la Istorie şi educaţie civică au fost
ghidaţi să participe la Conferinţa studenţească universitară. Patru studente de la Istorie şi
educaţie civică au participat la Conferinţa ştiinţifică de la Cahul Istoria şi memoria regimului
totalitar comunist în RASSM şi RSSM: contribuţiile tinerilor cercetători, organizată de
Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul în colaborare cu Universitatea de Stat din
Moldova şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 24 martie, 2017, Cahul. Studenţii
participanţi la conferinţă au fost ghidaţi şi încurajaţi la discuţii de dr. hab., prof.univ. Anatol
PETRENCU; dr., conf.univ. Ludmila D. COJOCARU; dr., conf. Virgiliu BÎRLĂDEANU; dr.,
conf.univ. Ion GHELEŢCHI, dr., conf.univ. Lidia PĂDUREAC.
Patru studente de la Istorie şi educaţie civică au participat la Seminarul „Istoria orală:
proiecte și proiecții, de o parte și de alta a Prutului”, Institutul de Istorie A.D. Xenopol,
Academia Română - Filiala Iași, 11-14 iunie 2017.
Titularii catedrei în colaborare cu studenţii au organizat următoarele activităţi educative
extracurriculare:
Nr. Denumirea activităţii
Termen de
responsabil
realizare
1. Organizarea vizitelor tematice la instituţiile istorico 2016 –
Titularii catedrei
culturale şi administrative a municipiului în vederea
2017
realizării obiectivelor formative a studenţilor de la
diferite facultăţi
2
Manifestări dedicate Zilei internaţionale a persoanelor
Octombrie
Crudu Cristina
vârstnice
2016
lect.univ.
3
Manifestări dedicate Zilelor mondiale ale păcii
Octombrie
Jacota-Dragan Olga
2016
drd. asist.unv.
4
Manifestări dedicate Zilei Internaţionale a Studenţilor
Noiembrie
Canţer Nicoleta
2016
(17 noiembrie)
drd.lect.univ.
5
Organizarea activităţilor în cadrul Săptămînii nonNoiembrie
Crudu Cristina
2016
violenţei
lect.univ.
6
Manifestări dedicate Zilei Mondiale a Filozofiei
Noiembrie
Jacota-Dragan Olga
2016
(18 noiembrie)
drd.asist.univ.
7
Manifestări dedicate Zilei Internaţionale a Voluntarului Decembrie
Canţer Nicoleta
2016
(5 decembrie)
drd.lect.univ.
8
Manifestări dedicate Zilei Internaţionale a Asistenţei
Martie 2017 Priţcan Valentina
Sociale (15 martie)
dr.conf.univ.
9
Manifestări dedicate Zilei Mondiale a Crucii Roşii (8
Mai 2017
Crudu Cristina
mai)
lect.univ.
10 Manifestări dedicate Zilei Europei (9 mai)
Mai 2017
Cojocaru Igor.
dr.conf.univ.
11 Manifestări dedicate Zilei Internaţionale a Muzeelor
Mai 2017
Pădureac Lidia, dr.,
(18 mai)
conf.univ.
11

Pe dimensiunea Activităţi de colaborare a catedrei de o importanţă majoră au fost
acordurile încheiate cu Universitatea din Craiova; cu Agenţia Naţională de
Arheologie şi cu Centre de plasament din m. Bălţi.
Colaborarea cu Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport a Primăriei Bălţi s-a evidenţiat prin
activităţi comune în cadrul Conferinţei Ştiinţifice anuale a liceenilor – Istoria;
Continuăm colaborarea cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, Institutul de Istorie Socială
Promemoria, Catedra de Ştiinţe Sociale şi ale Comunicării a Universităţii din Braşov.
Datorită relaţiilor bune de colaborare cu Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” un grup de profesori de la catedră (Pădureac L., Ciobanu E.,
Crudu C., Jacota-Dragan O.) au participat la Conferinţa dedicată Zilei internaţionale a Asistenţei
sociale. În contextul aceleiaşi colaborări, în perioada 26-30 iunie, un grup de studenţi, ghidaţi de dna
Crudu C., participă la un stagiu de practică în domeniul asistenţei sociale, fiind antrenaţi în echipe de
practică transfrontaliere: Republica Moldova, Ucraina, România.
Toate aceste realizări au fost posibile datorită lucrului individual şi colectiv depus de membrii
catedrei.
În acelaşi timp menţionăm câteva probleme pe care catedra nu a fost în stare să le depăşească:
- Din cei 6 doctoranzi şi ex-doctoranzi un singur titular a finisat studiile de doctorat (Ghenadie
Cabac lect.univ.) a început procedura de susţinere a tezei de doctorat;
- Există o serie de unităţi de curs la care titularul nu a elaborat materialul didactic: note de curs, fişe
tematice, fişe didactice, etc.;
- Nu s-a reuşit promovare seminarului intercatedral privind instruirea la distanţă şi platformele on-lin
de învăţare;
- De la specialitatea Asistenţă socială puţini studenţi se implică în activităţile ştiinţifice.
VI.

În scopul îmbunătăţirii situaţiei pe dimensiunile enumerate, ne propunem pentru anul viitor de
studii să impunem rigori mai stricte faţă de titularii cursului la momentul distribuirii sarcinii didactice;
să intensificăm relaţiile de colaborare cu celelalte două catedre de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Sociale prin identificarea unor teme de cercetare de interes comun; să implicăm un număr mai mare de
studenţi de la specialitatea Asistenţă Socială în cercetările ştiinţifice.

Şeful catedrei de ştiinţe socioumane şi
asistenţă socială

dr., conf.univ. Lidia Pădureac
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