
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  

Manifestări științifice organizate în anul  2011 

Nr. 
d/o 

Denumirea manifestării Locul realizării 
manifestării 

Perioada 

Departamentul pentru activitate științifică 

1 Colloquia Professorum, Traditie şi inovare in 
cercetarea stiintifică, ediția II-a 

Sala polivalentă, 
blocul administrativ 

15 octombrie 

2 Colocviul ştiinţific al studenților 
Interuniversitaria, ediția VII-a 

29 octombrie 

3 Colocviul ştiinţific Orientări actuale în 
cercetări doctorale, ediția a I-a 

Sala Senatului, blocul 
administrativ 

16 decembrie 
 

Catedra de filologie franceză și filologie engleză 

4 Colocviul ştiinţific comemorativ naţional cu 
participare internaţională, consacrat 

aniversării a 70-a de la naşterea lui Mircea 
Ioniţă, ediţia a II-a, Traditie si modernitate în 
abordarea limbajului 

 
Sala polivalentă, 

blocul administrativ 

 
 

26 noiembrie 

5 Conferinta didactico-ştiinţifică New 
Perspectives on Assessment in Education 

Blocul IV de studii 12-14 mai 

Catedra de arte și educație artistică  
6 Seminar Ştiinţifico-practic republican 

„Specificul proiectării didactice la Educaţie 
muzicală din perspectiva Curriculumului 
modernizat” 

Sala polivalentă, 
blocul administrativ 

9-10 Martie 

7 Conferinţa republicană  în colaborare cu 

Institutul Muzicosophia din Germania „Arta de 
a asculta şi înţelege muzica” pentru 
profesorii de Educaţie muzicală  

 
Sala polivalentă, 

blocul administrativ  

12 decembrie  

Catedra de psihologie și asistență socială 

8 Conferinţa ştiinţico-practică internaţională 
Aspecte psihosociopedagogice ale procesului 
educaţional: tradiţii, valori, perspective, 
consacrată aniversării de 50 de ani de la 
fondarea Facultăţii de Pedagogie, Psihologie şi 
Asistenţă socială 

 
 

Sala polivalentă, 
blocul administrativ 

27 mai 

Catedra de finanţe şi contabilitate 
9 Conferinţa Internaţională cu participare la 

distanţă: Integrarea specialistului profilului 
economic în piaţa muncii la nivel 
internaţional 

 
Blocul V de studii 

 
20 octombrie 

Catedra de drept privat 

10 Conferinţa Ştiinţifico-practică Internaţională 
Integrarea specialistului cu studii superioare pe 
piaţa muncii: aspecte naţionale şi 
internaţionale 

 
Sala polivalentă, 
blocul administrativ 

21-22 
octombrie 

Catedra de drept public și privat 

11 Conferinţa ştiinţifică naţională, dedicată Zilei 
Internaţionale a Drepturilor omului, cu 
genericul Protecţia drepturilor copilului pe 
plan intern şi internaţional 

 
Blocul V de studii  

 
10 decembrie 

Biblioteca Științifică a Universității 

12 Conferinţă Ştiinţifică: Biblioteca Universităţii Sala de conferințe a 15  ianuarie 



bălţene - partener iminent al procesului 
educaţional şi de cercetare ştiinţifică 

BȘU 

13 Conferinţa Internațională Necesităţile 
informaţionale ale utilizatorilor de biblioteci 
astăzi şi Conferinţa Cultura informaţională: 
implicarea bibliotecilor, susţinute de Dr. 

Hermina G. B. Anghelescu, School of Library 
&Information Science Wayne State University 
Detroit, Michigan 

 
 
Sala de conferințe a 
BȘU 

 
 

6 aprilie 

Alte manifestări 

Catedra de limba română 

14 Masa rotundă Structurile asociative ale limbii 
române: rezultatele unor cercetări în baza 
proiectului instituțional Cercetarea structurilor 
asociative ale limbii române şi elaborarea 
dicţionarului asociativ     

 
 
Blocul III de studii 

 
 
15 decembrie 

 


