
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  

Manifestări științifice organizate în anul  2012 

Nr. 
d/o 

Denumirea manifestării Locul realizării 
manifestării 

Perioada 

Departamentul pentru activitate științifică 

1 Colloquia Professorum, Traditie şi inovare in 
cercetarea stiintifica, ediția a III-a 

 
Sala polivalentă, 

blocul administrativ 

12 octombrie 

2 Colocviul ştiinţific al studenților 
Interuniversitaria, ediția VIII-a 

12 mai 

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

Sala Senatului, blocul 
administrativ 

14 decembrie 
 

Catedra de limba română 

4 Colocviul Internaţional Filologia secolului al 
XXI-lea. Ediţia a V-a. Creativitate lingvală: de 
la semn la text 

 
Sala polivalentă, 

blocul administrativ 

29-30 
noiembrie 

5 Simpozionul Naţional  Probleme contrastive în 
lingvistică şi literatură universală 

7 decembrie  

Catedra de pedagogie, învăţământ primar şi  preşcolar 

6 Conferinţa știinţifico-practică naţională cu 
participare internaţională  Problematica 
educaţiei incluzive în Republica Moldova: 
perspective şi soluţii practice, rezultat al 
proiectului Tempus MOLDINCLUD 

 
Sala polivalentă, 
blocul administrativ 

 
19-20 

octombrie 

7 Conferinţa Ştiinţifico-practică Rezistenţa 
educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii 
practice în cadrul proiectului instituţional 
Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în 
şcoala primară rurală 

 
Sala de conferințe, 
blocul VI de studii  

 
 

01 noiembrie  

Catedra de arte şi educaţie artistică 

8 Seminar Ştiinţifico-Metodologic Republican 
Specificul proiectării didactice din învăţământul 
artistic în contextul Reformei Curriculare  

Sala polivalentă, 
blocul administrativ 

18 februarie 

Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie 

9 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională  în 
colaborare cu ICCC „Selecţia” Solul ca 
Patrimoniu Mondial  

Sala polivalentă, 
blocul administrativ  

22-23 mai 

Catedra de  ştiinţe fizice şi inginereşti 

10 International Scientific Conference 10 years of 
nanotehnology development in the Republic of 
Moldova 
 

 

 

Sala polivalentă, 
blocul administrativ 

22-23 
octombrie 

11 Seminar ştiinţific În memoriam Alexandru 
Abramciuc 

12 mai 

Catedra de drept public 

12 Conferinţa ştiinţifică Avantajele şi 
dezavantajele aderării Republicii Moldova la 
Uniunea Europeană 

 
 

Blocul V de studii 
 

 11 mai  

13 Conferinţa ştiinţifică, dedicată Zilei 
Internaţionale a Drepturilor omului Protecţia 
drepturilor copilului: între deziderat şi realitate 

10 decembrie 

Catedra de știinţe socioumane 

14 Conferința științifică Orașul Bălți şi regiunile 
învecinate în retrospectiva istoriei  

Blocul V de studii 
 

14 noiembrie  

Biblioteca științifică universitară 



15 Conferinţa ştiinţifică anuală Cercetări 
biblioteconomice în anul 2011: constatări 
calimetrice 

Sala de conferințe 
a Bibliotecii științifice 

universitare 

08-10 
februarie  

Alte manifestări 

Catedra de drept public 

16 Masa rotundă: Rolul organelor administraţiei 
publice în protecţia drepturilor copiilor 

 
 
 

Blocul V de studii 
 

 
 

01.11.12-
07.12.12 

17 Masa rotundă: Traficul de copii – problemă de 
nivel global 

18 Masa rotundă: Inviolabilităţile personale ale 
copiilor 

19  Masa rotundă: Delicvenţa juvenilă: probleme 
şi soluţii 

20 Masa rotundă: Problema încadrării tinerilor 
specialişti în câmpul muncii 

15 noiembrie 

 


