
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  

Manifestări științifice organizate în anul  2014 

Nr. 
d/o 

Denumirea manifestării Locul realizării 
manifestării 

Perioada 

Departamentul pentru activitate științifică și relații internaționale 

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

Sala polivalentă, 
blocul 

administrativ 

10 octombrie 

2 Colocviul ştiinţific al studenților Interuniversitaria, 
ediția X-a 

16 mai 

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

Sala Senatului, 
blocul 

administrativ 

18 decembrie 
 

4 Conferinţă ştiinţifică Internaţională Dezvoltarea 
economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a 
zonelor transfrontaliere in cadrul Forumului 
Transfrontalier al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, 
Ediţia a II-a Bălţi  

Sala polivalentă, 
blocul 

administrativ 

27 iunie 

Catedra de filologie engleză şi germană 

5 Conferința științifică Probleme de filologie: aspecte 
teoretice și practice 

Sala de 
conferințe, blocul 

IV de studii 

6 decembrie  

6   Simpozion national Teaching English in the 21st 
Century  

7 mai  

Catedra de slavistică 

7 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională consacrată 
jubileului lui Taras Şevcenco. 

Sala 
polivalentă, blocul 
administrativ 

28 martie 

Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei 

8 Conferinţa Ştiinţifico-practice Rezistenţa la 
educaţie: soluţii şi perspective în cadrul proiectului 
instituţional Cercetarea fenomenului rezistenţei  
educaţiei în şcoala primară rurală 

Sala de 
conferințe, blocul 

VI de studii 

30 decembrie  

Catedra de matematică şi informatică  (în colaborare cu Universitatea Tehnică din Moldova) 

9 Conferinţa ştiinţifică internaţională CRUNT 2014: 
Bunele practici de instruire E-Learning/Online    

Sala polivalentă, 
blocul 

administrativ 

26 septembrie  

Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie 

10 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Rolul agriculturii 
în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale, 
consacrată aniversării a 60 de ani din ziua naşterii 
profesorului Boris BOINCEAN 

Catedra de 
ştiinţe ale naturii 
şi agroecologie 

 

25 noiembrie 

Catedra de Drept 

11 Conferinţa ştiinţifică dedicată Zilei internaţionale a 
drepturilor omului Non - discriminarea - imperativ al 
protecţiei drepturilor omului, în parteneriat cu 
Centrul ONU al Bibliotecii știinţifice universitare  

Centrul ONU al 
Bibliotecii 
Ştiinţifice 

12 decembrie  

Biblioteca științifică universitară 

12 Colloquia Bibliothecariorum  
In Memoriam Faina Tlehuci, ediţia a II-a 

Sala de 
conferințe, BȘU 

27 februarie 

 


