
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  

Manifestări științifice organizate în anul  2015 

Nr. 
d/o 

Denumirea manifestării Locul 
realizării 

manifestării 

Perioada 

Departamentul pentru activitate științifică și relații internaționale 

1 Conferința științifică internațională Relevanța și calitatea 
formării universitare: competențe pentru prezent și viitor, 
consacrată celor 70 de ani de la fondarea universității 
bălțene 

Sala 
polivalentă, 

blocul 
administrativ 

8 octombrie 

2 Colocviul ştiinţific al studenților Interuniversitaria, ediția XI-a 20 mai 

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

Sala 
Senatului, 

blocul 
administrativ 

4 decembrie 
 

Catedra de limba română și filologie romanică 

4 Colocviul Internațional Literatura ca spațiu al 
interferențelor, ediția I-a. Spațiul: imagine și discurs, Bălți,  

Sala 
polivalentă, 

blocul 
administrativ 

29 mai 

Catedra de slavistică 

5 Conferința Științifică Internaţională Tradiție și inovaţie în 
cercetarea filologică, organizată cu prilejul aniversării a 70-

ea de la fondarea Catedrei de slavistică a Universității de 
Stat „Alecu Russo” din Bălți 

 Sala 
polivalentă, 
blocul 
administrativ 

27 
octombrie  

Catedra de filologie engleză şi germană 

6 International Spring Symposium The Roles of Teacher and 
Technology in 21st century ELT  

Sala 
polivalentă, 
blocul 
administrativ 

15-16 mai 

7 Conferința științifică cu participare internațională  Probleme 
de filologie: aspecte teoretice și practice. Ediția a II-a 

11 
decembrie  

Catedra de arte şi educaţie artistică 

8 Conferinţa științifică internaţională Valorificarea strategiilor 
inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic 
contemporan în baza proiectului de cercetare științifică 
(2015-2018) 

Sala 
polivalentă, 

blocul 
administrativ 

11-12 
decembrie  

Catedra de Ştiinţe ale educaţiei 

9 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Tradiții și valori în 
formarea profesională a cadrelor didactice în învăţământul 
preşcolar şi primar  consacrată aniversării a 55-a de la 

fondarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și 
Arte la  

Sala 
polivalentă, 
blocul 
administrativ 

29 
octombrie  

2015 

10 Conferinţa Ştiinţifico-practică Internaţională Educaţia 
incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii în cadrul Proiectului 
instituţional de cercetări aplicative, cifrul 15.817.06.25A, 
 Optimizarea procesului educaţiei incluzive prin formarea 
continuă a cadrelor didactice din ciclul preşcolar şi primar   

Sala de 
conferințe, 
blocul VI de 
studii 

25 
septembrie  

Catedra de psihologie 
11 Colocviul Ştiinţific 5 psihologi care au marcat ştiinţa 

psihologică mondială, ediţia a I-a  
 

Blocul VI 
de studii 

 

 

Catedra de ştiinţe economice  

12 Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 20 
de ani a învățământului economic la Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălți Aspecte ale dezvoltării potențialului  
economico - managerial  în contextul asigurării securității 

Sala 
polivalentă, 

blocul 
administrativ 

06-07 iulie 



naționale  

13 Conferința Ştiințifică a tinerilor economiști dedicată 
aniversării a 20 de ani a învățământului economic la 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Dezvoltarea 
economică: între vis și realitate  

Blocul V 
de studii 

 

30 aprilie 

Catedra de Științe fizice și inginerești 

14 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională LIGHT 2015   Sala 
polivalentă, 
blocul 
administrativ 

22 mai 

Catedra de drept 

17 Conferință Științifică dedicată Zilei Internaționale a 
Drepturilor Omului Protecția Drepturilor Omului în contextul 
migrației si azilului 

Blocul VI de 
studii, Catedra 
de Drept, 
Centrul ONU 
 

17 
decembrie 

 


