
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  

Manifestări științifice organizate în anul  2016 

Nr. 
d/o 

Denumirea manifestării științifice Locul realizării 
manifestării 

Data 

Departamentul pentru activitate științifică și relații internaționale 

1 Colloquia Professorum, Traditie şi inovare in 
cercetarea stiintifica, ediția a VI-a dedicată anului 
Profesorul Nicolae Filip 

 
Sala polivalentă, 

corpul 
administrativ 

29 septembrie 

2 Colocviul ştiinţific al studenților Interuniversitaria, 

ediția XII-a 
26 mai 

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

Sala Senatului, 
corpul 

administrativ 

2 decembrie 
 

Catedra filologie engleză și germană 

4 Conferinţa Ştiinţifică națională Probleme de 
filologie: aspect teoretice şi practice. Ediţia a III-a. 

 
Sala polivalentă, 

corpul 
administrativ 

9 decembrie 

5 3-rd International Spring Symposium Time for 
Challenges and Changes in the Teaching World 
(în colaborare cu Centrul Metodic Informativ 
Regional de Limbă engleză) 

18-19 martie 

Catedra de științe economice 

6 Conferința științifică internațională Asigurarea 
viabilității economico-manageriale pentru 
dezvoltarea durabilă a economiei regionale în 
condițiile integrării în UE 

Sala polivalentă, 
corpul 

administrativ 

16-17 
septembrie 

Catedra de arte și educație artistică 

7 Seminar ştiinţifico-practic republican al 
specialiştilor responsabili de disciplinele Educaţia 
muzicală şi Educaţia plastică 

Sala polivalentă, 
corpul 

administrativ 

11 noiembrie 

Catedra de psihologie 

8 Colocviul științific Când privesc lumea sunt 
pesimist, dar când privesc oamenii sunt 
optimist(Carl Rogers). 

Biblioteca 
Științifică 

universitară 

12 mai 

Catedra de ştiinţe ale educaţiei 

9 Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională 
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii, 
Ediţia a II-a 

Sala de 
conferințe, corpul 

VI de studii 

07 octombrie 

Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială 

10 Conferinţă ştiinţifică: Istoria locală între memoria 
socială şi patrimoniul muzeal 

Corpul V de 
studii, aula 553 

18 mai 

11 Conferința științifico-practică cu participarea 
experților internaționali Probleme senzorial-
perceptive și de comunicare  în autism 

Sala polivalentă 12 aprilie 

12 Simpozionul științifico-practic cu participarea 
experților internaționali Aspecte generale vizând 
autismul 

Corpul V, sala 
566 

11 noiembrie  

Alte manifestări 

Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti 

13 Masa rotundă Rolul interdisciplinarității în crearea 

materialelor didactice pe platforma MOODLE 

Corpul  II de 
studii  

30 septembrie 

14 Elaborarea activităților pe platforma MOODLE 

pentru diferite cursuri universitare 

Corpul  II de 
studii 

22 decembrie 

Catedra de drept public 



15 Masa rotundă dedicată Zilei mondiale a 
drepturilor consumatorului Siguranța alimentară 
 

Clinica Juridică 
Universitară,  

Bălți 

15 martie 

16 Masa rotundă dedicată Zilei Juristului cu genericul 
Analiza dimensiunii drepturilor omului prin prisma 
reglementărilor internaționale cu caracter 
universal și regional 
 

Corpul IV de 
studii 

19 octombrie 

17 Masa rotundă dedicată Zilei Europei Asocierea 
Republicii Moldova cu Uniunea Europeană: 
Realizări și Perspective 

Corpul IV de 
studii 

26 mai 

Catedra de științe economice 

18 Masa rotundă Dezvoltarea socio-economică a 
Regiunii de Nord   

Corpul V de studii 05 mai 

 


