
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  

Manifestări științifice organizate în anul  2017 

Nr. 
d/o 

Denumirea manifestării Locul realizării 
manifestării 

Perioada 

Secția Știință 

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

 
 

Sala polivalentă, 
corpul administrativ 

12 octombrie 

2 Colocviul ştiinţific al studenților Interuniversitaria, 
ediția XIII-a 

11 mai 

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

Sala Senatului, 
corpul administrativ 

07 decembrie 
 

Catedra de filologie engleză și germană 

4 Simpozionul Internaţional Time for Challenges and 
Changes in the Teaching World, ediția a III-a 

 
 
Sala polivalentă, 
corpul administrativ 

17-18 martie 

5 Conferinţa ştiinţifică  cu participare internațională 
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice, 
ediţia a IV-a 

8 decembrie 

Catedra de psihologie 

6 Conferinţa ştiinţifică internaţională Structura şi 
dinamica personalității umane în epoca globalizării: 
perspective psiho-socio-pedagogice  

Sala Senatului, 
corpul administrativ 

26 mai 

7 Conferinţa ştiinţifică internaţională Mediul social 
contemporan între reprezentare, interpretare şi 
schimbare 

Sala Senatului, 
corpul administrativ 

15 decembrie 
 

Catedra de științe ale educației 

8 Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională 
Managementul educațional: realizări și perspective 
de dezvoltare, Ediția I-a 

 
 

Sala de conferințe, 
corpul VI de studii 

27 aprilie  

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

19 octombrie  

Catedra de științe socioumane și asistență socială 

10 Conferinţa ştiinţifico-practică cu participarea 
experţilor internaţionali Diagnosticul şi intervenţia în 
cazul tuburărilor din spectrul autist 

 
 

Corpul V de studii 

26 aprilie  

11 Conferinţă ştiinţifică Foametea în RSS 
Moldovenească (1946-1947): istoria și memoria 
tragediei în cercetările actuale (în colaborare cu 
Institutul de Istorie al AŞM) 

5 mai  
 

Catedra de științe economice 

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

Corpul V de studii 15-16 
septembrie 

Biblioteca științifică universitară 

13 Colloquia Bibliothecariorum In Memoriam Faina 
TLEHUCI, ediţia a V-a 

 
 

Sala de conferințe a 
Bibliotecii 

universitare 

23 februarie 

14 Conferința naţională anuală a Asociaţiei 
Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) 
Transformăm Bibliotecile – Transformăm 
Comunitățile. 

10 noiembrie 

Alte manifestări 

Catedra de slavistică 

15 Научно-методический семинар  Sala de conferințe a 28 aprilie 



Тут моя історія живе Bibliotecii 
universitare 

Catedra de Științe economice 

16 Masa rotundă Formarea culturii inovaționale în 
rândul tinerilor specialiști: noi provocări și 
perspective 

Corpul V de studii, 
et.II 

23 noiembrie 

Catedra de psihologie 

17 Masa rotundă: Analiza situaţiei psiho-sociale a 
familiei în Republica Moldova, ediţia a III-a 

 24-25 
octombrie 

Catedra de drept public,  Catedra de drept privat,  
Catedra de știinte socioumane și asistență socială 

18 Masa Rotundă Intercatedrală  Statutul legal al 
vicimelor regimului totalitar comunist: abordări, 
probleme şi perspective de analiză 

Sala de conferințe a 
Bibliotecii 

universitare 

07 decembrie 
 

Catedra de psihologie, Biblioteca științifică universitară 

19 Colocviul ştiinţific Universul vieţii şi creaţiei 
părintelui psihanalizei – Sigmund Freud 

Sala de conferințe a 
Bibliotecii 

universitare 

12 mai 

 


