
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  

Manifestări științifice organizate în anul  2018 

Nr. 
d/o 

Denumirea manifestării Locul realizării 
manifestării 

Perioada 

Secția Știință 

1 COLLOQUIA PROFESSORUM Tradiţie şi inovare 
în cercetarea ştiinţifică, ediţia a VIII-a 

 
Sala polivalentă, 
corpul administrativ 

12 octombrie 

2 Colocviul ştiinţific al studenților Interuniversitaria, 
ediția XIV-a 

03 mai 

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

Sala Senatului, 
corpul administrativ 

15 decembrie 
 

Catedra de filologie engleză și germană 

4 Simpozionul Internaţional Inspiring professional 
excellence in teaching languages, ediția a IV-a 

Sala polivalentă, 
corpul administrativ 

16-17 martie 
2018 

5 Conferința națională Probleme de filologie: aspecte 
teoretice şi practice, ediţia a V-a  

Sala polivalentă, 
corpul administrativ 

7 decembrie 
2018 

Catedra de limba română și filologie romanică  
Catedra de literatură română și universală 

6 Colocviul Științific Internaţional Filologia secolului al 
XX-lea, Ediţia a VI-a, Limba şi literatura română în 
postcomunism 

Sala polivalentă, 
corpul administrativ 

26-27 
octombrie 

Catedra de științe ale educației 

7 Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională 
Managementul educațional: realizări și perspective 
de dezvoltare, ediția II-a 

Sala de conferințe, 
corpul VI de studii 

27 aprilie 

8 Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională 
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii, 
ediţia a IV-a 

Sala de conferințe, 
corpul VI de studii 

19 octombrie 

Catedra de arte și educație artisitică 

9 Conferința științifico-practică internațională 
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare 
a învățământului artistic contemporan, ediția a II-a 

Sala polivalentă, 
corpul administrativ 

15-16 iunie 

10 Simpozionul Științific Internațional Integralizarea 
domeniilor de educație artistică: repere teoretico-
metodologice, provocări, perspective 

Sala polivalentă, 
corpul 

administrative, corp 
II 

18-20 
octombrie 

Catedra de matematică și informatică 

11 International conference on mathematics, 
informatics and information technologies: dedicated 
to the illustrious scientist Valentin Belousov 

Sala polivalentă, 
corpul administrativ 

19-21 aprilie 

12 Conferința  științifico-practică cu participare 
internațională Utilizarea tehnologiilor educaționale 
și informaționale moderne pentru formarea 
competențelor profesionale ale absolvenților 
instituțiilor superioare de învățământ. Manifestare 
realizată ca activitate în proiectul  de cercetări 
instituționale PROFADAPT 

Sala polivalentă, 
corpul administrativ 

7-8 decembrie 

Catedra de științe economice 

13 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Aspecte ale 
dezvoltării potențialului economic managerial în 
contextual al asigurării securității naționale 

Sala polivalentă, 
corpul administrativ 

30 noiembrie – 
1 decembrie 

Catedra  de științe fizice și ingineresti 

14 ModTech 2018 International Conference. Modern 
Manufacturing Technologies in Industrial 
Engineering, Co-organizatori 

Constanţa, România 13-16 iunie 



Catedra de drept 

15 Conferința științifică dedicată Zilei internaționale 
pentru eliminarea violenței împotriva femeilor cu 
genericul Abordarea teoretico-practică privind 
eradicarea fenomenului violenţei domestice 

Corpul V de studii 26 noiembrie 

16 Conferința științifică dedicată Zilei internaționale a 
drepturilor omului Asigurarea echității, egalității și 
demnității umane – obiectiv primordial în materia 
drepturilor omului. 
 

Corpul V de studii 10 decembrie 

Catedra de științe socioumane și asistență socială 

17 Conferința științifică în colaborare cu Institutul de 
Istorie Centenarul votării unirii de către zemstva 
județului Bălți 

Sala polivalentă, 
corpul administrativ 

02 martie 

18 Conferința științifică în colaborare cu Institutul 
Promemoria, Memorialul Victimelor Comunismului 
și al Rezistenței  în parteneriat cu Fundația Hanns 
Seidel Centenarul unirii. Basarabia 1918-2018  
 

Memorialul 
Victimelor 

Comunismului și al 
Rezistenței Sighet 

09-12 martie  

19 Conferința științifică internațională în parteneriat cu 
Universitatea de Stat din Moldova în cooperare cu 
Institutul de Istorie al MECC, Muzeul Național de 
Istorie a Moldovei, Muzeul Ocupației și Luptei 
pentru Libertate a Poporului Lituanian din Vilnius, 
Fundația Academia Civică și Complexul Memorial 
din Sighetu-Marmației (România); coordonator de 
proiect Crimele comunismului și memoria victimelor 
regimurilor totalitar-comuniste: probleme, realizări, 
perspective de cercetare  

 
 
 

Universitatea de Stat 
din Moldova, 

Chișinău 

19 octombrie 

Biblioteca stiintifică universitară 

20 Colloquia Bibliothecariorum In Memoriam Faina 
TLEHUCI, ediţia a VI-a 

Sala de Conferințe a 
BȘU 

23 februarie 

21 Conferinţa finală a Proiectului Servicii de suport 
pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea 
bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin 
dezvoltarea personalului de bibliotecă și 
reformarea bibliotecilor (LNSS) 

 
Sala polivalenta, 

corpul administrativ 

04 octombrie 

Alte manifestări 

Catedra de Slavistică 

1 Masa rotundă Internațională 
Рідна мова як гарант збереження національної 
ідентичності в поліетнічному суспільстві 

Casa Ucraineană a 
Comunității 
Ucrainenilor a 
Moldovei „Заповіт – 
Moștenire” 

27.04.2018 

Catedra de arte și educație artistică 

2 Masă rotundă cu participare internațională 
Dezvoltarea ideilor academicianului Dm. 
Kabalevski în pedagogia artistică contemporană 

Sala polivalentă, 
corpul administrative 

și  corp II 

18 octombrie 

Catedra de psiholohie 

3 Masă rotundă Din suflet pentru suflet 
 

 
 

Corpul VI de studii 
 
 

01 martie 

4 Masă rotundă Dezvoltarea personală: Dimensiuni 
și provocări 

25 octombrie 

5 Masă rotundă Psihologia și arta de a iubi  viața 07 decembrie 

Catedra de științe ale educației 

6 Masă rotundă cu cadrele didactice universitare  03 decembrie 



Indexul incluziunii școlare Corpul VI de studii 

7 Masa rotundă Pentru o cultură incluzivă 07 decembrie 
Catedra de științe socioumane și asistență socială 

8 Masa rotundă Deportările și foametea din RSS 
Moldovenească 

 
Corpul V de studii 

15 mai 

9 Masă rotundă Victimele și călăii regimului comunist 
în Basarabia   

10 septembrie 

Catedra de drept 

10 Masa rotundă Mediul antreprenorial în Republica 
Moldova: vectori principali de dezvoltare 

Corpul V de studii 13 decembrie 

 


