
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  

Manifestări științifice organizate în anul  2019 

Nr. 
d/o 

Denumirea manifestării Locul realizării 
manifestării 

Perioada 

Secția Știință 

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

 
 

Sala polivalentă, 
corpul 

administrativ 

12 octombrie 

2 Colocviul ştiinţific al studenților 
Interuniversitaria, ediția XV-a 

23 aprilie 

Catedra de literatură română și universală 

3 Colocviul Științific al Școlii Doctorale Filologie, 
ediția a II-a 

Corpul III de studii 8 iunie 

Catedra de filologie engleză și germană 

4 V International Spring Symposium Professional 
Development in Language Contexts: 
Perceptions and Practices 

 
 

Sala polivalentă, 
corpul 

administrativ 

15-16 martie 

5 Conferinţa Ştiinţifică cu participare 
internaţională Probleme de filologie: aspecte 
teoretice şi practice, ediţia a VI-a 

06 decembrie 

Catedra de științe ale educației 

6 Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională 
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, 
soluţii, ediţia a V-a 

Sala polivalentă, 
corpul 

administrativ 

18 octombrie 

Catedra de psihologie 

7 Conferința științifică internațională Psihologia 
în mileniul III: Provocări și soluții 

 
Sala Senatului, 
corpul 
administrativ 
 

25 octombrie 

8 Conferința științifică Abordarea teoretico-
practică a fenomenului violenţei domestice în 
republica moldova, ediția a II-a 

28 noiembrie 

Catedra de matematică și informatică 

9 Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare 
internaţională Utilizarea tehnologiilor 
educaţionale şi informaţionale moderne pentru 
formarea competenţelor profesionale ale 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior 

Sala polivalentă, 
corpul 
administrativ 

6-7 
decembrie  

 

Catedra de științe ale naturii şi agroecologie 

11 Conferință Științifică Internațională Agricultura 
durabilă și rezilientă.Ce lipsește? Ce trebuie să 
mai cunoaștem? 

Sala polivalentă, 
corpul 
administrativ 

29-30 
noiembrie 

2019 

Catedra de Drept, Catedra de științe socioumane și asistență socială 

12 Conferința științifică anuală dedicată Zilei 
Internaționale a drepturilor omului: Forumul 
Regional Nord Prevenirea și combaterea 
violenței în familie în contextual respectării 
drepturilor omului în cadrul campaniei 16 zile 
de acțiuni împotriva violenței în bază de gen 

 
 
Corpul V de studii 
 

10 decembrie 

Catedra de științe socioumane și asistență socială 

13 Conferinţa ştiinţifică Promovarea valorilor 
europene din perspectiva științelor socioumane 

Corpul V de studii 
 

29 august 



și a asistenței sociale 

14 Conferința științifică Primele ziare românești 
din Bălți 

Biblioteca științifică 
universitară 

17 mai 

Biblioteca Științifică universitară 

16 Colloquia Bibliothecariorum  
În memoriam Faina Tlehuci, ediţia a VII-a 

Biblioteca științifică 
universitară, 
MEDIATECA 

22 februarie  

Alte manifestări 

Catedra de psihologie 

1 Masa rotundă Descoperă gândirea pozitivă  și 
efectele ei 

Centrul de 
consiliere 
psihologică 

20 decembrie 

2 Masa rotundă Să fii sănătos e cool Sala de conferinte, 
Biblioteca ştiinţifică 

07 aprilie 

3 Masa rotundă Aisbergul familial-dimensiuni 
nevăzute ale familiei 

Centrul de 
consiliere 
psihologică 

16 mai 

Catedra de științe economice 

4 Masa rotundă  Impactul reformei fiscale asupra 
proceselor micro și macroeconomice 

Corpul V de studii 27 iunie 

Catedra de științe ale educației 

5 Masa rotundă Promovarea şi dezvoltarea 
educaţiei interculturale în formarea iniţială a 
cadrelor didactice 

 
 
Corpul VI de studii 

23 octombrie 

6 Masa rotundă Profilul cadrului didactic inovator 29 octombrie 

Catedra de drept 

7 Masa rotundă Zilele europene de luptă 
împotriva traficului de ființe umane 

 
 
Corpul V de studii 

23 octombrie 

8 Masa rotundă Particularitățile perfecționării 
legislației penale a Republicii Moldova în 
contextul procesului de europenizare 

30 mai 

Catedra de științe socioumane și asistență socială 

9 Masă rotundă Visarion Puiu: memorie și istorie Corpul V de studii 17 octombrie 

 


