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INTRODUCERE 

 

     O universitate trebuie să își folosească tradiția pentru a rămâne un reper intelectual și social, dar și pentru a găsi dinamismul 

necesar pentru a răspunde nevoilor, idealurilor și dorințelor noilor generații. Studenții noștri dovedesc în același timp maturitatea 

proaspătă a celor care se simt responsabili pentru atingerea idealurilor lor și trebuie stimulați să investească toate eforturile în 

formarea lor ca specialiști, dar și ca oameni, trebuie încurajați să participe de pe poziții active în procesul de predare-învățare, de 

pe poziții de egalitate și respons abilitate în viața Universității. 

      Promovarea imaginii USARB, construirea şi dezvoltarea imaginii pozitive a universităţii implică un efort comun al întregii 

comunităţi academice, având drept rezultat creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale, asociată unei reputaţii bune, măsurată 

la nivelul diverselor exerciţii naţionale şi internaţionale de ierarhizare, prin atragerea de acoperire mediatică pozitivă. Prestigiul 

universităţii contribuie în mod decisiv la crearea şi consolidarea avantajului competitiv.  

     În contextul competitivităţii existente în mediului universitar, asigurarea unei imagini academice pozitive la nivel naţional şi 

internaţional printr-o abordare integrată a activităţilor academice, evidenţierea calităţii programelor de studiu şi cercetare, a 

modalităţilor de predare şi interacţionare cu studenţii, precum şi imaginea bine conturată a unei instituţii cu tradiţie şi totodată 

dinamică, deschisă total spre societatea modernă europeană, ce cultivă şi perpetuează educaţia academică autentică, în elementele 

ei esenţiale: exigenţă, autoritate, respect, calitatea educaţiei, cultul performanţei, reprezintă elemente simbol ce creează arhitectura 

de brand a universității noastre. 
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De unde pornim: 

 

 Universitatea va fi mai atentă la nevoile comunității în care își desfășoară activitatea. 

 Una dintre cele mai vechi și prestigioase instituții de învățământ din Republica Moldova. 

 O tradiție intelectuală, științifică și civică prin care Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a devenit un vector al 

cunoașterii și al promovării valorilor democratice. 

 Una dintre cele mai mari universități din Moldova. 

 O universitate comprehensivă și multidisciplinară. 

 Asociații și organizații studențești implicate în proiecte diverse, care oferă un dinamism important pentru comunitatea 

noastră academică. 

 Un patrimoniu cu clădiri și monumente istorice. 

 

 

Atragerea și admiterea la studii a unui număr cât mai mare de beneficiari ai programelor educaționale USARB  

 

Acțiuni prioritare Indicatori Responsabili 

A prezenta anual oferta educațională a Universității 

în toate liceele și colegiile din regiunea de nord a țării 

Numărul de instituții de învățământ 

preuniversitar vizitate și al celor cărora le-au 

fost transmise materialele de promovare a 

Universității 

Șeful Secției pentru educație, 

cultură și viață studențească, 

secretarul responsabil al Comisiei 

de admitere  
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A publica informații referitoare la oferta academică a 

Universității pe pagina web USARB, pe rețele de 

socializare, în reviste specializate 

Numărul de publicații Șeful Secției pentru educație, 

cultură și viață studențească, 

specialistul comunicare și relații 

cu publicul 

 A stabili relații de colaborare cu posturile de 

televiziune și instituțiile media în vederea prezentării 

activității Universității și a ofertei educaționale 

Numărul de reportaje TV referitoare la 

evenimentele organizate de USARB, publicații 

în presa scrisă, emisiuni radio și TV 

Șeful Secției pentru educație, 

cultură și viață studențească, 

specialistul comunicare și relații 

cu publicul 

 A organiza workshop-uri de weekend (gratuite) la 

disciplinele școlare pentru elevii liceelor și colegiilor 

- Numărul de workshop-uri de weekend 

organizate (online și față-în-față); 

- Resursele financiare alocate anual 

Șeful Secției pentru educație, 

cultură și viață studențească. 

 A organiza anual evenimentul de promovare a 

ofertei educaționale „Ziua porților deschise” 

Numărul de participanți la eveniment Șeful Secției pentru educație, 

cultură și viață studențească, 

decanii facultăților  

 A organiza sesiuni online de ghidare în carieră 

pentru elevii liceelor și ai colegiilor, evenimentul „Fii 

student USARB pentru o zi!” 

Numărul de sesiuni organizate și numărul de 

participanți 

Șeful Secției pentru educație, 

cultură și viață studențească, 

președintele ASUSARB 

 A organiza evenimente în Universitate pentru 

studenți și elevi, expoziții, târguri, conferințe și 

manifestări științifice  

Numărul de evenimente planificate și numărul 

de evenimente organizate 

Șeful Secției pentru educație, 

cultură și viață studențească 
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Creșterea succesului studenților și formabililor 

 

Acțiuni prioritare Indicatori Responsabili 

 A dezvolta și a consolida studenților competențe  

profesionale și transversale necesare pentru 

integrarea rapidă în câmpul muncii și pentru 

maximizarea oportunităților de angajare 

- Numărul de activități extracurriculare 

organizate pentru studenți; 

- Numărul de activități de voluntariat în care au 

fost implicați studenții USARB;  

- Inițierea unui curs de scriere academică pentru 

studenți 

Șefii de catedră, șeful Secției 

educație, cultură și viață 

studențească 

 A dezvolta în cadrul Centrului de ghidare în carieră 

a sistemului de consiliere academică, profesională a 

studenților pe întreaga perioadă a studiilor  

- Numărul de parteneri participanți la Târgul 

locurilor de muncă organizat anual; 

- Numărul de evenimente organizate de Centrul 

de ghidare în carieră; 

- Numărul de studenți consiliați / participanți la 

evenimentele organizate de Centrul de ghidare 

în carieră 

Șeful Secției educație, cultură și 

viață studențească, șeful 

Laboratorului de stres-control, 

șeful Centrului de consiliere 

psihologică 

 A dezvolta și a menține spiritul de apartenență a 

studenților la comunitatea USARB 

- Numărul de absolvenți-membri ai Asociației 

studenților absolvenți; 

- Numărul de absolvenți-membri ai Asociației 

studenților absolvenților antreprenori 

Prorectorul pentru activitate 

științifică și relații internaționale, 

șeful Secției educație, cultură și 

viață studențească 

 A crea o bază de date a absolvenților USARB Numărul de absolvenți USARB incluși în baza 

de date a absolvenților USARB 

Șeful Secției educație, cultură și 

viață studențească, șeful 
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Direcției Tehnologii 

Informaționale 

 A elabora o procedură de monitorizare a evoluției în 

carieră a absolvenților USARB până la sfârșitul anului 

2021 

Procedura de monitorizare a evoluției în carieră 

a absolvenților USARB 

Șeful Secției educație, cultură și 

viață studențească 

 A intensifica relația cu absolvenții USARB Numărul de evenimente organizate cu 

participarea absolvenților USARB 

Șeful Secției educație, cultură și 

viață studențească 

 

 

 

 Acțiuni Indicatori Responsabili 

A susține activitățile organizate de ASUSARB și a 

fortifica colaborarea dintre Centrul de ghidare în 

carieră și ASUSARB 

- Volumul alocațiilor financiare executate 

anual pentru activitățile ASUSARB; 

- Numărul de evenimente organizate anual 

Președintele Comisiei Finanțe, 

Buget și Gestionarea resurselor, 

președintele ASUSARB, șeful 

Secției educație, cultură și viață 

studențească 

 A încuraja performanța profesională și implicarea 

activă în viața USARB a studenților  

- Numărul de studenți participanți la 

competiții, concursuri etc.; 

- Numărul de studenți premiați anual 

Șeful Secției educație, cultură și 

viață studențească, președintele 

ASUSARB 
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Implementarea politicilor, procedurilor și bunelor practici pentru a îmbunătăți comunicarea în Universitate 

Acțiuni prioritare Indicatori Responsabili 

 A consolida sentimentul de apartenență la 

comunitatea academică USARB prin dezvoltarea 

produselor personalizate USARB 

- Materiale elaborate și achiziționate anual cu 

elemente de identificare a USARB (mape, 

carnete, calendare, semne de carte, pixuri, 

căni, tricouri etc.); 

- Volumul alocațiilor financiare pentru 

materiale promoționale 

Șeful Secției educație, cultură și 

viață studențească, șeful Direcției 

Tehnologii Informaționale  

 A elabora proceduri / mecanisme de monitorizare a 

evoluției în carieră a absolvenților USARB 

- Procedura elaborată; 

- Numărul de înregistrări colectate anual 

Șeful Secției educație, cultură și 

viață studențească, șeful Direcției 

Tehnologii Informaționale 

 A disemina succesul absolvenților USARB - Plan de acțiuni în vederea diseminării 

succeselor absolvenților USARB; 

- Numărul de evenimente, publicații, 

emisiuni. 

Șeful Secției educație, cultură și 

viață studențească 

 

Dezvoltarea culturii calității în USARB 

 

Acțiuni prioritare Indicatori Responsabili 

 A antrena studenții în procesele de asigurare a calității - Numărul de studenți implicați în activitatea 

structurilor de asigurare a calității; 

- Numărul de acțiuni de asigurare a calității în 

care s-au implicat studenții 

Șeful Departamentului de 

management al calității, șeful 

Secției educație, cultură și viață 
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studențească, președintele 

ASUSARB 

 

 

Extinderea relațiilor cu mediul economic, societatea civilă și administrația publică locală și regională 

 

Acțiuni prioritare Indicatori Responsabili 

 A dezvolta parteneriate cu instituții media - Numărul de parteneriate; 

- Numărul de evenimente organizate de 

USARB și reflectate în mass-media; 

- Numărul de publicații / emisiuni care reflectă 

rezultatele cercetărilor științifice, inovațiilor, 

serviciilor educaționale inovative etc. 

Șeful Secției de educație, cultură 

și viață studențească 

 

Stimularea implicării active a absolvenților USARB în viața Universității 

 

Acțiuni prioritare Indicatori Responsabili 

 A crea Asociația absolvenților USARB - Regulamentul Asociației; 

- Numărul de membri 

Șeful Secției de educație, cultură 

și viață studențească 

 A consulta absolvenții USARB în vederea identificării 

direcțiilor de colaborare relevante, a domeniilor în care 

ar putea să se implice 

- Chestionar elaborat și administrat; 

- Numărul de respondenți 

Șeful Secției de educație, cultură 

și viață studențească, șeful 
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Departamentului de management 

al calității 

 A implica absolvenții USARB în diverse evenimente 

organizate de Universitate cu impact pentru 

comunitate 

- Numărul de evenimente cu participarea 

absolvenților; 

- Numărul de participanți; 

- Numărul de formări organizate pentru / de 

către absolvenții USARB 

Șeful Secției de educație, cultură 

și viață studențească 

 A implica absolvenții USARB în promovarea imaginii 

Universității în societate, în țară și peste hotare 

Numărul de evenimente Șeful Secției de educație, cultură 

și viață studențească 

 

Implicarea activă în viața culturală a regiunii de nord a țării 

 

Acțiuni prioritare Indicatori Responsabili 

 A organiza evenimente cultural-artistice în cadrul 

Filarmonicii pentru copii 

Numărul evenimentelor organizate Conducătorul Filarmonicii pentru 

copii 

 A organiza concursuri / recitaluri / concerte pentru 

elevi și copii, în parteneriat cu instituții de cultură și artă 

- Numărul de evenimente organizate; 

- Numărul de participanți 

Șeful Secției de educație, cultură 

și viață studențească, șefii de 

catedră 

 A participa la evenimentele cultural-artistice 

organizate în mun. Bălți  

- Numărul de evenimente organizate; 

- Numărul de participanți 

Șeful Secției de educație, cultură 

și viață studențească, șefii de 

catedră 

 A organiza concerte sau acțiuni de caritate pentru 

copiii din centrele de plasament 

Numărul de evenimente organizate pentru 

copiii din centrele de plasament 

Șeful Secției de educație, cultură 

și viață studențească 
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Susținerea interesului pentru educație și cercetare în rândul elevilor 

 

Acțiuni prioritare Indicatori Responsabili 

A deschide elevilor posibilitatea de a accesa gratuit 

laboratoarele USARB pentru elaborarea proiectelor de 

cercetare 

Numărul de elevi beneficiari Șeful Secției de educație, cultură 

și viață studențească, șefii de 

catedră 

A asigura accesul elevilor la evenimentele organizate 

de către Centrele universitare, Biblioteca Științifică 

USARB etc. 

Numărul de elevi participanți Șeful Secției de educație, cultură 

și viață studențească, șefii de 

catedră, directorul Bibliotecii 

Științifice USARB, șefii Centrelor 

universitare 

A oferi elevilor (liceelor și colegiilor) posibilitatea de 

realizare a stagiilor de practică în cadrul USARB 

Numărul de elevi practicanți Șeful Secției de educație, cultură 

și viață studențească, șeful 

Centrului de activitate didactică 
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