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Stimaţi colegi! 

Catedra de știinţe ale educaţiei a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Vă invită să participaţi  

la Ediţia a II-a a Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale 

MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL: REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE  

 

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII 

 27 aprilie 2018  

 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, str. Puşkin 38, blocul VI, Sala de festivităţi 

DIRECŢII TEMATICE 

 Probleme actuale ale managementului educațional 

 Managementul organizației școlare 

 Managementul strategic 

 Evaluarea și asigurarea calității procesului educațional 

 Strategii de marketing educațional 

 Design managerial 

 Dezvoltarea competențelor profesionale manageriale 

REDACTAREA LUCRĂRILOR 

 Titlul dactilografiat cu majuscule, centrat pe partea de sus a paginii 

 Informaţii despre autor/autori (numele, prenumele, titlul ştiinţific, gradul didactic şi instituţia în care activează) 

dactilografiate la un interval după titlu, pe dreapta colii 

 Rezumatul în limba engleză (sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională). Volumul până la 500 de semne 

 Textul 5-7 pagini, dactilografiat pe coli format A 4, Word Times New Roman, caractere – 12, interval între 

rânduri – 1,5, câmpurile de sus şi jos – 2 cm, dreapta – 1,5 cm, stînga – 3cm 

 Referinţele bibliografice – conform standardului naţional SM ISO 690:2012 

DETALII 

 Conferința este inclusă în Registrul național al manifestărilor ştiinţifice. 

 Taxe de participare:  

I opțiune – 250 de lei pentru un articol (varianta scriptică a materialelor conferinței, programa conferinței, 

certificatul de participare, pauza de cafea) 

II opțiune – 150 de lei pentru un articol (varianta electronică a materialelor conferinței, programa conferinței, 

certificatul de participare, pauza de cafea) 

Notă* Materialele participanţilor din alte ţări vor fi publicate gratis. 

 Cheltuielile de transport și de cazare vor fi suportate de participanți.  

 Limbile oficiale - română, engleză, rusă (sau o altă limbă de circulaţie internaţională) 

 Termen limită: 

- expedierea formularului de înregistrare – 01 aprilie 2017 

- prezentarea articolelor – 15 aprilie 2017 

 Publicarea comunicărilor va fi condiţionată de respectarea cerinţelor specificate, plata taxei de publicare şi 

onorarea termenului-limită de depunere a acestora. 

 

DATE DE CONTACT 

3100, mun. Bălţi, str. Puşkin, 38. Tel. (231) 52-3-57, 079419811, e-mail: conferinta.me@gmail.com  

USARB, Blocul VI, etajul 2, sala  612 
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