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ACTUALIZAREA PLANULUI ACTIVITĂŢILOR ŞTIINŢIFICE  

anul de studii 2016-2017 

 

CATEDRA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

 

Nr. 

d/o 
Conţinutul activităţii Responsabili 

1.  Publicaţii  

1.1.   Manuale/ghiduri  

 Suport de curs la ”Metodica dezvoltării vorbirii” Ciobanu L., conf. univ., dr. 

 Reeditarea suportului de curs la ”Metodica educației fizice 

(preșcolari) ” 

Mihailov M., lect. sup. univ. 

 Note de curs la Pedagogie Şova T., lect. univ., dr. 

 Suport de curs la disciplina Pedagogie. Practica de 

iniţiere  şi plasarea cursului pe platforma Moodle 

Foca E., lect. univ. 

 Ghid pentru studenţi la Pedagogie Şova T., lect. univ., dr. 

 Ghid pentru cadre didactice ”Strategii de educare a 

copiilor hiperactivi cu deficit de atenţie” 

Pereteatcu M., conf. univ., dr. 

Zorilo L., conf. univ., dr. 

 Ghid pentru cadrele didactice de sprijin ”Asistența 

psihopedagogică a copiilor cu CES” 

Pereteatcu M., conf. univ., dr. 

Zorilo L., conf. univ., dr. 

 Ghid pentru studenți la Didactica educației plastice 

(învățămînt primar) 

Briţchi A., asist. univ. 

 Culegerea materialelor Conferinței ştiinţifico-practică 

”EDUCAŢIA INCLUZIVĂ: DIMENSIUNI, 

PROVOCĂRI, SOLUŢII” – ediția a doua, 7 octombrie, 

2016 

Zorilo L., conf. univ., dr. 

Pereteatcu M., conf. univ., dr. 

Rusov V., lect. univ. 

Panco T., lect. univ. 

1.2.  Articole ştiinţifice/metodico-ştiinţifice (reviste ştiinţifice, 

culegeri) 

Ciobanu L. (3 articole) 

Sacaliuc N. (4 articole) 

Pereteatcu M. (5 articole) 

Zorilo L. (5 articole) 

Cotîlevscaia T. (5 articole) 

Nasu I. (2 articole) 

Mihailov M. (2 articole) 

Şova T. (3 articole) 

Rusov V. (3 articole) 

Foca E. (4 articole) 

Bejan A. (2 articole) 

Gînju T. (2 articole) 

Cotos L. (1 articol) 

Briţchi A. (2 articole) 



Panco T. (2 articole) 

 

2.  Cercetare în cadrul proiectelor instituţionale  

2.1.   Proiectul instituţional de cercetări aplicative, cifrul 

15.817.06.25A „Optimizarea procesului educaţiei 

incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice 

din ciclul preşcolar şi primar”, de tip cercetare 

aplicativă 

Zorilo L., conf. univ., dr. 

Pereteatcu M., conf. univ., dr. 

Rusov V., lect. univ. 

Panco T., lect. univ. 

2.2.   

 

 

 

 

 

 

2.3.   

 

 

 

 

2.4.  

 

 Proiectul de cercetări ştiinţifice fundamentale, 

finanţate de la bugetul de stat pentru anii 2015 – 2018 

Formarea cadrelor didactice pentru cercetarea şi 

renovarea paradigmei educaţiei contemporane, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 

Chişinău 

 

 Proiectul european din carul programului TEMPUS 1-

2012-1-DETEMPUS-SMHES Inovații pedagogice în 

educația incluzivă, 530417, Karlsruhe Institute of 

Technology, coord. Germania 

 

 Proiectul „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile 

generale” 

Şova T., lect. univ., dr., 

cercetător ştiinţific (cumul 

extern) 

 

 

 

 

Şova T., lect. univ., dr., 

membru al echipei de 

implementare 

Rusov V., lect. univ., membru 

al echipei de implementare 

Rusov V., lect. univ., formator 

naţional 

3.  Manifestări ştiinţifice care vor fi organizate de catedră  

3.1.  Conferinţa ştiinţifico-practică ”EDUCAŢIA INCLUZIVĂ: 

DIMENSIUNI, PROVOCĂRI, SOLUŢII” – ediția a doua, 

7 octombrie, 2016 

Zorilo L., conf. univ., dr. 

Pereteatcu M., conf. univ., dr. 

Rusov V., lect. univ. 

Panco T., lect. univ. 

3.2.  - Conferința studențească Probleme actuale ale teoriei și 

practicii  educației incluzive. Ediţia a II. 

Rusov V., lect. univ., 

3.3.  - Activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul cercului tematic 

de cercetări ştiinţifice studenţeşti „Educaţia incluzivă”. 

Rusov V., lect. univ., 

4.  Manifestări ştiinţifice la care vor participa membrii 

catedrei în anul 2016 

 

4.1.  1. Şcoalii de vară „Drepturile omului şi posibilităţi de 

implicare în promovarea şi apărarea acestora”organizată de 

Amnesty International Moldova 

Foca E., lect. univ. 

5.  2. Participări la tîrguri şi expoziţii naţionale şi 

internaţionale 

 

5.1.  Participare în cadrul  evenimentului „Noaptea 

Cercetătorilor Europeni 2016”, ediţia a III-a, Academia de 

Științe a Moldovei. 

Foca E., lect. univ. 

6.  Activitatea ştiinţifică a studenţilor  

 - Elaborarea tematicii tezelor de licenţă şi de master; 

- Coordonarea activităţii de cercetare a studenţilor 

pentru elaborarea tezelor de licenţă şi de master; 

- Consultarea studenţilor pentru participarea la 

Colocviul ştiinţific studenţesc; 

Membrii catedrei 

 Organizarea activităţii ştiinţifice „Lecturiada 

Studenţească-2016” 

Foca E., lect. univ. 

7.  Studii doctorale  

7.1.  Înmatricularea la studii doctorale Postolachi Iu., asist. univ. 



7.2.  Continuarea studiilor doctorale Panco T., lect. univ. 

7.3.  Finalizarea studiilor doctorale Briţchi A., asist. univ. 

7.4.  Susţinerea (discutarea) tezei de doctor în cadrul catedrei 

de specialitate 

Bejan A., lect. univ. 

Brițchi A., asist. univ. 

Foca E., lect. univ. 

Gînju T., lect. univ.  

8.  Alte activități  

 Membru al Seminarului științific de profil D 35.532.02-

01– Teoria şi Metodologia instruirii (discipline artistice) 

Ciobanu L., conf. univ., dr. 

Zorilo L., conf. univ., dr. 

 

CATEDRA DE PSIHOLOGIE 

 

a. Cercetări în cadrul granturilor 

Nr. 

d/o 

Tema cercetărilor sau denumirea lucrării Termen de 

realizare  

Responsabil  

1. Proiectul „Cercetarea funcţionalităţii 

familiilor din Republica Moldova şi 

elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-

socială a acestora în contextul integrării 

europene”, finanţat de AŞM  

2015-2017 Briceag S., conf. univ., dr. 

 V. Garbuz., lect. univ.  

N.Corcevoi, lect. univ.  

D.Cazacu, lect. univ. 

 

b. Cercetări coordonate la nivelul ministerului de resort şi al universităţii 

Nr. 

d/o 

Tema cercetărilor sau 

denumirea lucrării 

Termen de 

realizare 

Responsabil 

1.  Perspective asupra structurii şi 

dinamicii personalităţii 

Pe parcurs S.Briceag, conf. univ., dr. 

V.Priţcan, conf. univ., dr. 

M. Şleahtiţchi, conf. univ., dr. 

 L.Secrieru, conf. univ., dr. 

L. Podgorodeţchi, lect. univ.  

N. Canţer, lect. univ.  

 V. Garbuz, lect. univ.  

L. Nacai, lect. univ.  

 N. Guţu, lect. univ. M.Corcevoi., lect. 

univ.  

D.Cazacu, lect. univ. 

 

c. Organizarea conferinţelor şi a seminarelor ştiinţifice şi metodico-ştiinţifice 

Nr. 

d/o 

Tematica activităţii Termen de 

realizare 

Responsabil  

1. Organizarea Colocviului stiintific al cadrelor 

didactice si studentilor   

 

 

2015-2016 S.Briceag, conf. univ., 

dr. 

 M. Corcevoi, lect. 

univ. 

D. Cazacu, lect. univ. 

 

d. Seminarul ştiinţific al catedrei. Participarea la seminarul intercatedral 

Nr. 

d/o 

Tematica Termeni 

de  

realizare 

Resonsabili 



1. Principiile şi strategiile de lucru cu familia 

marcată de migrația economică în vederea 

îmbunătățirii funcționării ei. 

aprilie Corcevoi M., lect. univ. 

3. Aspecte ale imaginii personale şi 

organizationale în rîndul cadrelor didactice 

din învăţămînt preuniversitar 

martie V.Garbuz, lect. univ. 

5. Particularitățile comunicării în relația cadru 

didactic universitar-student 

mai L.Nacai, lect. univ. 

6. Structura RS despre familie in contextul 

schimbarilor socio-economice din RM 

iunie D. Cazacu, lect. univ. 

 

 

e. Organizarea şi dirijarea activităţilor de cercetare şi creaţie ale studenţilor 

Nr. 

d/o 

Denumirea activităţii Termen de 

realizare 

Responsabil 

1. Monitorizarea tezelor de an, licenţă, master la 

zi/fr. 

Pe parcurs  Membrii catedrei 

2. Monitorizarea evoluării studenţilor la Colocviul 

stiintific la FSEPA si  INTERUNIVERSITARIA 

Pe parcurs Membrii catedrei 

3. Organizarea colocviului stiintific in cadrul 

cursului “Istoria psihologiei”, ediţia a III-a,  

 cu genericul ”Cind privesc lumea sunt pesimist, 

dar cind privesc oamenii sunt optimist”, Carl 

Rogers. 

Mai S. Briceag, conf. univ., 

dr. 

L. Secrieru, conf. univ., 

dr. 

 

 

CATEDRA DE ARTE ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ 

Nr. 

d/o 
Conţinutul activităţii Responsabili 

1 Publicaţii  

1.1.  Manuale/ghiduri Pe parcursul anului 2016 

 Suport de curs la unitatea Istoria muzicii universale Tetelea M., conf.univ., dr., 

Crișciuc V, lect. univ., dr. 

 Reeditarea  cursului  ”Solfegiu ” partea a I Popovici V., lect. sup. univ. 

 Note de curs la disciplina Estetica muzicală Tetelea M., conf. univ., dr. 

 Suport de curs la disciplina Metodologia cercetăerii 

științifice 

Cosumov M., lect. univ., dr., 

 Ghid pentru studenți Managementul educațional artistic Granețkaia L., conf.univ., dr., 

 Suport de curs la disciplina Principii de psihopedagogie 

artistică (masterat) 

Morari M., conf.univ., dr., 

 Curs la disciplina Repertoriul muzical în școala Morari M., conf.univ., dr., 

1.2. Articole ştiinţifice/metodico-ştiinţifice (reviste ştiinţifice, 

culegeri) 

Tetelea  M., (5) 

Morari M., (8) 

Granețkaia L., (5) 

Gupalov E., (4) 

Bularga T., (5) 

Crișciuc V., (4) 

Cosumov M., (4) 

Caliga (5) 

Glebov A., (2) 

2. Cercetare în cadrul proiectelor instituţionale  

2 Seminar Republican al specialiștilor responsabili pentru 10 - 11 noiembrie 2016 



disciplinele Educație muzicală și Educație artistico-plastică 

din cadrul Direcțiilor de Învățământ, Tineret și Sport 

raionale/municipale 

Educația artistică din învățământul general: 

constatări și perspective de dezvoltare 

Promotor M.Morari dr., 

conf.univ. 

2.1. Proiectul instituţional  N 1 cifrul „15.817.06.23 A - 

Modelul de integralizare teoretico-metodologică a 

domeniilor educației artistice din perspectiva formării 

inteligenței spirituale a personalității,   contract de finanţare 

nr. 104 din  „18” martie 2015, Conducător de proiect 

MORARI Marina: Modelul de integralizare teoretico-

metodologică a domeniului educaţiei artistice din 

perspectiva dezvoltării inteligenţei spirituale a personalităţii, 

7 membri, I.Gagim, V.Pâslaru, L.Graneţkaia, V.Crişciuc, 

M.Cosumov, M.Chiriţa, C.Benea. 

Pe parcursul anului 2016 

Morari M., 

Gagim I., 

Granețkaia L., 

Crișciuc V., 

Cosumov M., 

 

2.2.  

 

 

 

 

 

 

Proiectul instituţional N 2 cifrul „15.817.06.24 A, de 

tip cercetare ştiinţifică aplicativă. Direcţia strategică: 18.06: 

„Patrimoniul național și dezvoltarea societății”. 

Managementul implementării praxiologiei formativ-

inovaționale în sistemul învățămîntului artistic național 
(2015-2018) din cadrul Universității de Stat "Alecu Russo" 

din Bălți, conducător de proiect BULARGA T., M.Tetelea, 

V.Ghilaş, T.Gînju, O.Niculica. 

 

Pe parcursul anului 2016 

 

 

T.Bularga, 

M.Tetelea 

 

3 3.          Manifestări ştiinţifice organizate de catedră  

3.1. Conferinţa ştiinţifico-practică ”EDUCAŢIA ARTISTICĂ ÎN 

CONTEXTUL MEDIULUI SOCIAL-ARTISTIC” EDIȚIA A 

II-A DECEMBRIE 2016 – 

15 decembrie 2016 

Membrii catedrei AEA 

3.2. - Conferința studențească Cercetări, realizări, perspective 

ediţia a III-a 

13 mai 2016 

Tetelea M. Granețkaia L., 

Crișciuc V., 

3.3. -  

- Activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul Decadei de știință 

și activitate artistică ORFEU 

10-13 mai 2016 

Tetelea M. Granețkaia L., 

Cosumov M., 

4 4.                   Manifestări ştiinţifice în anul 2016  

 La nivel internațional 

 Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, 

România 

- Elaborarea şi publicarea comunicărilor la Conferinţa 

Internaţională Cercetări comparative şi studii în 

politici europene privind educaţia artistică – 10 cadre 

didactice titulare ale catedrei Arte şi Educaţie 

artistică (2016); 

- Organizarea şi realizarea activităţilor artistice: 

 Master-klass la disciplina universitară 

„Interpretare instrumentală” (pian, vioară).  

cu  participarea specialiştilor din România 

Ovănescu E. şi Stănescu I. – Tetelea M. 

(2016); 

 Masă rotundă „Artă ca mediere educaţională” 

– 12 cadrele didactice titulare ale catedrei 

Arte şi Educaţie artistică (2016); 

 

 

 

22 februarie 2016 

Membrii Catedrei AEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Work-shop „Polisemantismul imaginii 

muzicale: muzica din sunete şi de dincolo de 

ele” – 14 cadrele didactice titulare ale 

catedrei Arte şi Educaţie artistică (noiembrie, 

2016), responsabil: Granețkaia L. 

 Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova 

 Participarea cadrelor didactice Tetelea M., Morari M., 

la Conferința Internațională din 20-22 aprilie 

 GAGIM I. Profesor asociat (invitat):  2010.  2008 - 

2016 - Institutul ”Musicosophia”, Germania; obținerea 

Certificatului de Colaborator și Reprezentant al 

Europei de Est al Institutului ”Musicosophia”. 

 Promovarea Conferinţelor-audiţii  republicane „Arta 

de a asculta şi înţelege muzica” pentru profesorii din 

Învăţământul gimnazial şi artistic preuniversitar. 

Promotor GAGIM, Ion., prof.univ., dr.hab. (în 

colaborare cu Institutul Muzicosophia din Germania,)  

- o dată în lună ianuarie -decembrie 2016, USB 

„A.Russo”. 

 Masă Rotundă cu genericul „Artă ca mediere 

educaţională” cu participarea cadrelor titulare de la 

Universitatea de Arte „George Enescu” şi a cadrelor 

didactice a catedrei de arte şi educaţie artistică – 2016, 

USB „A.Russo” 

 Organizarea şi promovarea în colaborare cu 

Universitatea de Arte „George Enescu” a Master-klass 

la disciplina universitară „Interpretare instrumentală” 

(pian, vioară). Promotori: Elena Ovănescu, dr., 

conf.univ., şi Ioana Stănescu, dr.,lect.univ., 

Universitatea de Arte „George Enescu” – 2016, USB 

„A.Russo”. 

Nivel național 

 Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice din 

Chişinău 

- Master-klass la disciplinele catedrei Arte şi Educaţie 

artistică cu participarea specialiştilor: Verdanian A., 

Buinovschi G. – Gagim I., Tetelea M.; 

- Recenzarea lucrărilor ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice 

– Gagim I.; 

- Participări la manifestări ştiinţifice cu publicarea 

ulterioară a lucrărilor ştiinţifice; 

 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 Participări la manifestări ştiinţifice cu publicarea 

ulterioară a lucrărilor ştiinţifice (2016); 

 Formator naţional la Cursurile Academiei 

Învăţătorului Modern, Centrul de formare continuă – 

Morari M. (2016); 

 Colegiul de muzică „Ştefan Neaga” din Chişinău 

- Lecţii de master-klass „Problema teoriei în arta 

muzicii: aspecte conceptuale şi didactice”– Tetelea 

M.; Gagim I.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-22 aprilie 2016 

Tetelea M. 

Morari M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul anului 2016 

 

 

 

 

 

 

 

17 martie 2016 

 

 

 

 

 

 

3 martie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

26 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul anului 2016 



 Participarea cu comunicări la Colloquia Profesorum 

„Tradiţii şi inovare în cercetare ştiinţifică”, ediţia a 

III-a a cadrelor didactice ale catedrei – 2016, USB 

„A.Russo” 

 Masă Rotundă cu genericul „Artă ca mediere 

educaţională” cu participarea cadrelor titulare de la 

Universitatea de Arte „George Enescu” şi a cadrelor 

didactice a catedrei de arte şi educaţie artistică – 

2016, USB „A.Russo” 

 Organizarea şi promovarea în colaborare cu 

Universitatea de Arte „George Enescu” a Master-

klass la disciplina universitară „Interpretare 

instrumentală” (pian, vioară). Promotori: Elena 

Ovănescu, dr., conf.univ., şi Ioana Stănescu, 

dr.,lect.univ., Universitatea de Arte „George Enescu” 

– 2016, USB „A.Russo”.  

 

 

 

20-21 octombrie 2016-11-01 

M.Morari 

V.Crişciuc 

 

 

 

 

 

 

29 septembrie 2016 

5. 5. Participări la târguri şi expoziţii naţionale şi 

internaţionale  

 

5.1. Participare în cadrul  evenimentului „Noaptea Cercetătorilor 

Europeni 2016”, ediţia a III-a, Academia de Științe a 

Moldovei, Chişinău 

 24 septembrie 2016 

Crișciuc V.,  dr. lect.univ. 

6. Activitatea ştiinţifică a studenţilor  

 - Elaborarea tematicii tezelor de licenţă şi de masterat; 

- Coordonarea activităţii de cercetare a studenţilor pentru 

elaborarea tezelor de licenţă şi de masterat; 

- Consultarea studenţilor pentru participarea la Colocviul 

ştiinţific studenţesc; 

- Participarea studenților la Colocviile științifice. 

Pe parcursul anului 2016 

Membrii catedrei AEA 

7. Studii doctorale  

7.1 Continuarea studiilor doctorale Glebov A., lect. univ. 

8. Alte activități științifice  

  GAGIM, I. Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat, 

Academia de Ştiinţe a Moldovei. 

 GAGIM, I. Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat la 

susţinerea tezei de doctor în studiul artelor şi culturologie. 

 GAGIM, I. Membru al Comisiei de Atestare a Consiliului 

Naţional pentru Acreditare şi Atestare al R. Moldova. 

 GAGIM, I. Vice-preşedinte al Comisiei unificate de 

expertiză a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi 

Atestare al R. Moldova. 

 GAGIM, I., Membru al comitetului ştiinţific al societăţii 

internaţionale Le Colege Doctoral Regional d’Europe 

centrale et oriental en Sciences lumaines 

(CODFREURCOR) – reseau academique de l’AUF.  

 GAGIM, I., Membru al consiliilor de redacție ale 

revistelor științifice internaționale: Aghatos. An 

International Review oft he Humanities and Social 

Scientes (România); Rewiew of artistic education 

(România);  

 GAGIM, I.,  Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. 

 Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor 

Membrii catedrei de AEA 



din Moldova.  

 MORARI, M. Secretar ştiinţific, Consiliul ştiinţific 

Specializat D. 35 – 13.00.02 - 05, din cadrul Universităţii 

de Stat  Alecu Russo  din Bălţi. 

 TETELEA, M. Membru al Consiliului Ştiinţific 

Specializat la specialitatea D. 35 – 13.00.02 - 05 Teoria şi 

metodologia instruirii.  

 TETELEA, M. Membru al Comisiei de Atestare a 

Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al R. 

Moldova. 

 TETELEA, M. Vice-preşedintele Seminarului Ştiinţific 

Specializat D. 35 – 13.00.02 - 05 din cadrul Universităţii 

de Stat Alecu Russo din Bălţi. 

 GRANEȚCAIA L., Membru al Consiliului/Seminarului 

Ştiinţific Specializat la specialitatea D. 35 – 13.00.02 - 05 

Teoria şi metodologia instruirii. 

 BULARGA T., Membru al Consiliului/Seminarului 

Ştiinţific Specializat la specialitatea D. 35 – 13.00.02 - 05 

Teoria şi metodologia instruirii. 

 TETELEA, M. . Membru al Consiliului de Redacţie al 

revistei internaţionale REVIEW OF ARTISTIC 

EDUCATION., Iaşi, România. 

 MORARI, M. Membru al Consiliului de Redacţie al 

revistei internaţionale REVIEW OF ARTISTIC 

EDUCATION., Iaşi, România. 

 GRANEŢKAIA, L. Membru al Consiliului de Redacţie al 

revistei internaţionale REVIEW OF ARTISTIC 

EDUCATION., Iaşi, România 

 

 

CATEDRA DE EDUCAŢIE FIZICĂ 

 

Nr.d/

o 

Conţinutul activităţii Termenii Responsabili 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaţii 

a) Ghiduri: 

Ghid pentru studenţi şi lectori  

„Primul ajutor în stările acute cu pericol pentru 

viaţă” 

b) Suport de curs: 

- Reeditarea suportului de curs „Metodica 

organizării jocurilor dinamice”; 

- Suporturi de curs la specializarea „Fotbal”; 

c) Articole ştiinţifico-metodice (reviste ştiinţifice 

de specialitate, culegeri) 

 

 

 

 

Mai 

 

 

  Septembrie 

 

 

 

 

Pe parcursul 

anului 

 

 

Alexandru Morari 

 

 

Alexandru Morari 

 

   Vladislav Prodan 

 

 

A. Morari – 4 articole 

V. Prodan – 2 articole 

I. Ceban – 2 articole 

I. Focşa – 2 articole 

I.Baibarac – 2 articole 

R.Butnaru – 2 articole 

I.Dmitracov – 1 

articol 



II. Participări cu comunicări la Conferinţe 

ştiinţifice, organizate de Facultatea de 

Şt.Educaţiei, Psihologie şi Arte, conferinţe 

naţionale, internaţionale 

Pe parcursul 

anului 

Membrii Catedrei 

III. Activitatea ştiinţifică a studenţilor 

- Elaborarea tematicii referatelor pentru studenţii 

din gupele special medicale; 

- Consultarea studenţilor pentru participarea la 

Conferinţa ştiinţifică a studenţilor din grupele 

special medicale; 

- Organizarea conferinţei ştiinţifice a studenţilor 

din grupele special medicale  

Februarie 

Sep embrie 

 

 

Pe parcursul 

anului 

 

Aprilie  

Membrii Catedrei 

 

 

 

Membrii Catedrei 

 

 

Membrii Catedrei 

IV. Studii doctorale 

Continuarea studiilor doctorale 

Pe parcursul 

anului 

Ion Ceban 

 

 

01.11.2016 

 

Responsabil de activitatea ştiinţifica la facultate,          

Luminiţa SECRIERU, conf. univ., dr.  


