Universitatea de Științe Aplicative din Moldova
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Universitatea de Stat Tiraspol

organizează pe data de 13 martie 2015 conferinţa ştiinţifico-practică
„Calitatea activității profesorului și studentului în învățămîntul universitar”.
Conferinţa se va desfăşura în următoarele secţiuni:
1. Managementul învățămîntului universitar axat pe eficicutizarea calității
activității profesorului și studentului.
2. Probleme ce țin de structurarea și activarea cunoștințelor pentru
compiuterizarea procesului de studii.
3. Orientare profesională pentru motivația alegerii viitoarei specialități, rolul
și conținutul disciplinei “Inițiere în specialitate” pentru asigurarea calității
învățămîntului universitar.
4. Tehnologii de evaluare a finalitatilor educationale a studenților și
masteraților în condițiile Republicii Moldova.
5. Impactul mediului academic educaţional asupra asigurării calităţii pregatirei
profesională a studenților și masteraților.
Programul de lucru al Conferinţei ştiinţifico-practice „Calitatea activității
profesorului și studentului în învățămîntul universitar”.
Vineri, 13 martie 2015, începînd cu ora 1400, - deschiderea oficială a conferinţei și desfăşurarea
lucrărilor în secţii conform programului (comunicări orale).
Rezumatele vor fi prezentate la adresa de e-mail pelin_nicolae@yahoo.com până la 1 martie 2015,
indicând in scrisoare secţiunea în cadrul căreia se va face comunicarea, precum şi date de contact.
Rezumatele comunicărilor vor fi prezentate în formă electronică, împreună cu un exemplar tipărit,

semnat de autori, în MS Word 2000-2003, fonta Times New Roman, înălţimea literelor – 12 pt.
Textul va ocupa până la trei pagini complet dactilografiate la intervalul 1,5 pe hârtie A4 (210x297
mm), cu alineatul din 5 semne. Se păstrează câmp liber: din stânga, din partea de sus şi de jos - câte
25 mm, din dreapta - 15 mm. TITLUL se dactilografiază cu majuscule; cuvintele din titlu nu se
trec dintr-un rând în altul. Sub titlu, cu minuscule, urmează Prenumele şi Numele autorilor
(complet), apoi urmează textul propriu-zis.
Grupul de lucru al Conferinței își rezervă dreptul să nu includă în Culegere unele din rezumate.
Multiplicarea Culegerii rezumatelor comunicărilor va fi condiţionată de respectarea termenului limită
de depunere a acestora, respectarea cerinţelor specificate.
Limbile de lucru ale conferinţei: română, engleză, rusă.

