
 

● Doctor în științe economice ● Conferențiar universitar ● Eugen Ionescu 

CURSURI UNIVERSITARE PREDATE (FRANCEZĂ, ROMÂNĂ): 

LA CICLUL I, LICENȚĂ: Comerțul internațional și Politici Comerciale; Bazele Managementului Internațional; 

Managementul în afacerile economice internaționale; Economia Mondială și Interarea Economică Europeană.  

LA CICLUL II, MASTERAT: Strategia și politica firmei în context international; Fondurile structurale și dezvoltarea 

durabilă; Politica concurențială a UE;  

Dna Dodu-Gugea Larisa, angajată să predea cu titlu de excepție  în cadrul Colegiului Național de Comerț al Academiei 

de Studii Economice, din perioda studenției, alăturând-se Departamentului Business Internațional (fosta catedră REI), 

începând din anul 2002. Dna are o experiență prodigioasă de peste 16 ani de activitate,  caracterizată prin metode 

inovatoare de predare și învățare, care pun un accent puternic pe utilizarea TIC și lucrul în echipă al studenților. A 

demonstrat un mare dinamism în promovarea excelenței în domeniul învățământului în domeniul studiilor europene și o 

mare implicare în diseminarea cunoștințelor despre integrarea europeană și efectele integrării europene, inclusiv a 

comerțului exterior, a politicii comerciale și a celei concurențiale a Republicii Moldova (organizând evenimente pe 

aceste teme). În perioada mai 2011 – septembrie 2011,  Dna  Dodu-Gugea Larisa a realizat cu succes studiile post-

doctorale Eugen Ionescu în cadrul Universității Ion Cuza, Iași, România. A efectuat mai multe stagii și vizite de studiu 

în diferite universități din Belgia (2018), din Viena (2018), Slovenia (2018), Ucraina (2018), Bulgaria (2018), Franța 

(2017, 2003, 2002), Spania (2016), România (2017, 2015, 2012, 2011, 2003),  Polonia (2015, 2011, 2006), etc. A 

efectuat stagii practice în cadrul Î.S.MoldATSA (2016), Camerei de Comerț și Industrie (2004). A predat în cadrul 

programului Erasmus + Universitatea din Granada, Campus Universitario de Cartuja 18071, Spania (2016) și   la 

Universitatea Svishtov Bulgaria (2018). 

Dr. DODU-GUGEA Larisa, are experiență în coordonarea și participarea în cadrul proiectelor UE în cadrul următoarelor 

programe:  AUF, Jean Monnet,  etc. De asemenea, a participat ca cercetător principal în trei proiecte de cercetare 

finanțate de Academia de Științe a Moldovei. 

 

POSTURI ADMINISTRATIVE: Șef departament BUSINESS INTERNAȚIONAL (aprilie 2018- present), Director 

FILIERA FRANCOFONĂ ASEM (2016-prezent). 

 

EDUCAȚIE  

• Doctor în economie, Academia de Studii Economice din Moldova 

• Master  în  relațiile economice internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova 

•Licențiată în  relațiile economice internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova 

 

PUBLICAȚII 

A publicat peste 45 de publicații științifice. Articolele dumneaei au apărut în: European Research Development in 

Horizont 2020, Lumen media Publishing, Suceava, Relacje polsko-rumunskie. Historia, gosxpodarka, Unia Europejska 

Polonia: Universitatea Rszezow,  Economica și altele. 

 

DOMENIILE DE CERCETARE 

Comerț Internațional și Politici Comerciale, politici europene, politica concurențială, creștere economică, competitivitate,  

inovare, antreprenoriat etc. 

CURRICULUM VITAE 


