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ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE 
PROBLEME  LA UNIVERSITATEA 

GLOUCESTERSHIRE

Pe 1 septembrie, de Ziua Cunoștințelor, 
proaspeții studenți au avut întâlnire cu recto-
rul, decanii facultăților, dar și cu absolvenți ai 
facultăților cu succese în carieră, pentru a le fi  
prezentat  infrastructura și oferta facultăților, 

dar și pentru a avea sufi cientă motivație ca să 
învețe bine.

Rectorul ASEM, academicianul Grigo-
re Belostecinic a felicitat tinerii studenți cu 
înmatricularea, le-a urat succese, răbdare, 

ZIUA CUNOȘTINŢELOR LA ASEM
realizări mari și ”Bun venit în marea familie 
a ASEM-ului”. De asemenea, rectorul a suge-
rat  viitorilor economiști să profi te de timpul 
petrecut în ASEM și să vină cu idei de afaceri 
chiar din primul an de studii. 

La moment, 8600 este efectivul de 
studenți care își fac studiile la ASEM. Anul 
acesta s-au înscris la studii 2407 studenți, din-
tre care 1760 studenți la ciclul I Licență și 647 
studenți la ciclul II Masterat. 

ASEM 
ÎMPLINEȘTE 
ANUL 
ACESTA 
25 DE ANI.

La mulţi ani, 
ACADEMIE!

Vineri, pe 23 septem-
brie, Academia de Studii 
Economice va sărbători un sfert de secol. 

E mult sau puţin, istoria va decide.  Cert este că per-
formanţele pe care le-a înregistrat instituţia noastră sunt 
la gradul superlativ, dovadă fi ind poziţia în topurile aca-
demice, dar și angajabilitatea absolvenţilor de valoare. 

Administraţia ASEM adresează cele mai sincere feli-
citări și urări de bine studenţilor, absolvenţilor, profeso-
rilor, angajaţilor și tuturor celor care pot spune cu dem-
nitate, simţul mândriei și al responsabilităţii: EU SUNT 
ASEM!

Programul Zilei Academiei și a Zilei Economistului va 
include mai multe manifestări, printre care Conferinţa 
Știinţifi că Internaţională ”25 de ani de reformă econo-
mică în Republica Moldova: prin inovare și competitivi-
tate spre progres economic”, ședinţa festivă a Senatului 
ASEM și conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al 
ASEM lui Jaine Gil Aluja, President of the Royal Aca-
demy of Economics and Financial Sciences, Spania , un 
târg de job-uri și o paradă a ONG-urilor utile agendei  
tinerilor activi și multe, multe surprize.

Seara va culmina cu un concert în scuarul ASEM, or-
ganizat de către Senatul Studenţesc al ASEM și o petre-
cere festivă la Casa Sărbătorii pentru oaspeţi și invitaţi 
speciali.

Pe 30 iunie curent, Aca-
demia de Studii Economice a 
organizat cea de-a XI-a ediţie 
a festivităţii de premiere a ce-
lor mai buni absolvenți, Ciclul 
I, Licență. La manifestare au 
fost prezenți rectorul ASEM, 
decani, profesori, prietenii și 
familiile absolvenţilor.

”M-am angajat încă din 
luna iulie, activez în calitate 
de specialist deservire conturi 
la MAIB. Îmi place ceea ce fac 
și datorită faptului că sunt în 
lista de onoare ASEM, sunt 

adesea telefonată de alți an-
gajatori, care vin cu fel de fel 
de oferte de muncă. Încă îmi 
"găsesc locul", încerc să mă 
adaptez și să înțeleg dacă într-
adevăr asta e ceea ce vreau 
să fac și mai departe. Cred că, 
totuși, o viziune mai exactă 
o să am după ce voi absolvi 
Școala Masterală”, a spus Ana 
Bortă, absolventa de onoare a 
Facultății Business și Adminis-
trarea Afacerilor.

Continuare în pag. 5 
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DE ZIUA EUROPEI 

Delegația Academiei de Studii 
Economice din București s-a afl at 
într-o vizită de două zile în Republica 
Moldova. Rectorii celor două instituții 
de învățământ economic superior, 
prof. univ. dr. Nicolae Istudor (ASE 
București) și academicianul Grigore 
Belostecinic (ASEM), au încheiat un 
acord de colaborare în domenii de 
interes comun. 

Menționăm că, vizita la Chișinău 
a rectorului Nicolae Istudor recent 
ales în funcție la Academia din 
București, a fost prima în exterior și  
a făcut  parte din programul de re-
vizuire a acordurilor de colaborare 
ale ASE București cu alte universități 
similare din lume. ”Am ales prima 
destinație spre ASEM din două mo-
tive: în semn de  respect față de 

NOUL RECTOR DE LA ASE BUCUREȘTI 
ÎN PRIMA SA VIZITĂ LA ASEM
colegul nostru, regretatul Paul Bran 
(primul rector al ASEM) și pentru că 
vorbim aceeași limbă”, a spus recto-
rul înainte de semnarea acordului, în 

prezența conducerii și a decanilor de 
facultate ale ASEM. 

La rândul său, rectorul ASEM, 
Grigore Belostecinic și-a exprimat 

speranța că această vizită prieteneas-
că a colegilor de la București va servi 
un semnal de restartare calitativă a 
relațiilor dintre cele două instituții. 

O PRINŢESĂ LA ASEM
În fi ecare an, de Ziua Europei (9 

mai) se sărbătorește pacea și unitatea 
în Europa. Data marchează ziua istori-
că în care a fost pronunțată declarația 
Schuman. În cadrul unui discurs ținut 
la Paris, în 1950, ministrul francez al 
afacerilor externe de atunci, Robert 
Schuman, propunea stabilirea unei noi 
forme de cooperare politică în Europa, 
care să înlăture pentru totdeauna po-
sibilitatea izbucnirii unui nou război 
între națiunile Europei.

Pentru a marca Ziua Europei, 
instituțiile UE își deschid porțile pentru 
public la începutul lunii mai. Birourile 
locale ale UE din Europa și din întrea-
ga lume organizează diverse activități 
și evenimente, pentru toate vârstele. În 
fi ecare an, mii de cetățeni participă la 
vizite, dezbateri, concerte și alte eveni-
mente, pentru a sărbători Ziua Europei 
și pentru a sensibiliza opinia publică în 
legătură cu UE.

La Academia de Studii Economice 
Ziua Europei a fost marcată între 9-23 
mai 2016, având un program bogat de 
activități consacrate promovării valo-
rilor europene. La data de 12 mai, în 
cadrul Centrului de Informare al Uniu-
nii Europene al Bibliotecii Științifi ce a 
ASEM în colaborare cu catedra Relații 
Economice Internaționale a avut loc 
conferința „Patrimoniul economic, 
educațional și cultural al Republicii Po-
lonia în viziunea studenților din Repu-
blica Moldova”.

Cu un mesaj de salut a fost deschis 
evenimentul de dr. Silvia Ghinculov, 
director al Bibliotecii Științifi ce a Aca-
demiei de Studii Economice, succint 
prezentând misiunea Centrului de In-
formare al Uniunii Europene pe care 
îl conduce din anul 2002. Centrul de 
Informare al Uniunii Europene oferă 

servicii informaţionale, asigură con-
diţii viabile și efi ciente pentru accesul 
la informaţiile și documentele Uniunii 
Europene tuturor membrilor comuni-
tăţii universitare. Centrul furnizează in-
formaţii privind integrarea europeană 
care servesc drept suport în susţinerea 
proceselor de instruire, formare și edu-
care, precum și în activitatea de cerce-
tare. Colecţia de documente include 
informaţii în domeniile economice, po-
litice, sociologice, legislative etc. și alte 
produse informaţionale din întregul 
spectru al activităţii Uniunii Europene 
și politicii de dezvoltare europeană.

Moderatorul activității Larisa Do-
du-Gugea dr. conf.univ. la Catedra 
Relații Economice Internaționale a rela-
tat despre relațiile Republicii Moldova 
cu Uniunea Europeană și posibilitățile 
oferite studenților de universitățile eu-
ropene. Susţinerea partenerilor euro-
peni reprezintă un element important 
în promovarea parcursului european 
al Republicii Moldova precum și în 
crearea unei imagini pozitive a ţării în 
cadrul Comunităţii Europene. În spi-
ritul acestor idei, în luna mai un grup 
de studenți de la ASEM au participat 
la Concursul Internațional „Jocuri de 
Afaceri” la Universitatea din Cracovia, 
Republica Polonia.

Studenții anului I Facultății Relații 
Economice Internaționale Pisica Igor, 
Tăbârna Livia, Nichita Vadim, Brecico 
Alexandru au prezentat un fi lmuleț rea-
lizat de ei în scuarul Catedralei din mu-
nicipiul Chișinău - “Viziunea cetățenilor 
din Republica Moldova despre Uniu-
nea Europeană”. 

Prin comunicările studentelor 
însoțite de materiale video Oroșan 
Irina (anul I Finanțe) - “Dezvoltarea 
economică a Poloniei”; Titinadze Lucia 

(anul II EMREI) - “Patrimoniul cultural al 
Poloniei”; Volovei Elena (anul II EMREI) 
- “Indice despre fericire”, cei prezenți la 
eveniment au descoperit Polonia sur-
prinzătoare, cu o vastă încărcătură isto-
rică, cu tezaurul de cultură și artă medi-
evală, și cu un farmec deosebit. Polonia 
este a 9-a țară europeană ca dimensi-
une și în ultimul deceniu, această țară 
s-a remarcat prin stabilitate economică 
și prin importanţa tot mai mare pe care 
o are în această parte a Europei.

Deliu Ghenadie (anul II BAA) a or-
ganizat un joc de afaceri în care echipe-
le participante în concurs au dezvoltat 
în timp minim planul de amplasare a 
idei de afaceri.

Pe fi nal studenții au participat la 
concursul „ Curiozități despre Polonia” 
organizat de dr. conf. univ. Larisa Do-
du-Gugea. 

Au urmat impresiile despre vizita 
în Cracovia, Polonia. Studenţii împre-
ună cu doamna profesor Larisa Dodu- 
Gugea au constatat ca Polonia este o 
ţară care creează impresii de neuitat, 
că Polonia înseamnă orașe încărcate de 
istorie, înseamnă muzee și evenimente 
de anvergură. Înseamnă jazz, fi lm, lite-
ratură, artă, înseamnă oamenii care o 
locuiesc și o iubesc. 

Suntem convinși, că acest gen de 
activități publice au un impact deo-
sebit în înțelegerea angajamentelor 
asumate de țara noastră faţă de par-
tenerii europeni, stimulează dialogul 
în comunitățile studențești și este o 
componentă importantă a campa-
niei Bibliotecii Științifi ce a ASEM de 
conștientizare și promovare a valorilor 
europene.

Viorica GRECEA

Biblioteca Științifi că a ASEM

Alteța Sa Rega-
lă, Principesa Maria 
a României a vizitat  
Academia de Studii 
Economice, unde s-a 
întâlnit cu studenți și 
cadre didactice. 

Vizita cu caracter 
public a făcut parte 
dintr-un program de 
două zile (17 – 19 mai) 
în Republica Moldova 
a Alteței Sale Regale, 
Princi pesa Maria a României.
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STUDII

Anul acesta, s-au 
înscris la studii 
2407 studenţi, 
dintre care 1760 
studenţi la ciclul 
I Licenţă și 647 
studenţi la ciclul II 
Masterat.

În total, la mo-
ment, în ASEM își 
fac studiile 8600 
studenţi.

Ședința lărgită a Senatului ASEM 
din 30 august a început cu mesajul 
de felicitare din partea rectorului 
ASEM, Grigore Belostecinic adresat 
corpului didactic și didactico-auxi-
liar: „Stimați colegi, suntem într-o 
ședință ordinară, prima din acest 
an de studiu. Felicitări cu ocazia 
începutului anului academic 2016- 
2017! Am început campania admi-
terii 2016 fi ind dispuși să facem față 
oricărei provocări. Instituția noastră 
este pregătită pentru noul an de 
studiu, la fel și situația fi nanciară 
este una satisfăcătoare”. 

Președintele Comisiei de admi-
tere din acest an, Lilia Grigoroi, a 
prezentat publicului rezultatele ad-
miterii 2015. Perioada de admitere 
la studii în ASEM s-a desfășurat în 
perioada 25 iulie-29 august 2016 în 
conformitate cu prevederile actelor 
normative. La concursul de admite-

re au fost înaintate 23 de specialități 
la ciclul I Licență și 43 programe de 
master la ciclul II Masterat.

În perioada respectivă au 
fost depuse la Comisia de admi-
tere ASEM 2517 cereri din par-
tea candidaților (învățământ cu 
frecvență -1826, învățământ cu 
frecvență redusă - 691) pentru în-

scrierea la studii la ciclul I Licență, 
față de 3159 din anul precedent 

(învățământ cu frecvență -2321, 
învățământ cu frecvență redusă - 
838).

Au fost înmatriculați la studii la 
ciclul I, Licență 1760 studenți, dintre 
care la învățământul cu frecvență 
1132 studenți (la locurile cu 
fi nanțare bugetară - 334 studenți, 
locurile cu fi nanțare prin contract 

– 798 studenți) și învățământ cu 
frecvență redusă – 628. Au rămas 
nesolicitate 14 locuri cu fi nanțare 
bugetară la specialitățile: Achiziții 

– 2 locuri și Statistică și previziune 
economică – 12 locuri.

Cele mai solicitate specialități, 
în funcție de numărul de cereri la 

un loc bugetar au fost: Drept – 38,2, 
Contabilitate – 22,7, Business și ad-
ministrare – 19,4, Finanțe și bănci 
– 19,3, Turism 15,6, Marketing și Lo-
gistică – 9,6. 

La ciclul II, Masterat au fost 
depuse 647 cereri, din care 607 la 
învățământul cu frecvență și 40 la 
învățământul cu frecvență redusă. 
Se atestă și aici o scădere față de 
anii precedenți, or în anul 2015 au 
fost înmatriculați 799 studenți.

Dintre cei 607 studenți 
înmatriculați la învățământul cu 
frecvență, 190 sunt cu fi nanțare 
bugetară, restul 417 - prin contrat. 
În topul domeniilor de formare la 

ciclul II Masterat sunt Contabilita-
te, Drept, Business și administrare, 
Finanțe.

”În concluzii, menționez că 
procesul de admitere a decurs nor-
mal, a fost unul transparent, fără 
contestații. Pentru următorii ani, pro-
pun: Evaluarea cantitativă a progra-
melor de masterat și a specialităților 
de la ciclul I, Licență; Examinarea 
posibilității avizării concursului de 
admitere, odată la doi ani, pentru  
unele specialități cu număr mare 
de locuri bugetare, dar cu solicitare 
redusă (ex. Demografi e); Stabilirea 
unui spectru optim de specialități cu 
predarea în limba rusă”.

ADMITEREA 20162017
REZULTATELE, AȘTEPTĂRILE, PRECUM ȘI PREGĂTIREA ASEM PENTRU NOUL AN DE STUDII ÎN DISCUŢIE 

LA ȘEDINŢA SENATULUI ASEM DIN 30 AUGUST 

PREȘEDINŢIA, GUVERNUL ȘI PARLAMENTUL AU FĂCUT PUBLICE 
LISTELE STUDENŢILOR BURSIERI PENTRU 2016  2017

Printre norocoși se regăsesc și 
studenți ai ASEM, care au înaintat 
dosarele la timp. 

Aceștia sunt:
Bursa Republicii: Augustin Ig-

natov (ciclul I, anul III, specialitatea 
Economie mondială și relații eco-
nomice internaționale);

Bursa Guvernului:  
Dorina Jora – (ciclul I, anul III, 

specialitatea Business și adminis-
trare) și 

Maria Șochichiu, (ciclul I, anul 
IV, specialitatea Contabilitate);

Bursa Președintelui:
Gabriela Matei (ciclul I, anul III, 

specialitatea Finanțe și bănci)
Svetlana Brătescu – Colegiul 

Național de Comerț al Academiei 
de Studii Economice din Moldova, 
anul IV, specialitatea Turism.

Tinerii vor primi, respectiv câte 
1.320 lei, 1.100 lei, 1.200 și 950 de 

lei, (în funcție de bursa), lunar, timp 
de un an academic.

Pentru bursele de merit au can-
didat studenții care au obținut în 
anul precedent de studii o medie a 
notelor la sesiunea de vară nu mai 
mică de 9,0 în domeniile de stu-

diu real (matematică, informatică, 
fi zică, chimie, biologie) și nu mai 
mică de 9,5 în domeniile de studiu 
umanitar și care participă activ la 
cercetări științifi ce, conferințe, con-
cursuri etc.
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COLABORARE

FREE MARKET ROAD SHOW 2016  
TURUL TRANSEUROPEAN DE LA ATLANTIC PÂNĂ LA CAUCAZ CU MESAJUL LIBERTĂŢII ECONOMICE

Pe 27 mai 2016 a avut loc Forul 
Economic Internaţional „Free Market 
Road Show 2016 - A Time For Chan-
ge in Europe” ediţia a noua, iniţiativă 
promovată de Austrian Economics 
Center (Centrul Austriac de Cercetări 
Economice) cu suportul Fundaţiei Frie-
drich Naumann Stiftung. Acest for de 
popularizare a principiilor economiei 
de piaţă liberaliste a cuprins în anul 
2016, 45 de orașe, printre care cele mai 
mari capitale și orașe europene, inclu-
siv Londra, Madrid, București, Istanbul. 
Academia de Studii Economice a Mol-
dovei a fost gazdă pentru al doilea an 
consecutiv de la lansarea evenimen-
tului în R. Moldova. În acest context, 
Comisarul European pentru Politica 
de Vecinătate al UE, dl Johannes Hahn 
a prezentat acest tur economic trans-
european drept oportunitate pentru 
societatea civilă, experţii din diverse 
domenii, în special pentru tineri, de a 
se implica în dezbateri referitoare la 
avantajele și dezavantajele modelu-
lui economic liberalist promovat de 
FMRS. Amintim că această iniţiativă a 
fost lansată în anul 2008, cu scopul de 
a promova valorile economiei de piaţă 
liberaliste și avantajele pe care aceasta 
le poate asigura în condiţiile unei im-
plementări adecvate. 

Barbara Kolm, director al Austri-
an Economics Center, a vorbit despre 
avantajele sistemului economic libera-
list, menționând o serie de țări, inclusiv 
Singapore, unde economia de piaţă a 
stat la baza succesului economic. La 
rândul ei, B. Kolm a ţinut să accentueze 
că astfel de realizări importante nu pot 
fi  obţinute în lipsa unui mecanism clar 
de combatere a corupţiei.

Primul panel al întrunirii a vizat 
subiectul „Impozite, cheltuieli, respon-
sabilitate”. Panelul a inclus discursul lui 
Federico N. Fernandez, cercetător su-
perior al Austrian Economics Center și 
fondător al platformei de promovare a 
ideilor liberaliste Fundacion Bases din 
Argentina, care a impresionat studenţii 
prin ideile sale, dar și prin calităţile ora-
torice. Acesta a ţinut să evidenţieze ne-
cesitatea unui mecanism economic și 

social efi cient de distribuire a resurse-
lor membrilor societăţii. Fiind prezent, 
Gerhard Ohrband, directorul Asociaţiei 
de Afaceri Moldo-Germane, în mesajul 
său, a ținut să sublinieze existenţa mai 
multor probleme structurale economi-
ce și sociale în Republica Moldova, care 
împiedică progresul ţării, făcând refe-
rinţă la necesitatea reformelor. Printre 
raportori a fost și David Smith, directo-
rul localului „Smoke House” din Chiși-

nău, președintele Alianţei Întreprinde-
rilor Mici cu capital străin din Moldova, 
care a comunicat audienţei despre ex-
perienţa sa în setarea unor reguli cla-
re de joc, în vederea desfășurării unei 
afaceri prospere în Republica Moldova 
- plata taxelor percepute legal. Acesta 
a specifi cat că, în Republica Moldova 
corupţia este una din problemele care 
împiedică dezvoltarea micului busi-
ness și doar prin efort social comun 

această problemă poate fi  soluţionată.
Al doilea panel al întrunirii a fost în-

titulat „ Între ZLSAC și Uniunea Vamală 
în timpurile unei economii în schimba-
re”, În comunicarea sa, Daniel Kaddik, 
director de proiecte pentru Europa 
de Sud Est al Fundaţiei Friedrich Na-
umann Stiftung, s-a arătat încrezut în 
viitorului european al Republicii Mol-
dova și a ţinut să menţioneze că succe-
sul economic al unei ţări se bazează pe 

funcţionalitatea economiei de piaţă, 
indicând avantaje vaste pe care le va 
oferi Republicii Moldova ZLSAC (Zona 
de Liber Schimb Aprofundat și Cuprin-
zător).  Daniel Kaddik a menționat că 
dezvoltarea socială și economică a ţări-
lor mici precum sunt Moldova și Geor-
gia, este mult mai evidentă în cadrul 
unui parteneriat aprofundat cu Uniu-
nea Europeană, acest fapt fi ind benefi c 
tuturor părţilor. Nick Hubble, jurnalist 
din Australia la editorialul economic 
londonez Money Week, în discursul 
său a remarcat că pentru a avea succes 
economic, Republica Moldova nu tre-
buie să copieze legislaţia UE, inclusiv în 
domeniul ZLSAC, dar să o adapteze la 
condiţiile economiei locale.  Jurnalistul 
a subliniat necesitatea reformelor eco-
nomice în Republica Moldova, drept 
unică soluţie pentru asigurarea econo-
miei bunăstării. La fi nal, Vasile Plămă-
deală, reprezentant al Delegaţiei Uniu-
nii Europene la Chișinău, a facut refe-
rinţă la succesele înregistrate de către  

Republica Moldova în împlementarea 
unor prevederi ale Acordului de Liber 
Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu 
UE, menţionând oportunităţile pe care 
acesta le va asigura în continuare.

Studenţii au rămas impresionaţi 
de opiniile si sfaturile oaspeților. Viito-
rii economiști s-au arătat interesaţi de 
experienţa ţărilor lumii în implemen-
tarea economiei de piaţă liberaliste, 
exprimând totodată, doleanţa că tu-
rul trans-european Free Market Road 
Show să ajungă la Chișinău și în anii 
următori.

E. BENEA-POPUŞOI, 

şef catedră GEDG, 

coordonător al „FMRS-2016” 

din partea ASEM,

A. IGNATOV, student gr. 

EMREI-142, membru echipa 

de organizare „FMRS-2016”, 

ASEM.

Mai mulți antreprenori de suc-
ces și debutanți, reprezentanți ai 
organizațiilor guvernamentale și non-
guvernamentale, universitari de la 
16 instituții din Republica Moldova, 
Ucraina, Georgia, România și Olanda 
s-au întâlnit pe 27 iunie la deschiderea 
Forumului internațional ,,Entrepreneur 
Alumni Community”. 

În perioa da 27-29 iunie, cât a du-
rat forumul, organizatorii Academia 
de Studii Economice a Moldovei în 
colaborare cu partenerii proiectului 
Tempus ,,Entrepreneur Alumni Ne-
twork – EANET” au pus la dispoziție 
participanților: discuții panel, dez-
bateri, prezentări de afaceri și work-
shop-uri. 

Scopul forumului a fost să realize-
ze conexiuni între reprezentanții 

universităților, antreprenorii absolvenți, 
reprezentanții organizațiilor guver-
namentale și non-guvernamentale în 
vederea creării unui mediu favorabil 
pentru stimularea activității antrepre-
noriale a absolvenților. Pe parcursul 

a trei zile, cei implicați au încercat să 
găsească premize pentru a valorifi ca 
oportunitățile de business existente în 
regiune și să identifi ce căile de depășire 

a barierelor cu care se confruntă antre-
prenorii.

La deschidere, mesaje de salut au 
adresat: rectorul ASEM, academicia-
nul Grigore Belostecinic; vice-minis-
trul economiei din RM, Vitalie Iurcu; 

vice-ministrul educației, Vasile Marina 
și coordonatorul proiectului EANET, 
reprezentant al Universității de Științe 
Aplicate din Amsterdam, Olanda; 
care au menționat că instituțiilor de 
învățământ superior le revine un rol 
fundamental în crearea unui ecosistem 
favorabil și durabil. Oaspeții au mai 
identifi cat necesitatea creării unei plat-
forme de comunicare între studenți și 
absolvenți, a unei platforme, unde va 
putea fi  găsit potențialul uman com-
petent. 

Amintim,  The TEMPUS Entre-
preneur Alumni NETwork (EANET) a 
fost lansat în anul 2014 și urmărește 
crearea unei  rețele de absolvenți an-
treprenori (Alumni Antreprenor Ne-
twork) din 11 instituții de învățământ 
superior din Ucraina, Moldova și 
Georgia, care ar fi capabilă să spriji-
ne spiritul antreprenorial în rândul 
studenților și absolvenților și să asi-
gure crearea unui ecosistem antre-
prenorial viabil în Georgia, Moldova 
și Ucraina.

Pe 16 mai 2016,  Biblioteca Știinţifică a 
ASEM, în cadrul parteneriatului Moldo – Nor-
vegian, a organizat Ședinţa clubului „Norvegia 
– ţara fiordurilor” cu genericul „Personalităţi 
celebre din Norvegia”. Activitatea culturală a 
fost dedicată Zilei Naţionale a Norvegiei care se 
sărbătorește pe 17 mai. La eveniment au partici-
pat studenţii de la facultăţile Relaţii Economice 
Internaţionale, Finanţe și Bănci, Business și Ad-
ministrarea Afacerilor.

Ședinţa clubului a fost deschisă de dr. Silvia 
Ghinculov, director al Bibliotecii Știinţifi ce, ASEM, a 
vorbit despre importanţa evenimentului și a îndem-
nat studenţii să fi e activi în viaţa comunităţii ASEM și 
a societăţii moderne. ”Participarea activă a tinerilor 
la deciziile și acţiunile la nivel local și regional este 

esenţială dacă dorim să construim societăţi mai 
democratice, tolerante și prospere”, a menţionat 
directoarea BȘ.

Tema ședinţei a fost „Norway – the Land of 
Fjords” a fost “Personalităţi celebre din Norvegia”. 

În cadrul activităţii au fost realizate prezentări 
și materiale video în limba engleză cu implicarea 
studentelor Svetlana Nacu și Cristina Erhan (anul I, 
facultatea BAA), Alina Demerji și Corina Bernevec 
(anul I, facultatea Finanţe), comunicând mai multe 
lucruri interesante despre Norvegia, care au impre-
sionat publicul: natura, literatura, istoria, muzica, 
obiceiurile. 

În cadrul activităţii au fost prezentate unele  
dintre  atracţiile turistice ale Norvegiei. 

Oaspeţii clubului au avut o frumoasă ocazie să 

acumuleze mai multă informaţie despre nivelul de 
trai și bunăstarea acestei ţari.

Ștefan Boșneaga și Laura Bîtcă (anul I, facul-
tatea BAA), Doina Marcu și Ecaterina Briţcanu (anul I, 
facultatea Finanţe), au vorbit despre laureaţii Premiu-
lui Nobel și eroii naţionali ai Norvegiei. Au fost revelate 
evenimente importante din istoria, economia ţării, au 
fost remarcaţi oamenii celebri care au contribuit la 
dezvoltarea economică și culturală a Norvegiei.  

Printre prezentări am avut parte de o minunată 
interpretare a muzicii norvegiene oferită de studenta 
de la facultatea Finanţe, anul I - Alexandra Dodon. 

Evenimentul s-a încheiat cu un concurs care a 
relevat cunoștinţele studenţilor despre istoria, eco-
nomia, arta, cultura, tradiţiile poporului norvegian. 

La fi nalul activităţii, Directorul Bibliotecii 

Știinţifi ce a ASEM dr. Silvia Ghinculov a înmânat 
Diplomele de onoare celor mai activi participanţi și 
i-a încurajat să frecventeze cât mai des biblioteca, 
care oferă servicii inovaţionale și care este locul cu 
adevărat vrednic de respect și care păstrează istoria 
experienţelor și a descoperirilor. 

Sărbătorirea Zilei Naţionale a Norvegiei s-a 
încununat cu un Flash-mob  în scuarul Havuzului 
Cunoștinţelor. Studenţii ASEM au recitat poezii, au 
cântat imnul Norvegiei și au dansat un dans popular 
norvegian. Acţiunea a fost organizată cu scopul de a 
promova cultura și tradiţiile Norvegiei.

Liliana DRAGOMAN 

și Ana CERVONEASCII – 

Biblioteca Știinţifi că a ASEM

FORUMUL INTERNAŢIONAL 
,,ENTREPRENEUR ALUMNI COMMUNITY”

 17 MAI  ZIUA NAŢIONALĂ A NORVEGIEI

Curierul Economic4 nr. 7 (277), 5 septembrie 2016



CARIERE

ABSOLVENŢII DE ONOARE 
AI ASEM, 2016?

Scopul evenimentului este de 
a promova reușita academică a 
studenților, întru sporirea calității 
formării profesionale și de a stimula 
responsabilitatea tineretului studios.

Tradițional, 100 dintre cei mai buni 
absolvenţi ai ASEM și-au dat întâlnire 
pentru a sărbători reușita academică la 
ciclul I, Licență. Iar 10 dintre absolvenți, 
care au înregistrat performanțe deo-
sebite atât la studii, cât și în activitățile 
extracurriculare, inclusiv în competiții 
intelectuale naționale și internaționale 
– și-au regăsit numele în Cartea 
Absolvenților de Onoare a ASEM și 
și-au primit diplomele bine meritate. 
Aceștia dețin dreptul de a se înscrie 
în afara concursului la unul din pro-
gramele de masterat oferite de Școala 
Masterală de Excelență în Economie și 
Business a ASEM. 

Felicitări și cuvinte de apreciere 
le-a adresat tuturor absolvenților, 
cât și premianților rectorul ASEM, 
academicianul Grigore Belostecinic. 
Rectorul și-a exprimat speranța că 
acești absolvenți, care sunt cei mai 
buni dintre cei mai buni, vor rămâne 
acasă și vor contribui la dezvoltarea 
acestei țări. De asemenea, și-a expri-
mat recunoștinţa faţă de profesorii 
instituţiei pentru eforturile depuse 
întru instruirea unei noi promoţii de 
economiști, juriști, informaticieni etc.

Titlul de ”Absolvent de Onoa-
re” a revenit anul acesta unor tineri 
cu performanțe și CV-uri de invi-
diat: Ana Borta, Natalia Bivol,  Mi-
haela Albu (BAA); Veronica Buga 
(EGD); Olga Arabadji  și Nistor Lazar 
(Finanțe); Nicolai Jieri și Ștefan Ţur-
canu (Contabilitate); Iulia Raducan 
(CSIE) și Corina Bezer (REI).  Aproape 
toți tinerii sunt și deținătorii titlului 
de ”Cel mai bun student al ASEM”, 
in urma concursului organizat anu-
al la ASEM, au obținut prin concurs 
național Bursa de Merit, alte burse și 
au bifat în agenda științifi că partici-
pări la conferințe și Simpozioane ale 
tinerilor cercetători. 

E de menţionat, deci,  
că,  pe lângă realizările pe 
care și le-au înscris în CV în 
anii de studenţie, acești ab-
solvenţi au reușit să obțină 
10 la examenele de licenţă  
și mult peste 9 media gene-
rală de licență. Pe măsură de 
valoroasă este și experiența 
de voluntariat, cea de parti-
cipare în diverse competiții 
pentru burse și stagii, la 
conferințe științifi ce și de 
colaborare în cadrul echipe-
lor de cercetare sau inițiere 
a afacerilor.  

La rândul lor, absol-
venții, mândri de faptul că 
și-au făcut studiile la cea 
mai prestigioasă instituție 

de învățământ superior din țară, și-
au exprimat înalta recunoștință față 
de dascălii care le-au șlefuit persona-
litatea și au contribuit enorm la for-
marea lor personală și profesională.

Iată ce planuri au, dar și ce cale 

au ales să urmeze cei 10 absolvenți 
de onoare ai ASEM: 

”M-am angajat încă din luna iulie, 
activez în calitate de specialist deser-
vire conturi la MAIB. Îmi place ceea 
ce fac și datorită faptului că sunt în 
lista de onoare ASEM sunt adesea 
telefonată de alți angajatori, care 
vin cu fel de fel de oferte de muncă. 
Încă îmi "găsesc locul" , încerc să mă 
adaptez și să înțeleg dacă într-adevăr 
asta e ceea ce vreau să fac și mai de-
parte. Cred că, totuși, o viziune mai 
exactă o să am după ce voi absolvi 
Școala Masterală”, a spus Ana Bortă, 
absolventa de onoare a Facultății Bu-
siness și Administrarea Afacerilor. 

Veronica Buga, o altă absol-
ventă de onoare, este licențiată în 
Administrație publică, EGD, dar ur-

mează o a doua facultate: ”Pot să 
spun că am fost o norocoasă, întru-
cât am reușit să mă angajez înainte 
să termin facultatea. Plus la aceasta 
lucrez pe specialitate și le îmbin pe 
ambele (pentru că mai fac și Conta-
bilitate la frecvență redusă”.

”Am aplicat la Școala Masterală a 
ASEM, în curând revin din SUA, unde 
fi nisez un program de work and travel 
și tind să lucrez asupra carierei mele 
în paralel cu studiile”, ne-a comunicat 
Nicolai Jieri, absolvent de onoare al 
ASEM, Facultatea Contabilitate. 

Iulia Raducan,  absolventa de 
onoare a Facultății Cibernetica, Sta-
tistică și Informatică Economică acti-
vează ca analist statistician credite în 
cadrul companiei Microinvest. 

Olga Arabadji, cea mai bravo de 
la Finanțe este angajată la CODRU 

Hotel & Restaurant. 
Ceilalți tineri sunt implicați activ 

în viața comunitară, continuă studii-
le și se pregătesc de un start calitativ 
în carieră.  

Amintim, în anul 2005, Academia 
de Studii Economice din Moldova a 
instituit titlul Absolvent de Onoare 
al ASEM, care este acordat celor mai 
buni absolvenţi ai instituţiei (10 la 
număr) pentru rezultate excelente 
la învăţătură, precum și pentru alte 
succese înregistrate în activităţi ex-
tracurriculare, concursuri naţionale și 
internaţionale și implicare în promo-
varea imaginii ASEM. Numele acestor 
tineri sunt înscrise în Cartea de Aur 
a Absolvenţilor ASEM, iar diplomele 
care atestă acest titlu și Medalia ASEM 
sunt înmânate la sfârșitul anului de 
învăţământ, în cadrul festivităţii de 

decernare a diplomelor de licenţă ab-
solvenţilor academiei. De asemenea, 
anul acesta au fost onorații și tinerii 
cu cea mai înaltă medie academică pe 
parcursul studiilor de licență. Aceștia 
sunt: Borta Ana, Albu Mihaela, Pa-
vlov Anastasia, Știrbu Alina, Solodchi 
Doina, Tomșa Elena, Pisaroglo Tatia-
na, Ciorici Alina, Tarlev Victoria, Buga 
Veronica, Latescu Mihaela, Arabadji 
Olga, Muntean Olga, Mahmadbecov 
Cristina, Vlădiceanu Nicolai, Ţurcan 
Alexandru, Raducan Iulia, Popovici 
Mihai și Catrici Stanislav.  

Anul acesta 2 146 de tineri și-au 
ridicat diplomele de absolvire a ci-
clului I, Licență, la ASEM și alți peste 
800 de tineri care au urmat ciclul II, 
Masterat. 

L. LUPAȘCO

Ce mai facCe mai fac
Pe 30 iunie curent, Acade-

mia de Studii Economice a or-
ganizat cea de-a XI-a ediţie a 
festivităţii de premiere a celor 
mai buni absolvenți, Ciclul I, 
Licență. La manifestare au fost 
prezenți, rectorul ASEM, de-
cani, profesori, dar și prietenii 
ș i familiile premianților.
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EXPERIENŢE

În perioada 28 februarie -5 martie 2016 
în cadrul proiectului Introducerea învățării 
bazate pe probleme în Moldova: Pentru 
sporirea competitivității studenților și a 
posibilităților de angajare a lor un grup 
de profesori din universitățile partenere 
din Republica Moldova au fost în vizită de 
studiu la  Universitatea Gloucestershire din 
Cheltenham, Marea Britanie. Universitatea 
este una clasică, care include 10 facultăți (se 
numesc școli, inclusiv Școala de Business). 
Universitatea are trei campusuri în  centrul 
orașelor Cheltenham și Gloucester.  Pe par-
cursul zilelor în care ne-am afl at la instituţia 
dată profesorii au avut posibilitatea să asis-
te la ore, să discute cu angajaţii universită-
ţii din diferite departamente, precum și cu 
studenţii afl aţi atât la ciclul I, licenţă, cât și la 
ciclul II, masterat. A fost o experienţă intere-
santă și utilă din punct de vedere profesio-
nal, didactic și academic.

Vom menționa  câteva elemente ale sis-
temului educaţional din Marea Britanie, sus-
ţinut de administraţia din Gloucestershire:

1. Instruirea și monitorizarea perfor-
manţelor cadrelor didactice în primii ani 
de activitate. Universitatea Gloucestershire 
oferă asistenţă și ajutor tinerilor profesori 
prin cursuri de dezvoltare a abilităţilor lor 
didactice și încurajează crearea unui porto-
foliu personal în care ei ar putea înregistra 
succesele, rezervele, punctele forte, puncte-
le slabe și planurile lor de viitor.

2. Asistarea reciprocă la ore a profe-
sorilor. În Gloucestershire, profesorii obiș-
nuiesc să asiste regulat la orele efectuate 
de colegii lor. În urma observărilor făcute, 
profesorii oferă sprijin prin sfaturi și critici 
constructive. În același timp, această prac-
tică este folosită de tinerii profesori pentru 
a  învăţa de la colegii lor mai experimentaţi, 
cât și de colegii din diferite departamente 
care vor sa facă schimb de practici și meto-
de de predare.

3. Folosirea tehnologiilor informaţi-
onale în procesul didactic. Profesorii din 
Gloucestershire sunt încurajaţi să folosească 
tehnologii performante, potrivite disciplinei 
și activităţii pe care o desfășoară, în proce-
sul de predare. Aceste practici moderne 
 facilitează asimilarea informaţiei de către 
studenţi, cât și modalitatea de evaluare a 
studenţilor de către profesori.

La  nivel de facultate sau specialitate, am 
putut identifi ca câteva metode care s-au do-
vedit a fi  de succes în Gloucestershire, Marea 
Britanie și pot prezenta interes pentru Aca-
demia de Studii Economice din Moldova:

1. Folosirea metodelor interactive și 
axate pe activităţi practice în procesul de 
evaluare a cunoștinţelor studenţilor. În 
Gloucestershire este pe larg folosit lucrul în 
echipă atât pe parcursul orelor (la prelegeri 
sau seminare), cât și ca formă de elaborare a 
unor proiecte sau sarcini specifi ce, simulări, 
studii de caz. Este recunoscut cât de efi cient 
este lucrul în grup, iar profesorii din Glou-
cestershire nu ezită să fructifi ce această me-
todă de predare și evaluare a cunoștinţelor.

2. Aplicarea în practică, în sectorul 
real a teoriilor învăţate la ore. Universita-
tea Gloucestershire dezvoltă relaţii de dura-
tă și bazate pe încredere cu întreprinderi și 
organizaţii publice. Acestea sunt solicitate 
să ofere probleme reale, iar studenţii sunt 
invitaţi să dezvolte soluţii pentru probleme-
le date. O astfel de ancorare în sectorul real 
îi ajută pe studenţi să înţeleagă mai bine 
materia pe care o studiază, cât și specifi cul 
pieţii în care urmează sa activeze după ab-
solvire.

3. Oferirea posibilităţii de a face prac-
tică pe o perioadă îndelungată de timp 
(12 luni). Această alternativă este opţională, 
studenţii pot alege în favoarea unui stagiu 

îndelungat sau în favoarea unui ciclu de 
studiu mai restrâns. Benefi ciile practicii sunt 
incontestabile, pornind de la experienţa 
profesională obţinută și fi nalizând cu lim-
bajul și prezenţa formată în urma stagiului. 
Departamentul de plasare a studenţilor la 
practică menţionează toate aceste avantaje, 
dar libertatea de a alege rămâne la discreţia 
studenţilor.

Este evident că toate aceste posibilităţi 
și oportunităţi oferite de Universitatea Glo-
ucestershire pot avea loc doar în prezenţa 
unei infrastructuri bine dezvoltate. Existen-
ţa unor structuri și dotări speciale  creează 
un mediu care încurajează performanţa și 
succesul. Câteva dintre aceste dotări ar fi :

Zonă de ajutor oferit studenţilor 
(Helpzone). Aceasta este o structură internă 

a universităţii, creată în fi ecare campus, care 
are scopul de a ajuta studenţii să soluţio-
neze difi cultăţile pe care le întâmpină. Este 
important acest spațiu pentru studenții nou 
veniți, pentru studenții internaționali, care 
au nevoie de facilitarea perioadei de adap-
tare. Serviciile pe care le oferă sunt diverse și 
diversifi cate: cum să obțină granturi și bur-
se, cum să facă față problemelor cotidiene. 
De asemenea pot obține consultări în ghi-
darea în carieră, activitățile de voluntariat 
în care se pot implica, cum să-și gestioneze 
efi cient timpul, cum să se pregătească de 
lecții, cum să facă prezentările pentru a avea 
o reușită mai bună. Studenții sunt sprijiniți 
pentru a-și dezvolta un plan personal de 
carieră, iar universitatea oferă suport cu 
destinații de plasare, stagii, voluntariat, con-
siliere și ateliere de lucru și de dezvoltare a 
carierei. Serviciul de carieră este disponibil 
și pentru absolvenți, oferind oportunități de 
networking, sfaturi de carieră și de muncă 
sau oportunități de voluntariat. Angajații 
implicați în ajutorarea studenților activează 
în următoarele direcții:

• Asigurarea bunăstării studenților (asi-
gurarea medicală, probleme mentale în di-
ferite perioade ale vieții ș.a.)

• Dezvoltarea activismului studenților 
(dezvoltarea competențelor în vederea an-
gajării, de voluntariat, abilități de învățare)

• Viața studenților (îi ghidează cum să-
și aranjeze viața, resurse fi nanciare, cazare, 
credință etc.)

Considerăm, că astfel de servicii ar fi  
foarte utile și pentru studenții din Republica 
Moldova. Numărul de persoane, care acti-
vează în acest spațiu nu este atât de mare, 
cheltuielile fi nanciare – nesemnifi cative, iar 
utilitatea pentru studenți este enormă.

Existenţa dotărilor pentru studenţi. În 
categoria dotărilor se poate include cantina, 
cu tipuri variate de mâncare; un spaţiu pri-
vat dedicat rugăciunilor, amenajat în așa fel 
încât să fi e potrivit majorităţii religiilor; zone 
destinate lucrului în grup, pe care studenţii 
le pot rezerva din timp și de care se pot bu-
cura în procesul de studii; dotări tehnice în 
toate cabinetele destinate predării etc.

Designul campusului. Nu în ultimul 

rând, aș vrea să menţionez despre impor-
tanţa climatului din universitate asupra 
dispoziţiei generale și dorinţei de a învăţa a 
studenţilor. Combinarea cu bun gust a clă-
dirilor vechi cu designul modern a celor noi 
reprezintă atitudinea ce se vrea încurajată 
la studenţi – și anume dezvoltarea durabilă. 
Sunt folosite culori vii în design și se încura-
jează acceptarea diversităţii, toleranţa și in-
cluderea tuturor în procesul de învăţământ, 
indiferent de înfăţișare, dezabilităţi, vârstă, 
gender, religie, etnie, etc.

În continuare vom menționa câteva as-
pecte importante la cele trei niveluri menţi-
onate mai sus. La nivel de universitate con-
siderăm deosebit de importantă aplicarea 
metodelor și tehnologiilor informaţiona-
le în procesul de predare și evaluare a cu-

noștinţelor studenţilor. Tehnologiile infor-
maţionale oferă benefi cii de economisire a 
timpului petrecut pentru explicarea sarcini-
lor, precum și pentru oferirea feedback-ului 
în urma analizei proiectelor sau reușitelor 
studenţilor. În universitatea Gloucestershi-
re se folosesc diverse astfel de tehnologii 
ca: platforma Moodle, Adobe Connect, Au-
dacitz, Kahoot, GoPro, Microsoft Publisher, 
Podcast, Quicktype etc. Aceste practici utile 
cu siguranţă pot fi  implementate și în ca-
drul instituţiilor din Republica Moldova, mai 
mult, unele dintre ele sunt disponibile, dar 
nu întru totul valorifi cate. În același timp 
trebuie de ţinut cont de eventuale difi cultăţi 
ce pot apărea în procesul de implementare 
a acestor tehnologii. Problema centrală, din 
punctul nostru de vedere, ar fi  rezistenţa din 
partea cadrelor didactice. Deseori, profesorii 
sunt reticenţi în a modifi ca metodele lor de 
predare, rămânând în zona lor de confort și 
poate simţindu-se ameninţaţi de schimbări. 
Considerăm aceste limite posibile de depă-
șit prin intermediul unor instruiri accesibile 
ce îi vor ajuta pe profesori să deprindă noile 
practici și să sesizeze avantajele obţinute. 
Cu siguranţă, din momentul în care profe-
sorii vor aplica unele dintre aceste metode, 
vor fi  surprinși de benefi ciile obţinute prin 
optimizarea activităţilor, reducerea timpului 
și a efortului și dezvoltarea personală obţi-
nută prin îmbunătăţirea abilităţilor tehnice. 
Desigur, introducerea tehnologiilor perfor-
mante implică considerabile investiţii iniţi-
ale: fi nanciare, umane, de timp. Unele soft-
uri sunt oferite însă gratis, iar multe se afl ă 
deja în posesia universităţilor, doar că nu au 
fost folosite la întregul potenţial. Adaptarea 
studenţilor la noile metode de predare și 
evaluare ar putea prezenta de asemenea o 
difi cultate, dar este demonstrat că studenţii 
sunt în general mult mai receptivi, intuitivi 
și capabili să asimileze informaţii prin inter-
mediul tehnologiilor informaţionale decât 
s-a estimat anterior.

Impresionează și gradul de utilizare a 
platformei MOODLE. Aici pot fi  găsite toate 
materialele necesare pentru decurgerea efi -
cientă a procesului didactic. În fi ecare an se 
actualizează programele de studiu, sarcinile 

pentru studenți. Toată informația poate fi  
găsită pe platforma menționată. Stagiul de 
practică implică careva activități, care toate 
sunt descrise pe MOODLE. Este utilizat foru-
mul, chat-ul.

O practică utilă pe care sperăm să o pu-
tem prelua și aplica în procesul de predare 
la Academia de Studii Economice din Mol-
dova este axarea pe lucrul în grup. Profe-
sorii din Gloucestershire sunt ferm convinși 
că abilităţile de a lucra în grup sunt absolut 
necesare oricărei profesii, de aceea încura-
jează formarea grupurilor și evaluează cu-
noștinţele în baza rezultatelor echipei. Exis-
tă multe dovezi ale superiorităţii succesului 
obţinut în grup comparativ cu cel obţinut în 
mod individual – efectul de sinergie este in-
discutabil. Echipele pot fi  create atât în mod 
deliberat, când membrii aleg componenţa 
grupului, aleatoriu – fără vreo strategie anu-
me, sau de către profesor, în baza diverselor 
teorii. S-a demonstrat că grupurile diverse 
din punct de vedere etnic, gender, a rezul-
tatelor precedente sunt mai puternice și au 
o efi cienţă sporită comparativ cu cele create 
din simpatie sau prietenie. Aceasta este o 
lecţie importantă care trebuie să fi e învăţată 
de studenţi cât mai devreme posibil – în ori-
ce profesie e nevoie de lucrat cu alţi oameni, 
nu întotdeauna acești oameni vor fi  compa-
tibili în viziuni sau se vor place, dar este im-
portant de găsit căi de comunicare și de a 
dezvolta competenţe interpersonale pentru 
a realiza obiectivele propuse. Lucrul în grup 
nu este doar o sarcină care îi va ajuta pe stu-
denţi să dezvolte abilităţi sociale, scopul lu-
crului în echipă este să realizeze un proiect 
sau studiu practic asupra unei probleme.

Un aspect mai puţin palpabil, însă foarte 
potrivit schimbărilor propuse mai sus este 
climatul universitar. În special în procesul 
unor schimbări sistemice apare confuzie, 
nesiguranţă și rezistenţă, de aceea este de-
osebit de important de creat o „zonă de 
ajutor” pentru studenţi și profesori. Aceas-
tă structură destinată exclusiv oferirii de 
sprijin ar fi  o dotare necesară și utilă, pentru 
că ar oferi răspunsuri la întrebări generale 
și specifi ce. Deseori studenţii se confruntă 
cu probleme banale care apar din neaten-
ţie, care însă nefi ind clarifi cate pot infl uenţa 
negativ performanţa lor. Un loc specializat 
în a răspunde la aceste întrebări ar minimi-
za efectele negative ale derutării iniţiale în 
perioada de aclimatizare la viaţa de student. 
Nu toate întrebările sunt însă banale și sim-
pliste, unii studenţi ar putea avea difi cultăţi 
în a accesa organe ofi ciale de stat (în cazul 
studenţilor din străinătate) sau alt gen de 
întrebări la care un profesor sau curator 
nu poate răspunde. Poate apărea necesita-
tea de a consulta un specialist în probleme 
psihologice sau etice, în asemenea situaţii 
decanatul, catedra sau profesorul nu sunt 
competenţi în a furniza ajutor. Iată de ce, o 
structură specializată este indispensabilă în 
procesul de restructurare sistemică a unei 
instituţii.

În procesul de globalizare și ștergere 
a barierelor dintre ţări și culturi este ne-
voie de a reforma un sistem tradiţional, 
accesibil doar celor care au crescut într-
o societate anumită. Schimbările la nivel 
de sistem, instituţie, cursuri și mentalitate 
sunt urgente și necesare pentru a crea o 
formă competitivă și provocatoare de în-
văţământ superior.

Ala COTELNIC, 

primprorector cu activitate 

didactică,

Natalia ŢÎMBALIUC, 

lector universitar, Catedra 

„Management”, BAA, ASEM

ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE PROBLEME
LA UNIVERSITATEA GLOUCESTERSHIRE
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LECTURI

”DESANT POETIC” CU SCRIITORI EUROPENI

Pe 17 mai, în cadrul mai 
multor evenimente dedicate 
Festivalului Internațional ” Pri-
măvara Europeană a Poeţilor”, la 
cea de-a VI-a ediție, la  ASEM  a 
fost organizat un Desant de po-
ezie, la care au participat de mai 
mulți scriitori și traducători de la 
noi și de peste hotare, precum: 

Doina Ioanid și Nichita Danilov 
(România); Bus Kvakman (Olan-
da) și Jan H. Mysjkin (Franţa), îm-
preună cu Grigore Chiper, poet, 
jurnalist și traducător din Repu-
blica Moldova. Invitații au vor-
bit cu studenții despre poezia 
europeană și cititorul acesteia, 
despre muze, inspirație, timpul 

răpit de internet și le-au lecturat 
poezii din creația proprie.

Amintim, Festivalului Interna-

țional ”Primăvara Europeană a 
Poeţilor” a fost la cea de-a VI-a 
ediție, s-a desfășurat în perioada 

16-19 mai și a fost  organizat sub 
egida Ministerul Culturii și a Uni-
unii Scriitorilor din Moldova.

O carte bună nu e doar o carte cu 
coperţi cartonate și poze frumoase, nu e 
doar o carte scrisă de un autor consacrat, 
nu e doar o carte cu recenzii bune! E 
acea carte cu care TU, cititorule, te-ai 
identifi cat!!! Această idee au venit să 
ne-o demonstreze studenţii anului I de la 
facultăţile „Economie generală și Drept”, 
„Finanţe”, „Contabilitate”, membri ai 
Cercului studențesc „La Francophilie”.

În cadrul Zilelor Francofone în 
Republica Moldova la ASEM au fost 
organizate mai multe manifestări culturale.

Pe 22 martie, în sala  de lectură „Paul 
Bran” s-a desfășurat un periplu cultural în 
lumea celor care preţuiesc și împărtășesc o 
valoare comună: limba franceză. În cadrul 
activității, membrii Cercului studenţesc 
„La Francophilie” au venit cu prezentări de 

carte și proiecţii video, recital de poezie și 
scenete de teatru.

Programul a cuprins prezentarea unor 
cărţi recent citite și un recital de poezie, scrise 
de autori celebri de diferite naţionalităţi 
precum:  Victor Hugo, Jean de la Fontaine, 
Jacques Prévert, Guillaume Apollinaire, 
Collen Hoover, Maurice Maeterlinck, Vitalie 
Cipileaga, Andreea Russo etc.

Organizatorii evenimentului au fost 
studenţii grupei EG-151, ghidaţi de șefa 
catedrei Limbi Moderne Aplicate, D. Rusu, 
conf. univ. dr. Iar moderatoarea  Gorșcova 
Natalia, împreună cu participanții au 

demonstrat că lectura este singura 
modalitate de a trăi de mai multe ori. De 
asemenea, ei au reușit să  impresioneze 
printr-un recital de poezii cu un conţinut 
profund, fi ecare alegând poezia pe care o 
simte cel mai aproape de sufl et. Pentru a 
demonstra că iubesc și promovează limba 
franceză,  studentele grupei FB-152 au 
interpretat  4 variante ale fabulei „La Cigale 
et la Fourmi” (Greierul și Furnica) care pe 
lângă faptul că a stârnit râsete, a oferit un 
moment de refl ecție.

Prin această activitate studenţii 
s-au arătat convinși că lectura nu cere 
prea mult de la cititor: doar atenţie și 
dăruire și are rolul de a forma și educa 
tânăra generaţie. În opinia lor, lectura 
este un mijloc de obţinere a informaţiei, 
păstrarea capacităţii de a gândi, a judeca, 
de a căuta soluţii în rezolvarea unei 

probleme. Ea este și o motivaţie umană, o 
necesitate zilnică de a cunoaște. Membrii 
Cercului ”La Francophilie” au mărturisit  
că  ”Viaţa este o carte imensă”/ ”La vie 
est un immense livre”, iar ”O carte are 
întotdeauna doi autori: cel care o scrie și 
cel care o citește”. 

La fi nal toți participanții au fost premiați 
cu diplome și cărți.

Aliona PÎSLARU, 

Natalia GORȘCOVA 

(EG-151)

Cercul studențesc ,,English 
Club”, care activează de mai 
mulți ani la inițiativa catedrei 
Limbi Moderne Aplicate, a  în-
trunit anul acesta circa 50 de 
studenți de la facultăţile ASEM. 
Pe În acest timp au fost realizate 
cu succes cele mai importante 
obiective ale cercului precum 
perfecționarea nivelului de 
cunoaștere a limbii engleze în 
cadrul unor activități extracurri-
culare de studii și divertisment, 
familiarizarea studenților cu noi 
creații culturale și clasice, dez-
voltarea abilităților de a lucra 
creativ și a gândi critic, promo-
varea lucrului individual și în 
echipă, încurajarea activității 
de cercetare științifi că, organi-
zarea și desfășurarea dezbateri-
lor și meselor rotunde pe teme 
socio-economice propuse de 
către membrii cercului, elabora-
rea comunicărilor, materialelor 
demonstrative și prezentărilor 
electronice aferente temelor 
discutate.

,,English Club” și-a desfă-
șurat activitatea  conform pla-
nului de activitate realizat în 
cadrul celor 7 ședințe. De un 
succes deosebit s-a bucurat 
ședința din octombrie 2015 
cu genericul ,,Lupta contra 
manifestărilor naționaliste, 
rasiste și teroriste” (responsa-
bili: studenţii de la facultatea 
„Contabilitate”), în cadrul căre-
ia au fost evidențiate efectele 
dezastruoase ale acestora în 
contextul actelor teroriste din 
Paris și din alte localități eu-
ropene. Ședința a culminat cu 
un fl ash-mob care a îndemnat 
la susținerea luptei contra ma-
nifestărilor sus-numite. Pro-
babil, serata din februarie de-
dicată Sfântului Valentin (,,St. 
Valentine’s Day”) s-a dovedit a 
fi  cea mai captivantă și atrac-
tiva cu informații din istoricul 
celebrării Zilei îndrăgostiților, 
cu o mulțime de concursuri 

haioase și distractive. Serata a 
inclus balade de dragoste in-
terpretate de studenți și piese 
muzicale interpretate virtuos 
la chitara de Garaz Dumitru TI 
151.  Masa rotundă cu tema 
,,Infl uența publicității stradale 
asupra oamenilor” (responsa-
bili: studenţii de la facultatea 
„Cibernetică, Statistică și Infor-
matică Economică”), a pus în 
discuție următoarele subiecte:  
fenomenul publicității strada-
le și rolul ei în societatea con-
temporană, aspectele poziti-
ve și negative ale publicității, 
infl uența ei asupra trafi cului, 
strategiile și tacticile publici-
tare majore, caracteristicile 
publicității efi ciente etc. Meri-
tă de menționat, că studenții 
au demonstrat abilități foarte 
bune de exprimare liberă și ar-
gumentativă în limba engleză 
a punctelor de vedere, a atitu-
dinilor și ideilor referitoare la 
subiectele menționate. Ultima 
ședință cu genericul ,,Subcul-
tura studențească – parte a 
culturii corporative academi-
ce” a evidențiat valorile vieții 
studențești ca parte a culturii și 
eticii ASEM.

Este important de mențio-
nat că, membrii cercului ,,En-
glish Club” au luat parte activă și 
la lucrările Conferinţei studen-
ţești (în limba engleză) cu ge-
nericul ,,Provocările lumii con-
temporane sub aspect cultural, 
social și economic”, organizată 
de către secţia ,,Limba engleză” 
a catedrei noastre pe data de 
21.04.2016. Participanţii, stu-
denţi de la facultăţile ,,Finanţe”, 
,,Contabilitate”, ,,Economie Ge-
nerală și Drept”, ,,Cibernetică, 
Statistică și Informatică Econo-
mică, au avut posibilitatea să-și 
îmbogăţească cunoștinţele și să 
afl e multe informaţii noi și utile 
din comunicările prezentate. 
Subiectele actuale abordate au 
fost interesante, provocatoare 

și au incitat la discuții. Prezen-
tările PowerPoint, creative și 
originale, au rămas o experienţă 
memorabilă pentru raportori, 
membrii cercului, precum și 
pentru invitaţi. 

Liuba Ciubotaru Con155, 
una dintre cele mai active 
membre ale CE a realizat un 
sondaj de opinii despre acti-
vitatea clubului, menționând: 
”Etapa cea mai semnifi cativă și 
mai dulce din viața unui tânăr 
este, cu siguranță, studenția. 
Universitatea este locul unde 
studenții trebuie să se simtă 
ca acasă și aceasta casa pentru 
noi este ASEM-ul, unde învățăm 
o mulțime de lucruri noi și 
cunoaștem oameni interesanți. 
Dar, pe lângă orele din cadrul 
programei curriculare, studenții 
au nevoie și de alte activități, la 
care să participe și să se manifes-
te. La inițiativa coordonatoarei 
Clubului Englez am  avut șansa 
să benefi ciem de 7 ședințe ofi -
ciale ale Clubului Englez fi ind 
interesați să descoperim lucruri 
noi. Anul acesta Clubul Englez 
s-a bucurat de un mare succes. 

In fi nal as vrea sa mulțumesc 
studenților și profesorilor de la 
ASEM, la inițiativa membrilor CE:  
Valentin Balan, Natalia Lungu, 
Ecaterina Popșoi, Mirela Pantea 
- grupa D154, au participat la 
un act de caritate și au acumu-
lat suma de 2700 lei transferați 
pentru ajutorarea pătimiților 
din cauza incendiului de la clu-
bul Colectiv din București.

Mulțumim Silviei Ghin-
culov și colaboratorilor sălii 
”Paul Bran”, din cadrul Biblio-
tecii Științifi ce ASEM, pentru 
bunăvoința și suportul acordat 
pe parcursul anului în calitate 
de gazdă a tuturor ședințelor 
clubului. 

Nona IONAŞ, 

lector superior 

universitar

„LA LECTURE EST UN MAGASIN DE BONHEUR”, 
CAR „LIRE C’EST VIVRE”/
 „LECTURA ESTE UN MAGAZIN DE FERICIRE”, 
CĂCI „A CITI ÎNSEAMNĂ A TRĂI”

CERCUL STUDENŢESC ,,ENGLISH CLUB” 

Curierul Economic 7nr. 7 (277), 5 septembrie 2016



VARIA

Academia de Studii Economice din Moldova

ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA
 POSTURILOR VACANTE

Facultatea 
“Business şi Administrarea Afacerilor”

CATEDRA 

"Management"

Conferențiar universitar  ..................................................................... – 1

CATEDRA 

"Marketing și Logistică"

Conferențiar universitar  ..................................................................... – 1

CATEDRA 
"Merceologie, Comerț și Alimentație Publică"

Șef catedră
Conferențiar universitar  ..................................................................... – 2

CATEDRA 

"Turism și Servicii Hoteliere"

Conferențiar universitar  ..................................................................... – 1

Facultatea 
“Economie Generală și Drept”

CATEDRA 

"Comunicare Economică și Didactică"

Conferențiar universitar  ..................................................................... – 1

CATEDRA 
"Drept Public"

Conferențiar universitar  ..................................................................... – 1

CATEDRA 

"Drept Privat"

Lector universitar .................................................................................. – 2

Facultatea 
“Finanţe”

CATEDRA 

"Bănci și Activitate Bancară"

Conferențiar universitar  ..................................................................... – 1

CATEDRA 

"Limbi Moderne Aplicate"

Lector universitar .................................................................................. – 1

Facultatea 
“Contabilitate”

CATEDRA 

"Contabilitate și Analiză Economică"

Lector universitar .................................................................................. – 1

Facultatea 
“Relaţii Economice Internaţionale”

CATEDRA 

"Relaţii Economice Internaţionale"

Conferențiar universitar  ..................................................................... – 2

CATEDRA 

"Gîndire Economică, Demografi e și Geoeconomie "

Lector universitar .................................................................................. – 1

CATEDRA 

"Cibernetică și Informatică Economică"

Conferențiar universitar  ..................................................................... – 1

CATEDRA 

"Matematică și Statistică Economică"

Conferențiar universitar  ..................................................................... – 2

Termenul de înscriere la concurs   
04.09.2016 – 05.10.2016 

Se primesc actele cu condiţia cunoașterii și predării 
în limba de stat.

Adresa noastră: 2005, or. Chișinău

str. Bănulescu-Bodoni, 61

Relații la telefonul: 0 22 402 846 

 Început de an universitar. Unii boboci, alții in-
termediari, cu chef sau nu de un alt an pe holurile 
facultăților.

Achiziții noi, haine diferite, frizuri la modă sau 
telefoane de ultimă generație cumpărate pe banii 
părinților – bronzați, aranjați și cu internet pe mo-
bil nelimitat. Cine mai are chef de facultate? Mereu 
în întârziere la seminare, prea rar pe la cursuri, mai 
ales în prima lună când parcă nimeni nu dă doi bani 
pe facultate.

Să admitem, vedem ce ar fi  bine de făcut:

1. Prezență la cursuri 

și seminare

Dacă ești în primul an și abia ai început faculta-
tea, îți sugerăm să frecventezi toate cursurile și se-
minarele. Atunci poți fi  remarcat de către profesori 
și, mai ales, este șansa ta să creezi impresie bună. 
Iar, după cum toți bine știm, prima impresie con-
tează!

2. Cunoaște-ți colegii 

și fă-ți prieteni

Cursurile vor lua cu totul o altă formă dacă știi să 
te bucuri de prezența colegilor tăi.  Nu te inhiba. Ba 
chiar ai să dai peste oameni geniali dacă îi lași să te 
cunoască. Nu îți judeca colegii la început de drum. 
Lângă ei vei sta mai mult de trei ani de zile. Cu ei 
vei împărți cafeaua de dimineață, când profesorii 
anunță că nu vin la seminare. Cu ei vei sta noaptea 
să scrii proiecte și să termini prezentări. Și, cel mai 
important, lângă ei vei sta la examene! 

3. Citește-ți materialele 

înainte de cursuri 

și mergi tot timpul 

cu temele făcute

Cărțile care îți sunt date sau temele pe care tre-
buie să le faci sunt strict în favoarea ta. Nimeni nu 
o să te acuze că nu ți-ai făcut temele cum trebuia. 

Cu toate astea, cel mai frumos sentiment 
studențesc este acela când știi că mergi la facultate să 
înveți, să știi, să devii mai bun, nu pentru o diplomă 
care nici măcar pe angajator nu îl mai impresionează.

Iar, cel mai important, sesiunea va fi  mult mai 
ușoară când te duci cu lecțiile ÎNȚELESE, nu neapă-
rat învățate.

4. Fii cel mai 

bun!

Nu vă mulțumiți cu note mici. Mulțumiți-vă cu 
cât mai mult. Cu cât valorați.

Nu vă lăsați trași în jos de colegii voștri, care vin 
și spun că nu au învățat nimic, iar la rezultate toți 
se laudă cu 10. Nu faceți nimic de care să vă pară 
rău după ce terminați facultatea. Dar, dacă vreți să 
aplicați la un master în altă țară sau să mergeți un 
semestru cu Erasmus, scuzele nu mai țin.

5. Bucurați-vă 

de cei mai frumoși ani 

din viața voastră

Perioada asta încă mai este  pe cheltuia-
la părinților. Petrecerile din cămin, mesajul cum 
că tocmai au trimis părinții pachetul de trei zile 
așteptat,  ultimii bani cheltuiți pentru petrecerile cu 
prietenii, întâlnirile cu colegii pentru scris proiecte, 
nopțile târzii când nici energizantele nu-și mai fac 
efectul sau  diminețile adormiți în aule în timpul se-
siunii. Mulți prieteni, noi oportunități, o altă persoa-
nă – cea care se simțea fricos la început de drum. 
Un tânăr matur, sigur pe sine și cu speranțe către 
viitor –  este  parte din viața studențească.

În concluzie: MERITĂ!
Un an cu rezultate frumoase și gânduri bune!

SUGESTII 
PENTRU O STUDENŢIE DE CALITATE!
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