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Mesajul Mesajul 
RectoruluiRectorului
UU niversitatea de Studii  Poli  ce și 

Economice Europene „Constan  n 
Stere” este angajată plenar în pregă  rea 
specialiș  lor cu un nivel de profesionalism 
înalt, punând accentul pe o educație per-
sonalizată, adaptabilă și generatoare de 
cunoaștere. Dezvoltarea personală, mul-
 laterală a absolvenților noștri este miza 

majoră a procesului de instruire în cadrul 
USPEE, care este modularizat as  el încât 
să sa  sfacă cerințele tot mai complexe 
de dezvoltare a personalității. Aplicarea 
celor mai înalte standarde în programele 
noastre de studii, asigurarea calității pro-
cesului de instruire, califi carea profesiona-
lă a absolvenților și integrarea lor pe piața 
muncii, inclusiv peste hotarele țării, de-
monstrează că suntem o universitate ca-
pabilă să înfrunte difi cultățile. Dimplomele 
obținute de absolvenții USPEE adeveresc 
competența, nivelul de performanță dic-
tat de înalte rigori intelectuale.

Gheorghe AVORNIC, 
dr.hab., prof.univ.

„Numele lui Constan  n Stere înnobilează, dar și 
obligă. Să le urăm profesorilor și studenților steriș   
să țină bine minte, în sufl et și în inimă, moștenirea 
și testamentul marelui nostru pământean.”                 
      Ion Druță

Absolvenții USPEE „Constan  n Stere”, 
încurajați și susținuți de rectorul USPEE Gheorghe Avornic 
și decanul Facultății de Ecologie și Protecția Mediului, 

Valen  n Așevschi

Oferta educațională

U niversitatea de Studii Poli  ce și 
Economice Europene „Constan-

 n Stere” întrunește cinci facutăți. Studi-
ile se desfășoară la secțiile: învățământ 
cu frecvență la zi și învățământ cu 
frecvență redusă.

Universitatea ac  vează în baza pre-
vederilor Procesului de la Bologna, in-
clusiv a Sistemului European de Credite 
Transferabile, fapt ce asigură compa  bi-
litatea studiilor, mobilitatea studenților 
și angajarea absolvenților în câmpul 
muncii. Pentru a facilita încadrarea ac-
 vă a absolvenților noștri în societatea 

europeană, curricula academică preve-
de studierea următoarelor limbi străine: 
engleza, franceza, germana și spaniola.

Un suport important la derularea 
procesului didac  c cons  tuie ac  vitatea 
efi cientă a bibliotecii, a claselor compu-
terizate și accesul studenților la rețeaua 
globală Internet. 

Conform Procesului de la Bolog-
na studiile din cadrul Universității se 
desfășoară pe cicluri: 

Ciclul I – studii superioare de 
licență;

Ciclul II – studii de masterat;
Ciclul III – studii de doctorat.

Gaudeamus igitur,  Gaudeamus igitur,  
imnul studențilorimnul studenților
G audeamus igitur („Să ne bucurăm, 

așadar”), este un cântec popular 
academic cunoscut în multe țări. Este cân-
tat la ceremoniile universitare, mai ales la 
cele de absolvire. Cântecul datează din se-
colul al XVIII-lea, dar este inspirat dintr-un 
text din sec. al XIII-lea.

Conținutul cântecului răspunde unei 
teme majore a umanității: bucuria vieții 
omeneș  . Acest op  mism i-a asigurat cân-
tecului durabilitatea constantă până astăzi. 

În țara noastră imnul studenților a fost 
 părit în 1880 de către Ciprian Porumbescu.

Iată trei strofe, care se cântă mai des, 
din cele șapte pe care le are imnul.

Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus

Post iucundam iuventutem,
Post molestam senectutem

Nos habebit humus.

Vita nostra brevis est,
Brevi fi nietur.

Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,

Nemini parcetur.

Vivat academia!
Vivant professores!

Vivat membrum quodlibet
Vivant membra quaelibet

Semper sint in fl ore.

Facultatea de Drept
Domeniul de formare profesională, 

ciclul I, licență
Drept

ciclul II, masterat
Drept public,
Drept penal,
Drept internațional,
Drept civil,
Dreptul muncii,
Drept procesual penal,
Dreptul vamal și ac  vitate vamală,
Dreptul afacerilor,
Exper  za judiciară și cer  fi carea produc-

ției.

Facultatea de 
Științe Economice

ciclul I, licență
Economia generală, 
Business și administrare, 
Contabilitate, 
Finanțe și bănci, 
Marke  ng și logis  că, 
Economie mondială și relații economice 

internaționale, 
Managementul informațional,
Informa  că aplicată, 
Turism.

ciclul II, masterat
Business și administrare, 
Contabilitate și audit, 
Marke  ng și comunicare în afaceri,
Economie internațională și 
 afaceri europene, 
Managementul resurselor umane.

Acte necesare pentu admitere
◦ Actele de studii (original) cu anexa respec  vă;   ◦ Bule  n de iden  tate (copie);
◦ Cer  fi catul medical  p 086-e;                                ◦ 4 fotografi i (3x4);

◦ Livret militar sau adeverința de recrut (copie).

Adresa USPEE „Constan  n Stere”:
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200, cod postal MD- 2004.

• fax. (022)74-94-86
• h  p://www.uspee.md/
• e-mail: uspeeconstan  nstere@yahoo.com

Facultatea de Ecologie 
și Protecția Mediului

ciclul I, licență
Ecologie, 
Silvicultură și grădini publice, 
Metrologie, 
Meteorologie.

ciclul II, masterat
Ecologie și securitate ecologică,
Management și monitoring ecologic,

Facultatea 
de Junalism și Științe 

ale Comunicării 
ciclul I, licență 

Jurnalism, 
Ș  ințe ale Comunicării.

Facultatea Relații 
Internaționale și Științe 

Socio-umane
ciclul I, licență

Relații internaționale, 
Politologie.
Psihologie, 
Psihopedagogie, 
Pedagogie preșcolară,
Pedagogie în învățământul primar, 
Educație civică, 
Asistență socială. 

ciclul II, masterat
Integrarea europeană, 
Economie și poli  ci comunitare, 
Relații internaționale și studii europene, 
 Poli  ci de dezvoltare locală și 

internațională, 
Poli  ci publice și integrare europeană,
Management și guvernare, 
Managementul educațional.

asterat

l



2 nr. 3, 2017  UNIVERsUL

Dreptatea, 
sănătatea lumii

Î n cadrul Facultății de 
Drept își desfășoară 

ac  vitatea un corp pro-
fesoral valoros, alcătuit 
din profesionaliș   care 
s-au remarcat prin valo-
roase cercetări în dome-
niul dreptului, dar și prin 
capacităle lor deosebite 
în procesul organizării 

învățământului universitar.
E vorba de as  el de personalități remar-

cabile cum sunt: Gheorghe Avornic, doctor 
habilitat în drept, profesor universitar; Euge-
nia Cojocari, doctor habilitat, profesor univer-
sitar; Nicolae Osmochescu, dr.hab., prof.univ., 
Olesea Plotnic, doctor habilitat, conferențiar 
universitar ș.a.

Colec  vul facultății își propune drept 
scop pregă  rea juriș  lor de înaltă califi care, 
instruiți în spiritul respectului față de cele mai 
importante valori ale statului de drept, cum 
sunt: dreptatea, echitatea socială și demnita-
tea umană.

Studenții noștri benefi ciază de săli de stu-
dii echipate cu tehnologii contemporane de 
 p mul  media, laboratoare performante (de 

criminalis  că, de informa  că etc.).
Un rol important în procesul dezvoltării 

competențelor profesionale ale studenților o 
au Clinica juridică și Biroul de avocați ce ac  -
vează pe lângă Facultatea de Drept.

Sub egida Facultății de Drept se publică 
ziarul „Dreptul”, dar și cea mai pres  gioasă 
revistă ș  ințifi că cu profi l juridic din republică, 

„Revista Națională de Drept”, în care profesorii, 
doctoranzii, masteranzii și studenții își pot pu-
blica lucrările ș  ințifi ce.

E de menționat și faptul că faculta-
tea desfășoară colaborări fructuoase cu 
universități pres  gioase din lume, iar prin in-
termediul Programului de Mobilitate Academi-
că, are loc schimb internațional de studenți.

Facultatea e în așteptarea noilor forțe  ne-
re,  gata să se includă energic în lupta pentru 
dreptate, sănătatea lumii.

Valen  na COPTILEȚ, 
dr., conf.univ.,

decan al Facultății de Drept

Economia îți asigură
 un viitor decent

Facultatea de Ș  ințe 
Economice a USPEE 

„C. Stere” este una din cele 
mai dinamice facultăți, din 
punct de vedere al pro-
gramelor educaționale, al 
numărului de studenți, al 
perfecționării cadrelor di-
dac  ce și al modernizării 

întregului proces de învățământ.
O contribuție substanțială în procesul de 

studii îi aparține Catedrei de Economie, care a 
racordat toate planurile și curriculele la siste-
mul european de învățământ. În prezent con-
 nuă să realizeze cercetări de anvergură, cu 

tratarea celor mai actuale teme ale ș  ințelor 
economice. Totodată o atenție deosebită se 
acordă creării unei baze tehnico-didac  ce pe 
potriva rigorilor europene. Pentru studenți 
am dotat clase computerizate.

Ne mândrim cu un corp didac  c profesio-
nal de excepție, doctori în ș  ințe cu experiență, 
dar și  neri cu o excelentă competență profe-
sională: Lilia Chiriac, dr., conf.univ.; Cris  na 
Copăceanu, dr., conf.univ.; Larisa Dodu-Gu-
gea, dr., conf.univ.; Aurelia Gribincea-Duca, dr., 
conf.univ.; Nicolae Prodan, dr., conf.univ. ș.a.

Menținerea efi cienței și performanței 
ș  ințifi ce, asigurarea unui proces de 
învățământ calita  v, u  lizarea laboratoarelor, 
centrelor de cercetare puternice, dotate la 
standard european, sunt doar câteva dintre 
meritele facultății noastre. În procesul avan-
sării noastre profesionale am stabilit relații de 
parteneriat cu multe ins  tuții de învățământ 
și centre ș  ințifi ce din lume. În acest context, 
par  cipăm ac  v la proiecte internaționale de 

cercetare și educație, programe de mobilități 
pentru studenți, masteranzi.

O prioritate a facultății o cons  tuie și 
însușirea limbilor moderne, ceea ce va facilita 
integrarea absolvenților în câmpul muncii. 

Vă așteptăm cu drag la facultatea care vă 
va crea șanse reale de a crește în carieră și de 
a vă asigura un viitor decent.

Aliona LÎSÎI, 
dr.conf., 

decan al Facultății de Ș  ințe Economice

Perspectivele unor dotați 
diplomați și politicieni

Facultatea de Relații 
Internaționale și 

Ș  ințe Socio-umane a  
USPEE „C. Stere” este prin-
tre primele ins  tuții care 
și-a asumat difi cila sarcină 
de a promova ș  ința poli  -

că în Republica Moldova și de a pregă   viitoa-
rea clasă poli  că și corp diploma  c al țării.

Corpul didac  c al facultății aplică intens 
metodologiile moderne de instruire precum 
și efi ciente cercetări ale procesului poli  c in-
tern și internațional. Modernizarea și sporirea 
calității procesului didac  c în conformitate 
cu standardele Procesului de la Bologna și 
necesitățile pieții muncii cons  tuie reperele 
de bază ale ac  vității noastre.

Pres  giul facultății ține de cadrele didac-
 ce și ș  ințifi ce, cunoscuți profesioniș   în ma-

terie: Pantelimon Varzari, Constan  n Solomon, 
doctori habilita  , prof. univ., Platon Fruntașu, 
Pavel Midrigan, Nicolae Laiu, Cezar Mânăscur-
tă, doctori în ș  ințe, conf. univ., ș.a. 

Profesorii își sporesc mereu nivelul de 
califi care. Ei dispun de posibilități de a efec-
tua stagii de reciclare în cele mai pres  gioase 
universități europene.

Strategia facultății este orientată spre 
crearea unui mediu fer  l procesului de pre-
dare/învățare, de formare și cercetare, spre 
menținerea poziției de lider în țară și creșterea 
pres  giului internațional.

Facultatea dispune de reale posibilități de 
angajare a absolvenților săi în câmpul muncii.

Așteptăm la facultate  neri studioși, gata 
să acumuleze cunoș  nțe și deprinderi necesa-
re, cu perspec  vele  unui viitor profesionist al 
artei diploma  ce și poli  ce.

 Pavel MIDRIGAN, 
dr.conf., 

decan al Facultății de Relații 
internaționale și Ș  ințe Socio-umane

Protectoarea naturii

Pe parcursul anilor, 
Facultatea de Eco-

logie și Protecția Mediului 
a USPEE „C. Stere”  a dat 
dovoadă de excelență în 
învățământ și în cercetare 
în domeniile Ecologiei, Sil-
viculturii, Managementu-

lui și Securității Ecologice. Facultatea se bucură 
de mare popularitate prin oferta actuală, prin 
cadrele sale didac  ce califi cate, mobilitate și 
laboratoare dotate cu tehnică de  ul  mă oră, 
dar și prin oferirea  posibilităților de angajare 
în câmpul muncii.

Depunem toate eforturile ca studenții 
noștri, pe lângă competențele profesiononale 
propiu-zise, pe parcursul anilor de studii, să 
devină personalități cu ver  calitate, cu deose-
bite capacități intelectuale și morale, cu gândi-
re cri  că și crea  vă.

Facultatea promovează interesul național 
față de dezvoltarea potențialului ecologic și al 
resurselor naturale ale țării, pledând pentru 
o ș  ință ecologică-pragma  că, ce ar putea 
soluționa problemele ecologice stringente. 

Facultatea dispune de cele mai mari 
posibilități de pregă  re a unor asemenea 
specialiș  . Noile con  ngente de studenți sunt 
așteptate la facultate de cadre didac  ce dis-
 ncte în domeniu: Aurelia Crivoi, Constan  n 

Bulimaga, Leonid Volo;ciuc, Lauren'ia Ungu-
rean, Valen  n Sofroni, Igor Evtodiev,dr.hab., 
prof univ., Valen  n Așevschi, dr.conf. ș.a.

Aceș   dascăli fi deli ai promovării unui 
mediu de viață sănătos își văd misiunea de a 
pregă   conform actualelor rigori, specialiș   
de cea mai înaltă califi care, ocro  tori fi deli ai 
mediului.

Facultatea cheamă toți doritorii să com-
pleteze rândurile celor care protejează natura, 
căci, „frumusețea naturii este egalată numai 
de frumusețea sufl etului”. (V. Hugo)

 Valen  n AȘEVSCHI, 
dr. conf. decan al Facultății de Ecologie și 

Protecția Mediului

Forța ziditoare a cuvântului

Anul acesta la US-
PEE „Constan  n 

Stere” a fost inaugurată o 
npuă facultate, de Jurna-
lism și Ș  ințe ale Comuni-
cării (FJȘC). Sunt selectate 
cadrele didac  ce în cores-
pundere cu cele mai înalte 

cerințe didac  ce și ș  ințifi ce, profesori de 
înaltă califi care, personalități marcante atât 
din țară, cât și din afara ei. Au fost elaborate 
și aprobate la Senatul Universității și la Mi-
nisterul  Educației planurile de studii, racor-
date la standardele europene. A fost pregă  -

tă curricula pentru fi ecare disciplină. 
Profesorii și-au actualizat  cursurile, adap-

tându-le la cerințele actuale și ale celor de mâi-
ne ale mass-mediei și ale comunicării publice.

Misiunea FJȘC de la USPEE „Constan  n 
Stere” constă în formarea de specialiș   mai 
bine plasați în specialitate, mai mobili și mai 
adaptați la schimbările actualității, as  el în-
cât studenții noștri să devină motoarele de 
creștere ale industriilor culturale naționale  și 
europene. 

Facultatea de Jurnalism și Ș  ințe ale Co-
municării, cu studiul aprofundat nu numai în 
arta comunicării scrise și orale, ci și, paralel, 
cu o specializare în domeniul  economic, în cel 
al dreptului, în ș  ințele poli  ce, este unică de 
acest fel în spațiul jurnalis  c al Republicii Mol-
dova. Este, așa o vedem noi, o ins  tuție cu 
adevărat europeană a jurnalismului de mâine, 
care nu trebuie doar să scrie, ci și să poate 
apăra cele scrise, să-și poate promova ideile 
și opiniile, să se poate exprima as  el, încât să 
fi e înțeles de toți consângenii săi,  nu doar de 
personalități cu pregă  re mul  laterală.

FJȘC își deschide larg ușile pentru toți cei 
care cred în forța ziditoare a cuvântului, capa-
bilă să facă din profesia de jurnalist și specialist 
în ș  ințele comunicării una care poate mode-
la viitorul și schimba fața lumii.

La facultate vor fi  invitați să-și  împăr-
tășească experiența remarcabili jurnaliș   
ai presei scrise și electronice. Prac  cile 
studenții le vor efectua la cele mai pres  gi-
oase publicații și posturi de radio și televizi-
une din țară și din străinătate, precum  și în 
cadrul mai multor ins  tuții de stat.

   Nicolae DABIJA, 
academician, decan  al Facultății de Jurnalism 

și Ș  ințe ale Comunicării

Un program de master al 
artei  de a conduce

Una din unitățile de 
bază ale USPEE 

este Catedra Ș  ințe ale 
Educației și Limbi  Moder-
ne. Această catedră este 
bine cunoscută în țară 
ca școală de pregă  re a 
specialiș  lor de înaltă ca-
lifi care în domeniul psiho-
pedagogiei atât în învămă-
mântul  preuniversitar, cât 

și în cel universitar, la specialitatea Manage-
ment Educațional, dar și în cadrul asistenței 
sociale.  

În procesul instruirii sunt antrenați profe-
sori de cea mai înaltă califi care, deținători de 
grade și  tluri ș  ințifi ce, inclusiv profesori in-
vitați de peste hotare, dar și lucrători prac  ci 
din diverse domenii

Formarea specialiș  lor în manage-
ment educațional își propune trei obiec  ve 
de bază, care concordă cu modernizarea 
învățămîntului: 

• a forma lideri educaționali bine 
informați și cu o viziune cri  că și capacități 
de intelectualizare a ac  vității de conducere; 

• a-i dota cu metode de administrare efi -
ciente și pozi  v orientate; 

• a-i pregă   în conformitate cu procesul 
de regionalizare și globalizare a sistemului 
educațional. 

Programul oferă subiecte privind dez-
voltarea competențelor de lider și a celor 
organizaționale, de comunicare în conformita-
te cu implicarea tehnologiilor informaționale 
noi, de implicare a standardelor educaționale 
de calitate și monitorizare a curriculumu-
lui, de aplicare a metodelor de cunoaștere 
ș  ințifi că  și inovație, de dezvoltare personală 
și perfecționare a resurselor umane și altele.

 Programul pune accentul atât pe teorie 
și cercetare, cât și pe instruirea prac  că în 
managementul educațional, formând experți 
capabili să ges  oneze ins  tuții și programe 
din învățământul contemporan. Este con-
ceput pentru a instrui atât studenții care 
intenționează să prac  ce profesional ș  ințele  
educației, cât și pe cei care vor profesa în ma-
nagement.

La studii sunt admiși absolvenții ciclului 
de licență care intenționează să profeseze în 
domeniul ș  ințelor educației.

Pentru admitere la programul de mas-
ter Management educațional e nevoie de 
studii în ș  ințe ale educației sau economice 
(management), ori în domenii aferente (psi-
hologie, asistență socială, sociologie, drept), 
unde au fost asimilate cunoș  nțe din area-
lul pedagogiei, managementului, dar și de 
abilități sociale de comunicare, empa  e, 
aser  vitate etc. 

Finalitățile programului de masterat  
sunt:

- a forma persoane capabile să se înca-
dreze în domeniul poli  cilor educaționale, 
monitorizării problemelor social-economice 
și umane din sfera educației;

- a forma cunoș  nțe și abilități de pro-
iectare a misiunii, obiec  velor și strategiei 
ins  tuției, de luare a deciziilor manageriale 
mo  vate și proiectate în conformitate cu 
oportunitatea educațională;

- a furniza competențe de ges  onare a 
resurselor și informației în scopul planifi cării, 
dezvoltării, monitorizării și evaluării calității 
procesului educațional.

Ta  ana GRIBINCEA,  
doctor, conf.univ., 

șef Catedră
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Pilonii succesului la USPEE: 
știința, cercetarea și 

inovarea

O direcție prioritară în ac  vitatea             
USPEE „Constan  n Stere” o cons  tu-

ie organizarea ac  vității ș  ințifi ce și valorifi ca-
rea potențialului intelectual al profesorilor, dar 
și al celui studențesc.

USPEE încurajează și susține temeinic 
implicarea profesorilor și a studenților noștri 
în diferite programe, proiecte de cerceta-
re, atât la nivel ins  tuțional, național, cât și 
internațional.

Ac  vitatea de cercetare  și inovare a USPEE 
„C. Stere” este orientată spre rezolvarea unor 

probleme ș  ințifi ce din cele mai actuale, spre 
stabilirea  unor raporturi de cooperare dura-
bilă cu ins  tuții, organizații și personalități din 
învățământul superior și de cercetare din 
țară și din străinătate. Această colaborare 
ș  ințifi că ține de realizarea mai multor proiec-
te ș  ințifi ce, par  ciparea ac  vă a cercetători-
lor la realizarea lucrărilor ș  ințifi ce, organiza-
rea conferințelor, congreselor, simpozioanelor 
și a altor reuniuni ș  ințifi ce, editarea lucrărilor 
ș  ințifi ce, schimb reciproc de informații, dez-
bateri pe teme profesionale în vederea schim-
bului de experiență etc.

Într-un ar  col de ziar este difi cil să te re-
feri la toate aspectele cercetărilor ș  ințifi ce 
și de inovare ale USPEE. Ca bază ș  ințifi că 
pentru ș  ințele reale, dar și pentru cele 
sociale, semnifi ca  vă este ac  vitatea La-
boratorului interdigital, condus de doctorul 
habilitat, profesor universitar, Igor Evtodiev. 
Scopul acestui laborator, unical în țară, este 
coordonarea ac  vității ș  ințifi ce, acordarea 
suportului tehnic și ș  ințifi co-metodic ca-
drelor didac  ce, doctoranzilor, masteranzilor, 
studenților.

Laboratorul interdigital își onorifi că cu brio 
funcțiile: 
 Acordă asistență tehnică și metodico-

ș  ințifi că necesară cadrelor în organizarea ex-
perimentelor ș  ințifi ce;

 Pregătește pentru publicare rezultatele 
cercetărilor ș  ințifi ce, verifi că gradul de com-

pa  bilitate a acestor cercetări cu necesitățile 
prac  ce din domeniu;

 Coordonează relațiile de colabora-
re ș  ințifi că a USPEE cu alte ins  tuții de 
învățământ;

 Acordă ajutor metodico-ș  ințifi c licee-
lor și colegiilor din republică.

Cercetările ș  ințifi ce de la USPEE țin cont 
de problemele stringente din diverse domenii. 
As  el, pot fi  mo  vate temele capitale, cum ar 
fi  cele ce urmează:

Aspecte ale integrării dreptului  în con-
textul dezvoltării societății contemporane din 
Republica Moldova (Cond. ș  ințifi c: dr.hab., 
prof.univ. Gh. Avornic);

 Managementul surselor de fi nanțare 
(Cond. ș  ințifi c: dr. conf. Aliona Lîsîi);

 Impactul ac  vi  tății economice asupra 
mediului (Cond. ș  ințifi c: dr.hab., prof. univ. 
Constan  n Bulimaga);

 Managementul mediului (Cond.șt.: 
dr.conf. Valen  n Așevschi);

 Repere culturale, social-religioase și 
funcționale ale simbolis  cii poli  ce (Cond.șt.: 
dr.conf. Cezar Mînăscurtă).

În prezent USPEE „Constan  n Ste-
re” desfășoară o colaborare efi cientă cu 
universitățile de profi l din Federația Rusă, 
Ucraina, Belarus, România, Polonia, Grecia ș.a.

 Numeroase lucrări ale profesorilor noștri 
au fost publicate peste hotare. Ne referim la 
publicațiile profesorilor A. Crivoi, L. Andrieș, L. 
Voloșciuc, P. Zavtoni ș.a.

Preocupările ș  ințifi ce ale savanților 
noștri cons  tuie o bază solidă pentru elabora-
rea manualelor des  nate atât învățământului 
superior, cât și celui preuniversitar. Manualele 
profesorilor noștri corespund unor rigori me-
todice fundamentate ș  ințifi c. În acest sens, 
se dis  ng manualele elaborate de Gh. Avornic,           
A. Crivoi, E. Cojocari, V. Cop  leț ș.a.

La fi nele unei mici informații de presă, am 
dori ca în anii ce urmează să avem mai mulți 
savanți-universitari cunoscuți la noi, dar și pes-
te hotare. Sperăm ca lucrările noastre ș  ințifi ce 
să aibă un impact mai pronunțat  în procesul 
de modernizare a societății. Dorim ca în pro-
cesul cercetărilor ș  ințifi ce să se implice mai 
ac  v  neretul studios, viitorul ș  inței noastre.

Aurelia CRIVOI, 
dr.hab., prof.univ., prorector Ș  ință

Universitatea realizărilor 
remarcabile 

Nu este întâmplător faptul că din an 
în an tot mai mulți  neri aleg univer-

sitatea noastră pentru a-și con  nua studiile, 
pentru a căpăta o profesie, care să corespun-
dă cerințelor pieții muncii pe întregul spațiu 
european. USPEE „C. Stere” dispune de cele 
mai bune condiții pentru a asigura o pregă  -
re profesională modernă. E vorba de cadrele 
didac  co-ș  ințifi ce cu o pregă  re corespun-
zătoare rigorilor actuale. Cadre care își văd 
misiunea într-un perpetuu proces de căutare 
a noilor tehnologii de predare, de căutare a 
adevărului ș  ințifi c, pus la baza pregă  rii  -
nerelor cadre. Universitatea se impune și prin-
tr-o infrastructură pe potrivă: săli spațioase de 
cursuri, săli computerizate și conectate la in-
ternet, bibliotecă în stare să asigure studenții 
cu literatura necesară, laboratoare, baze soli-
de pentru prac  ci etc.

În anii când au fost organizate mai multe 
specializări (Relații internaționale, Politologie, 
Politologie și Instruire juridică) specialitățile 
în cauză au fost solicitate de mulți funcționari 
publici și poli  cieni. În anul 2005 la aceste 
specialități au susținut licența 19 deputați ai 
Parlamentului RM, iar în 2008 – 15 parlamen-
tari.

La Facultatea de Relații Internaționale 
și Ș  ințe Socio-umane și-au făcut studiile 
personalități dis  ncte cum ar fi  Pavel Ineț, vi-
cemistru, Igor Talcan, reprezentant al OSCE în 
Ucraina, Vitalie Marinuță, ex-ministru al Apă-
rării, Anatolie Zagorodnîi, parlamentar, Irina 
Vlah, bașcanul Găgăuziei, Vasile Baș, directo-
rul IP Liceul Teore  c „C. Stere” (Soroca) ș.a.

Înarmați cu cunoș  nțe vaste și deprinderi 
prac  ce căpătate la Facultatea de Ecologie 
și Protecția Mediului, pe linia întâi în lupta 
grea cu problemele ecologice de la noi, s-au 
avântat absolvenții facultății respec  ve: Ion 
Bulimaga, inspector-șef al Agenției de Mediu, 
Ion Ungureanu și Elena Moșnoi, specialiș   
principali la Ministerul Mediului, Ion Ștefârță, 
președintele raionului Orhei.

Datorită pregă  rii de înalt profesionalism, 
împărtășit la Facultatea de Drept de la USPEE 
astăzi, își exercită cu succes funcțiile de servi-
ciu absolvenții Silvia Calancea, Curtea de Apel, 
Sorin Terte și Ion Iordachi, consultanți juridici, 
Nelea Arici, Dorin Șcecaliuc, Grigore Dolghier, 
dis  nși funcționari la birourile vamale ș.a.

În permanentă creștere pe scara carierei 
de economiș   se afl ă absolvenții Facultății 
Ș  ințe Economice. Ne referim, de exemplu, 
la Irina Caraman, manager la Abmv Con-
seils SRL, Geneva, Elveția, Anastasia Babici, 
contabil-șef la „Citric-co” SRL, Elena Polini-
cenco, contabil-șef la USPEE „C.Stere”, Ion 
Andrus, manager la Meteo-Goldwin-Mayer, 
Gheorghe Iacob, director la o întreprindere 
de logis  că din Germania, Natalia Bulagra, 
contabil-șef la SA „Red Nord Vest” etc. Întot-
deauna vom împărtăși bucuria unor împliniri 
când vom afl a că foș  i noștri studenți steriș   
de la USPEE au devenit personalități marcan-
te sau, simplu, profesioniș   în domeniul lor 
de ac  vitate. 

Olga BRADU, 
șefa Bibliotecii USPEE

USPEE – deschiderea 
către noi oportunități 

de formare

V iziunea strategică privind învățarea 
pe tot parcursul vieții si exploatarea 

potențialului personal m-a îndreptat, în cali-
tate de director adjunct, spre studiile oferite 
de USPEE „Constan  n Stere”.

Deoarece managerii sunt mereu 
preocupați de dezvoltarea profesională, 
de evoluție  și sunt, cu un pas înainte, am 
direcționat o întreagă  echipă spre obținerea 
studiilor de master în anul 2011. Obținerea 
unei diplome de master cu specializarea 

„Management educațional” în cadrul USPEE 
„Constan  n Stere” a avut un avantaj compe-

  v. Perspec  vele de carieră au fost clare - 
dezvoltarea profesională.

Unul dintre aspectele ce țin de superio-
ritatea mecanismului educațional, într-o uni-
versitate precum e cea pe care am absolvit-o, 
este demersul ins  tuțional al acesteia. Se 
pornește de la premisa că perseverența este 
materia primă, pe baza căreia o ins  tuția își 
dovedește calitatea.

Conducerea universității, prin talentul  
și profesionalismul profesorilor, are un rol 
hotărâtor în ceea ce privește performanțele 
obținute de către absolvenți.

Astăzi, în calitate de manager al Colegiu-
lui „Mihai Eminescu” din Soroca, în partene-
riat redutabil cu universitatea, susținem doi 
piloni strategici: acces și s  mulente pentru 
ac  vism, calitate și relevanță.

Dorim ca această ins  tuție să devină și în 
viitor una deschisă, pentru a asigura și în con-
 nuare un climat psiho-moral pozi  v, pentru 

a contribui la formarea personalităților cu un 
potențial avansat. 

Ta  ana VIȘNIOVAIA,
director Colegiul „Mihai Eminescu” 

din Soroca

În așteptarea
tinerilor talentați 

Am ales dreptul 
din multă-mul-

tă curiozitate, dar mai 
ales, din dorința de a 
înțelege problema  cile 
care intervin în buna-
funcționare a unei 
societăți. Am descoperit 
că Facultatea de Drept 
necesită dedicare, sa-

crifi care a  mpului liber, disciplină, ambiție 
și perseverență. Domeniul pe care l-am ales 
este unul complex și u  l în viața co  diană. 
Este un domeniu în care pot evolua cu fi e-
care lecție predată. Orice specialitate are far-
mecul ei, iar fi ecare din noi poate studia ceea 
ce îi place cu adevarat. Cât de minunat e să 
fi m diferiți, în pofi da tuturor asemănărilor.

Profesorii noștri s  u cum să ne cap  ve-
ze atenția și să suscite dorința de a învăța și 
a cunoaște. Universitatea ne oferă condiții 
și studii de calitate superioară, iar profeso-
rii sunt acei care ne ghidează pe drumul de 
formare profesională. Important este ca noi, 
studenții, să fi m curajoși, să adresăm între-

bările care ne framintă, să nu ne fi e frică de 
propria opinie, viziune și de propriul scop. 
Doar oamenii curajoși trăiesc cu adevărat.

Suntem la fi nele anului de studii. Pentru 
mine a fost un an interesant, dar cu multe 
provocări. Am dobândit mai multă încredere 
în mine datorită bagajului de cunoș  nțe pe 
care l-am acumulat. Mi-am dovedit încă o 
dată că prin muncă și ambiție , pas cu pas, 
voi contribui la realizarea visului meu.

Dragi viitori studenți ai USPEE ,,C.Stere”, 
eu vă doresc mult succes, ambiție și dra-
goste de carte. Acum face   un pas foarte 
important în viața voastră. Trebuie să vă 
determinați cu toată seriozitatea și respon-
sabilitatea la alegerea unei specialități. Luați 
o decizie matură și vă croiți drumul pe care 
trebuie să pășiți cu încredere. Să nu vă fi e 
frică să vă autodepășiți și să studiați ceea 
ce vă place cel mai mult. Să nu uitați că cei 
mai frumoși ani sunt anii de studenție, care 
vă așteaptă cu brațele larg deschise. Aici la 
USPEE suntem o familie puternică și priete-
noasă și așteptăm în familia noastră  neri 
talentați și dornici de învățătură. Îmreună, 
umăr la umăr, vom ajunge acei care visăm 
să devenim. Succese!

Cris  na RUGHINĂ,  
studentă la Facultatea de Drept

USPEE - oază de lumină 
la Soroca...

C ine măcar o dată a trecut pragul 
Universității de Studii Poli  ce și 

Economice Europene „Constan  n Stere”, 
cu siguranță, va reveni. De 5 ani de când 
ac  vează la Soroca, această universitate a 
reușit să cucerească admirația celor dornici 
de carte, acelor care aspiră spre înalt, ace-
lor care doresc să fi e adevărați profesioniș  . 
Formarea specialiș  lor de calitate este 
obiec  vul suprem al acestei ins  tuții de 
învățământ. De aceasta s-au convins toți 
cei care au reușit, să ajungă în rândurile 
absolveților USPEE. Cadrele didac  ce și 
cele manageriale depun maxim efort pen-
tru a oferi o instruire conform standardelor 
europene. Aici găsim profesori de o vocație 
aleasă, ce seamănă în sufl etele discipolilor 
săi nu doar cunoș  nțe, dar și nobila calitate 
de a fi  Om. Cu multă dăruire de sine pro-
fesorii universitari fac o cale lungă până a 
ajunge la Soroca, pentru a se revedea cu 
studenții dornici de cunoaștere. Profesorii 
își fac cu mare grijă și responsabilitate mi-
siunea, iar fi ecare student este văzut ca o 
personalitate, fapt ce-i încurajează să urce 
cât mai sus. Cei care au susținut licența își 
con  nuă studiile la ciclul de masterat. US-
PEE este un centru educațional de mare 
valoare la Soroca, ce oferă posibilitatea 
obținerii studiilor de calitate. Președintele 
Senatului, Gheorge Avornic, promite ca 
universitatea să aibă un sediu al său, la So-
roca, unde studenții din nordul țării ar pu-
tea să-și facă studiile și la zi. Ne dorim cu 
toții să vedem acest vis realizat, iar USPEE 

„Constan  n Stere” să fi e și în con  nuare un 
centru de excelență nu numai pentru Repu-
blica Moldova, dar și pentru întreg spațiu 
european. 

Steliana SOLOVEI, 
masterandă, 

anul II, USPEE, Filiala Soroca

Studenta din an.II, Ecologie, Veronica Cucu, 
la o consultație în vederea pregă  rii unei 
comunicări ș  ițifi ce cu tema „Rolul apei 

potabile pentru sănatatea omului”
(Cond. șt., prof. A Crivoi).

Cuvânt despre Alma Mater

sitatea realizăr
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Zilele acestea am avut o întâlnire cu 
elevii claselor a XII-a de la Liceul Teore-
 c „Ștefan cel Mare” din Chișinău. Tema 

discuțiilor noastre, una din cele mai arză-
toare,  când de decizia absolventului lice-
ist poate depinde soarta lui: ce profesie 
trebuie să-și aleagă pentru a-și con  nua 
studiile. Fiecare visează la o meserie, o 
sfântă taină a inimii, și totuși este foarte 
greu să decizi în care parte să mergi. Iată 
câteva din destăinuirile lor. 

(Dr. Ta  ana Verdeș, gr.did.superior)

Îmi place ordinea în cifre
și în acțiuni

G ândidu-mă la viitor, 
înțeleg că pentru a 

deveni cineva în viață, am 
nevoie de o profesie, care 
să mă ajute la formarea 
mea ca personalitate.  Îmi 
doresc să studiez la Facul-

tatea de Economie USPEE „C. Stere”, întrucât 
de mic copil mi-au plăcut cifrele și, respec  v, 
ș  ințele exacte. Îmi place totul să fi e pus la 
locul său, ordinea în cifre și în acțiuni. Cred că 
este una dintre cele mai interesante profesii 
și care îmi va permite să mă realizez nu doar 
profesional, ci și ca personalitate.

Nu mi-e frică de greutăți, sunt gata să 
depun efort, concentrare și responsabilitate, 
ca să îndreptățesc așteptările profesilor de la 
USPEE.

 Marinela MÂRZAC

Pentru a pune legea 
în capul mesei

V iitorul  ne rezervă multe surprize, mai 
plăcute și mai puțin plăcute. E  mpul 

care ne va prinde din urmă, e  mpul care va 
face să dispară prezentul, e  mpul în care vi-
sele vor deveni realitate.

Toți avem idealuri și ne dorim o viață asi-
gurată și frumoasă, care ne-o poate oferi pro-
fesia bine și corect aleasă.

Astăzi decid eu, curând voi păși în acest 
drum al realizării profesionale. Doresc să 
devin avocat, pentru a apăra și promova 
drepturile omului, pentru a-i ajuta pe cei 
neinformați și neajutorați, pentru a pune le-
gea în capul mesei.

Prin muncă și perseverență sper să-mi 
a  ng scopul râvnit, a deveni o personalitate 
cu ver  calitate. 

Victor LAȘCU

Un tărâm pe care vreau să-l 
descopăr

P rofesia visurilor mele este să devin 
un specialist califi cat în managment 

și marke  ng. Este tărâmul pe care vreau să-l 
redescoperă și pe care să-l cuceresc pentru a 
face viața mai frumoasă și mai ușoară.

Sper la Facultatea de Economie, specia-
litatea Managment și Marke  ng, să găsesc 
acele instrumente  necesare pentru a avea 
clienți fericiți și mulțumiți, dar și a asigura ve-
niturile așteptate de către producători.

Corina CORONCIUC

E  cheta profesionalismului

S inceră să fi u, nu am decis cu siguranță 
specialitatea pentru care voi opta, dar 

una o ș  u sigur, unde m-aș duce, ce speciali-
tate  mi-aș alegere, cunoașterea cel puțin a 
trei limbi va fi  o condiție obligatorie a ofer-
tei educaționale, întrucât cred că, cu câte 
mai mute limbi cunoș  , cu atât mai multe 

oportunități de angajare ai. Un poliglot me-
reu este apreciat, iar posedarea a cel puțin 3 
limbi este e  cheta profesionalismului.

Mi-ar plăcea să călătoresc, iar aceasta 
este o altă preferință. Așadar, sper în  mpul 
cât mai curând să iau o decizie, una corectă. 

 Ecaterina Gâncu

Protejând mediul înconjurător 

Am fost educat să-mi pese de tot ce 
ne înconjoară, să protejez natura și 

să reciclez deșeurile. Conș  en  zez cât de 
importante sunt aceș   factori pentru viața 
omului, din acest considerent mi-aș dori să 
merg la Facultatea de Ecologie, USPEE, să-
mi aduc aportul mediului înconjurător, să 
conving și să educ societatea de astăzi și de 
mâine în spiritul implicării civice și protejării 
mediului înconjurător. 

Andrei ȚURCĂ

Calea peniței

M ereu am crezul că 
Jurnalismul este 

o profesie fără granițe de 
 mp și spațiu, formatorul 

opiniei publice.
Jurnaliș  i au un rol im-

portant în societate, întru-
cât ei sunt cei care aduc 
informația pe tavă și, nu 

mai puțin important, calitatea și veridicita-
tea acestei informații. Urmărind cu interes 
evenimentele din țara noastră și, în speci-
al, felul cum sunt ele prezentate, am ales 
calea peniței, întrucât cred că un jurnalist 
bun trebuie să fi e înzestrat cu bun simț și 
aplecare către dreptate și adevăr. Jurnaliș  i 
sunt cei care legi  mează spațiul public.

Deși ș  u că meseria nu e deloc ușoară, 
sunt gata să învăț cu dăruire de sine și să 
mă implic în viața publică, să interacționez 
cu oamenii și să-i informezi doar adevă-
ruri.

În același  mp, ș  u că e o profesie me-
reu solicitată, plină de dinamism ce provoa-
că și implică responsabilitate.

Poți fi  un jurnalist îndrăgit sau contro-
versat, important, cred, este faptul ca tu să 
fi i corect față de sine și față de societate, 
să faci față cri  cilor, pentru ca munca ta să 
fi e apreciată. 

Chiar dacă voi întâlni difi cultăți și piedici 
în realizarea mea profesională, puternica 
dorință de a deveni un jurnalist cu renume 
va înfrunta toate. Voi promova o judecată 
lucidă și dreaptă.

Gabriela-Cezara SIMION

  A învăța cum să înveți este cea mai impor-
tantă deprindere în viață. (Tony Buzan, Mi-
chael Gleb).

  Învățătura este o comoară de care niciun 
hoț nu se poate a  nge. (proverb indian).

  Învățătura trebuie să fi e uneori un drum, 
dar întotdeauna un orizont. (Nicolae Ior-
ga).

Curiozități despre 
limbile lumii

  Pe globul pănântesc se vorbesc aproxi-
ma  v 6000 de limbi, jumătate din ele au 
câte mai puțin de 3000 de vorbitori.

  În Papua Noua Guinee se vorbesc mai 
mult de 820 de limbi.

  Limba bască este cea mai complexă limbă 
din lume. În al doilea Război Mondial ea a 
fost folosită drept cod secret.

  În limba eschimoșilor verbele au 63 de 
forme de prezent.

  În limba tribului nord-american Chippe-
wa un singur verb poate avea circa 6000 
de forme.

  Limba chineză conține 87000 de caracte-
re, fi ecare reprezentând câte o silabă.

  Singura țară africană în care se vorbește 
o singură limbă este Somalia (l. somale-
ză).

  Limba română este singura limbă din Eu-
ropa în care se poate alcătui o propoziție 
completă numai din vocale: „Oaia aia e a 
ei”.

  Limba română conține câteva pro-poziții 
care pot fi  ci  te nu numai de la stânga 
la dreapta, dar și invers, fără să-și piardă 
sensul: Ele ne seduc cu desenele. Era să 
pozez o pasăre. Era o  pă răpitoare.

  Limba cu cel mai mic număr de vorbitori 
se afl ă la nord-estul peninsulei Kola și se 
numește ter sami. Majoritatea acestor 
vorbitori au fost exterminați în gulaguri-
le sovie  ce, în  mp ce restul au murit de 
bătrânețe.

Ghicitori pentru studenți
1. Ce putem întâlni o dată în minut, de 

două ori într-un moment și nici o dată în 
o sută de ani?

2. Nu e vietate, dar are cinci degete.
3. Hrănește-mă  și voi trăi, dă-mi apă și voi 

muri. Cine e?
4. Ce se udă până se usucă?
5. El se afl ă între cer și pământ, dar mereu 

la distanță. Dacă încerci să te apropii, se 
îndepărtează.

6. Trăiește acolo, unde este lumină, dar 
când lumina cade deasupra, dispare.

7. Seara mereu îi este dată o sarcină pentru 
dimineață și o îndeplinește. Dar oricum, 
este certat în fi ecare dimineață. Cine 
este?

Ați găsit răspunsurile?

Dacă nu, iată-le? 1. Litera M.                          
2. Mănușa. 3. Focul. 4. Ștergarul. 5. Ori-
zontul. 6. Umbra. 7. Deșteptătorul.

„A vorbi sănătos limba mamei  
este o datorie, una dintre cele 
patrio  ce.”

(Grigore Vieru)
Glosar al greșelilor în 
comunicarea verbală
GREȘIT CORECT

al șaisprezecilea al șaisprezecelea
șaișpe șaisprezece

al șaizecelea al  șaizecilea
al șaptezecelea al șaptezecilea

șede șade
șepte șapte

șefi e: a lua sub 
șefi e 

(o grădiniță)

a patrona, a lua sub 
patronaj (o grădiniță)

șesimei șesimii
șteapuri ștepi
șpion spion

șprot, șproturi sardeluțe în ulei

Citate despre știință
și învățătură

  Toată ș  ința nu-i decât rafi narea gândirii 
de zi cu zi. (Albert Einstein).

  Ș  ința: e o lungă și sistema  că curiozitate. 
(Andre Maurois). 

  Ș  ința nu e decât arta de a făuri iluzii ade-
vărate. (Carl Gustav Jung).

   Ș  ința este putere. (Francis Bacon).
  Rațiunea este principiul ș  inței. (W. Moe-

de).
  Cultura este ș  ința artei, dar și arta e 

ș  ința de a fi  om. (Aculin Tănase).
  Ș  ințele nu sunt decât ochii muncii. (Mihai 

Eminescu).
  Banii nu aduc învățătură, dar învățătura 

aduce bani. (proverb românesc).

Trei din cele mai vechi 
universități din lume

 1. Universitatea din Bologna, Italia - 
1088. Este cea mai veche universitate euro-
peană, dată ofi cială a înfi ințării acesteia con-
siderându-se a fi  anul 1088. De-a lungul vre-
mii, aici au studiat mari personalități, cum ar 
fi : Dante Alighieri, Petrarca, Thomas Becket, 
Erasmo de Ro  erdam, Copernic, Marconi 
sau Umberto Eco. 

2. Universitatea Oxford, Marea Britanie 
- 1096. Nu se cunoaște data exactă a înfi ință-
rii, dar unele surse indică 1096. Istoria sa și 
rivalitatea cu Universitatea Cambridge, a fă-
cut-o să devină una dintre universitățile cele 
mai faimoase din lume. Lista de persoane 
ilustre care au studiat aici este interminabi-
lă: 47 de deținători ai Premiului Nobel. As-
tăzi are 0.000 de studenți din întreaga lume, 
selecționați cu atenție pentru meritele lor și 
este clasifi cată ca una dintre cele 6 Universi-
tăți foarte bune de pe planetă.

3. Universitatea Cambridge din Marea 
Britanie -1209. A fost fondată în anul 1209 
de un grup de profesori care au abandonat 
Oxfordul în urma unui scandal privind exe-
cutarea a doi profesori, în 1209. As  el, riva-
litatea dintre cele două universități – cunos-
cută și astăzi – datează încă de la fondare. Cu 
 mpul, aici s-a format o nouă comunitate de 

studenți, iar în anul 1231 deja avea aproba-
rea și protecția Regelui Henric al III-lea. De 
numele unuia dintre absolvenții universită-
ții Cambridge, John Harvard, se leagă prima 
universitate din America: Harvard. Lista sa 
de studenți și profesori notabili este mai 
impresionantă decât cea de la Oxford, ajun-
gând să numere 88 de laureați ai Premiului 
Nobel.

(Sursă: Raluca Joița, 
IMOPEDIA.ro)

La ora de curs a prof. Iurie Mihalache, Drept.

 A învăța cum să înveți este cea mai impor- Ghicitori pentru studențiTrei din cele mai vechi

Zilele acestea am avut o întâlnire cu
elevii claselor a XII-a de la Liceul Teore-
 c „Ștefan cel Mare” din Chișinău. Tema 

discuțiilor noastre, una din cele mai arză-
toare,  când de decizia absolventului lice-
ist poate depinde soarta lui: ce profesie
trebuie să-și aleagă pentru a-și con  nua 
studiile. Fiecare visează la o meserie, o 
sfântă taină a inimii, și totuși este foarte 
greu să decizi în care parte să mergi. Iată
câteva din destăinuirile lor.

(Dr. Ta  ana Verdeș, gr.did.superior)

Îmi place ordinea în cifreÎ i l di î if
și în acțiuni

ândidu mă la viitor, ândidu-mă la viitor,
înțeleg că pentru a

deveni cineva în viață, am 
nevoie de o profesie, care
să mă ajute la formarea
mea ca personalitate.  Îmi
doresc să studiez la Facul-

tatea de Economie USPEE „C. Stere”, întrucât 
de mic copil mi-au plăcut cifrele și, respec  v, 
ș  ințele exacte. Îmi place totul să fi e pus la
locul său, ordinea în cifre și în acțiuni. Cred că 
este una dintre cele mai interesante profesii
și care îmi va permite să mă realizez nu doar
profesional, ci și ca personalitate.

Nu mi-e frică de greutăți, sunt gata să 
depun efort, concentrare și responsabilitate, 
ca să îndreptățesc așteptările profesilor de la
USPEE.

 Marinela MÂRZAC

Pentru a pune legea
în capul mesei

iitorul  ne rezervă multe surprize, mai
plăcute și mai puțin plăcute. E  mpul 

care ne va prinde din urmă, e  mpul care va
face să dispară prezentul, e  mpul în care vi-
sele vor deveni realitate.

Toți avem idealuri și ne dorim o viață asi
gurată și frumoasă, care ne-o poate oferi pro-
fesia bine și corect aleasă.

Astăzi decid eu, curând voi păși în acest 
drum al realizării profesionale. Doresc să 
devin avocat, pentru a apăra și promova 
drepturile omului, pentru a-i ajuta pe cei 
neinformați și neajutorați, pentru a pune le-
gea în capul mesei.

Prin muncă și perseverență sper să-mi 
a  ng scopul râvnit, a deveni o personalitate 
cu ver  calitate.

Victor LAȘCU

Un tărâm pe care vreau să-l 
descopăr

rofesia visurilor mele este să devin
un specialist califi cat în managment 

și marke  ng. Este tărâmul pe care vreau să-l 
redescoperă și pe care să-l cuceresc pentru a 
face viața mai frumoasă și mai ușoară.

Sper la Facultatea de Economie, specia-
litatea Managment și Marke  ng, să găsesc 
acele instrumente  necesare pentru a avea 
clienți fericiți și mulțumiți, dar și a asigura ve-
niturile așteptate de către producători.

Corina CORONCIUC

E  cheta profesionalismului
inceră să fi u, nu am decis cu siguranță
specialitatea pentru care voi opta, dar 

una o ș  u sigur, unde m-aș duce, ce speciali-
tate  mi-aș alegere, cunoașterea cel puțin a 
trei limbi va fi  o condiție obligatorie a ofer-
tei educaționale, întrucât cred că, cu câte 
mai mute limbi cunoș  , cu atât mai multe 

oportunități de angajare ai. Un poliglot me-
reu este apreciat, iar posedarea a cel puțin 3
limbi este e  cheta profesionalismului.

Mi-ar plăcea să călătoresc, iar aceasta 
este o altă preferință. Așadar, sper în  mpul
cât mai curând să iau o decizie, una corectă. 

Ecaterina Gâncu

Protejând mediul înconjurător 
m fost educat să-mi pese de tot ce 
ne înconjoară, să protejez natura și 

să reciclez deșeurile. Conș  en  zez cât de 
importante sunt aceș   factori pentru viața 
omului, din acest considerent mi-aș dori să
merg la Facultatea de Ecologie, USPEE, să-
mi aduc aportul mediului înconjurător, să
conving și să educ societatea de astăzi și de 
mâine în spiritul implicării civice și protejării 
mediului înconjurător.

Andrei ȚURCĂ

Calea peniței
ereu am crezul că 
Jurnalismul este 

o profesie fără granițe de 
 mp și spațiu, formatorul

opiniei publice.
Jurnaliș  i au un rol im-

portant în societate, întru-
cât ei sunt cei care aduc 
informația pe tavă și, nu

mai puțin important, calitatea și veridicita-
tea acestei informații. Urmărind cu interes
evenimentele din țara noastră și, în speci-
al, felul cum sunt ele prezentate, am ales
calea peniței, întrucât cred că un jurnalist
bun trebuie să fi e înzestrat cu bun simț și 
aplecare către dreptate și adevăr. Jurnaliș  i 
sunt cei care legi  mează spațiul public.

Deși ș  u că meseria nu e deloc ușoară,
sunt gata să învăț cu dăruire de sine și să
mă implic în viața publică, să interacționez 
cu oamenii și să-i informezi doar adevă-
ruri.

În același  mp, ș  u că e o profesie me-
reu solicitată, plină de dinamism ce provoa-
că și implică responsabilitate.

Poți fi  un jurnalist îndrăgit sau contro-
versat, important, cred, este faptul ca tu să
fi i corect față de sine și față de societate,
să faci față cri  cilor, pentru ca munca ta să
fi e apreciată. 

Chiar dacă voi întâlni difi cultăți și piedici 
în realizarea mea profesională, puternica
dorință de a deveni un jurnalist cu renume 
va înfrunta toate. Voi promova o judecată
lucidă și dreaptă.

Gabriela-Cezara SIMION

La ora de curs a prof. Iurie Mihalache, Drept.
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