Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
IMPLICAREA TINERILOR CERCETĂTORI ÎN PROCESUL DE CERCETARE/DEZVOLTARE/INOVARE
Nr.

Nume, prenume

Vârsta

1.

Mihalache Iurie

2

34

Titlul/grad
didactic
Doctor în drept,
conferenţiar
universitar

Domeniu de
cercetare
Drept privat

Domente Marin

32

Doctor în drept,
lector universitar

Drept public

3.

Catană Anastasia

30

Magistru în drept

Drept public

4.

Perederco Vasilii

30

Doctor în drept,
lector universitar

Drept privat

5.

Verdeş Tatiana

35

Doctor în
filologie

Jurnalism şi
ştiinţe ale
comunicării

Tema cercetării

Proiecte

Analizarea climatului de afaceri
din transportul rutier de pasageri
prin optimizarea legislaţiei
perpinente
Particularităşile raporturilor
juridice privind rezultatele creaţiei
intelectuale
Politica juridică în domeniul
drepturilor omului în Republica
Moldova
Rolul rezervei succesorale în
protectia moştenitorilor
rezervatari

-

Știrea falsă: intenție și impact
E-learning: inovații, eficiență
și tendințe

Norma de
salarizare
1

0,40

0,20

0,20

Proiecte de cercetare:
„Cultura lecturii
evaluată de PISA în
raport cu competențele
lectorale formate și
dezvoltate prin Limba și
literatura română ca
disciplină școlară. Studiu
de caz: Republica
Moldova” , Chișinău,
2017. (Studiul a fost
elaborat în cadrul
Proiectului Educațional
al Departamentului Buna
Guvernare al Fundației

1

Soros-Moldova și
finanțat de Programul de
Sprijinire a Educației al
Fundațiilor pentru o
Societate
Deschisă, SOROS
Moldova)
6.

Bulat Dumitru

35

7.

Bulmaga Ion

30

8.

Ungureanu Ion

28

9.

Cazacu Oleg

34

10.

Copăceanu Cristina

Doctor în
biologie,
conferenţiar
universitar
Master în
ecologie, şef
adjunct al
Agenţiei de
Mediu, lector
universitar
Doctorand,
colaborator al
Ministerului
Mediului

Ecologie

Ihtiofauna Republicii Moldova:
amenințări, tendințe și
recomandări de reabilitare.

Ecologie

Rolul corpului de inspecţie şi
controlul ecologic de stat în
prevenirea şi combaterea
faptelor reprobabile la adresa
mediului.

Ecologie

Doctorand, lector
superior al
Academiei de
Muzică

Drept ecologic

Aplicarea guvernării de Mediu
în Republica Moldova prin
implicarea publicului în
procesul de evaluare a
impactului asupra mediului.
Securitatea Ecologică – parte
componentă a Securităţii
Naţionale a Republicii
Moldova.

Dr.conf.univ

Economie

-

0,80

0,15

Perfecționarea
mecanismului de
finanțare a sistemului de
sănătate din Republica
Moldova în vederea

1,0

racordarii la standardele
europene
11.

Salter Alexandru

12.

Roșca Denis

Doctor în
economie
Doctorand

Economie
Economie

0,5

Programul pilot Femei în
Afaceri

0,25

La facultăţile USPEE se organizează şedinţe de promovare a bunelor practici de implicare a tinerilor cercetători în procesul de predare-cercetareinovare şi de încurajare a performanţei academico-ştiinţifice în procesul de evoluţie în carieră.
La data de 13 decembrie 2017 în cadrul USPEE „Constantin Stere”, biroul 202, ora 14-00, va avea loc un Workshop cu genericul „ E-learnig –
o nouă directivă în cercetarea universitară”
Scopul activităţii: formarea/dezvoltarea competenţelor profesionale ale tinerilor cercetători prin promovarea şi valorificarea resurselor elearnig.
Grupul ţintă – cadre didactice tinere

