DIN AGENDA RECTORULUI
FEBRUARIE 2022
28 februarie
– Ședința Consiliului de Administrație
– Lansarea Centrului editorial – poligrafic al Universității Pedagogice de Stat „Ion
Creangă”
– Ședința de lucru cu Ministerul Educației și Cercetării
– Întâlnire de lucru cu rectorul Universității Agrare conf. univ., dr. V. Prisăcaru și
prorectorul pentru cercetare, inovare și relații internaționale, prof.univ., dr.hab.
D. Cimpoieș
25 februarie
– Ședința de lucru cu membrii proiectului COMPASS
–

Ședința de lucru cu membrii Direcției studenți și asigurare socială privind
primirea refugiaților în căminele studențești

24 februarie
– Ședința Consiliului Instituțional de Dezvoltare Strategică
– Ședința Senatului UPSC
22 februarie
– Interviu cu membrii Comisiei ANACEC în cadrul evaluării externe a calității în
vederea

acreditării

programului

de

studii

superioare

de

licență

06134.Informatica
–

Ședință de lucru cu Marin Dolința, coordonator Proiect internațional Better
Teaching for a Better Future

21 februarie
– Ședință de lucru cu membrii Comisiei Senatului strategii, buget, finanțe şi
gestionarea resurselor
– Ședința Consiliului de Administrație
18 februarie
– Ședință de lucru cu participarea rectorilor și conducerii Ministerului Educației și
Cercetării

17 februarie
– Întâlnire de lucru cu Jean-Claude MILLION, profesor la IUT Louis Pasteur de
Schiltigheim, Universitatea din Strasbourg, coordonator european al Proiectului
Erasmus + MIC „Entrepreneriat étudiant”, director al Asociației Alsace-Moldavie
și Nina PUȚUNTEAN, Coordonatorul Centrului de Reuṣită Universitară al UASM
16 februarie
– Ședința cu privire la organizarea cursurilor de limba engleză pentru angajații
UPSC
– Interviu cu evaluatorul internațional. Evaluarea proiectului Educație pentru
media, coordonat de Academia DW
15 februarie
– Ședință protecția civilă
– Applicants Online Seminar ENI Call for Proposals
– Participarea în calitate de membru onorific al Concursului Internațional „Pro
Lectura, ediția a IV-a a”
14 februarie
– Participare la evenimentul dedicat lui Grigore. Primul colocviu tematic
interuniversitar (cu implicarea partenerilor naționali și internaționali) Creația lui
Grigore Vieru în postmodernitate: relectură, receptare, traducere
– Ședință de lucru cu decanii și organizatorii concursului universitar Moștenitorii
lui Creangă
11 februarie
– Ședință de lucru cu vicepreședintele Victoriabank
– Ședință de lucru cu partenerii strategici Serviciul de dezvoltare Liechtenstein,
Fundația pentru Dezvoltare din RM în cadrul Proiectului “Suport pentru
fortificarea capacităților Centrului Național de Inovații Digitale - Clasa Viitorului”
(CNIDE).
9 februarie
– Ședința Consiliului Coordonator al Centrului de Formare Continuă

8 februarie

– Ședință cu viceprim- ministru pentru digitalizare Iurie Țurcanu
– Ședință de lucru cu reprezentanții companiei INAMSTRO
– Ședință de lucru cu reprezentanții ORANGE în cadrul Proiectului Women Digital
Center
– Întâlnire de lucru cu președintele Institutului de Educație Europeană (Institute
for European Education) prof. Toshko Krastev, Ph.D
7 februarie
– Ședința Consiliului de Administrație
4

februarie

– Vizită de lucru la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul,
întâlnire de lucru cu rectorul instituției conf., dr. S. Cornea, prorectorii USC, în
scopul valorificării unui parteneriat viabil, mobilitate academică și schimb de
bune practici educaționale
– Vizită de lucru la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, întâlnire de lucru cu
rectorul UGAL dr. ing., prof. P.-L. Georgescu, decanul Facultății Transfrontaliere
Gina-conf., dr. Aurora Necula,
3

februarie

– Training de inițiere pentru cursanții programului Educație pentru media (treapta
gimnazială/liceală)
– Ședință de lucru cu directorul Școlii doctorale Științe umanistice dr. hab. Aliona
Grati

