DIN AGENDA RECTORULUI
MARTIE 2022
31 martie
– Ședința de lucru cu partenerii Proiectului „Consolidarea competențelor în domeniul
educației pentru media în Republica Moldova”, realizat cu susținerea Academiei DW,
finanțat de Centrul de cooperare din Germania.
Subiect: Conceptualizarea noului proiect pe dimensiunea Educația pentru media cu
participarea UPSC
– Vizita doamnei Maia Sandu, președintele Republicii Moldova la UPSC
28 martie
– Ședință de lucru cu membrii Comisiei de admitere 2022 din cadrul UPSC
– Ședința Consiliului de Administrație
– Ședință în cadrul proiectului COMPASS
– 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).
Subiect: stabilirea priorităților/domeniilor pentru etapa următoare a proiectului Led
cu UPSC/CNIDE
– Întrevedere cu Secretarul de Stat al MEC Galina Rusu și partenerii strategici ai
CNIDE; USAID, LED
Subiect: Extinderea parteneriatelor de colaborare dintre MEC, CNIDE și partenerii
strategici
25 martie
– Întrevedere cu comisia Inspecția muncii de la Inspectoratului de Stat al Muncii.
Subiect: Evaluarea situației privind protecția muncii în cadrul UPSC
– Participare la Conferința Științifică Națională cu participare Internațională
Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului din cadrul
UPSC
– Încheierea Contractului de colaborare între UPSC și Direcția Generală de
Învățământ și Cultură Strășeni, șef Direcție Lucia Roșioru-Caciuc
24 martie
– Gala premiilor Concursului Universitar „Moștenitorii lui Creangă”, I-a ediție
23 martie
– Ședință de lucru cu comisia de Audit financiar a UPSC
– Ședință de lucru cu reprezentanții Facultății Transfrontaliere a Universității
„Dunărea de Jos” din Galați, România, privind organizarea în parteneriat cu UPSC a
Conferinței internaționale Interdisciplinaritate şi cooperare în cercetarea
transfrontalieră, 2-4 Iunie 2022 - Chişinău, Republica Moldova (Interdisciplinarity and
Cooperation in Cross-Border Research- International Summer Conference), România

22 martie
– Întâlnire de lucru cu rectorul Universității de Stat din Comrat - dr., conf. univ.
Serghei Zaharia
Subiect: Stabilirea relațiilor de parteneriat între UPSC și US Comrat.
21 martie
– Semnarea acordului de colaborare dintre Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă” din Chișinău și Universitatea de Stat din Comrat
– Ședința Consiliului de Administrație
18 martie
– Международный круглый стол «Развитие педагогического образования на
пространстве СНГ»
17 martie
– I Всероссийский форум с международным участием «Педагогическое
образование в российском классическом университете»
16 martie
– Ședință MEC cu privire la studenții refugiați din Ucraina
15 artie
– Ședință Tarsana
– Semnarea acordului de colaborare dintre Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă” din Chișinău și Universitatea Agrară de Stat din Moldova
11 martie
– Participare la Târgul de cariere UPSC – 2022 realizat de Centrul de Ghidare și
Consiliere în Carieră (CGCC) din cadrul UPSC, în colaborare cu Ministerul Educației și
Cercetării al Republicii Moldova
10 martie
– Ședință de lucru cu partenerii strategici ai UPSC: ORANGE Moldova, USAID, LED
etc. privind susținerea instituției în dezvoltarea Centrului Național de Inovații Digitale în
Educație „Clasa Viitorului”: (a) discutarea domeniilor prioritare pentru fiecare partener
în parte; (b) analiza proiectului de design a spațiilor realizat de partenerii strategici; (c)
stabilirea programului de activități a CNIDE cu fiecare partener în parte; (d)
reconceptualizarea Orange Cafe în ORANGE Digital CENTER etc.
9 martie
– Ședință de lucru cu reprezentanții Facultății Transfrontaliere a Universității
„Dunărea de Jos” din Galați, România
Subiect: organizarea în parteneriat cu UPSC a Workshopului cu tema „Dezvoltarea
spaţiului european al educaţiei. Workshop interuniversitar", în perioada 23-26 iunie,
România

– Ședința Consiliului Coordonator al Centrului de Formare Continuă
7 martie
– Ședința extraordinară a Consiliului de administrație (cu privire la organizarea
studiilor offline în UPSC de la 9 martie 2022)
– Ședința extraordinară a Senatului UPSC
4 martie
– Participare la Seminarul informativ „Plasarea în câmpul muncii a absolvenților”
universității, realizat de Centrul Consiliere și Ghidare în Carieră din cadrul UPSC în
colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova.
3 martie
– Ședință de lucru cu membrii PICO: Global Brand Activation Agency privind
rebrandingul semnelor de identitate ale Universității.
Subiect: Elaborarea semnelor de identitate universitare
– Ședința de lucru privind depunerea de proiecte pentru Finanțarea complementară
2 martie
– Interviu cu experții internaționali privind activitățile Asociației jocurilor
intelectuale din Republica Moldova cu parteneriat cu Universitatea
1 martie
– Ședință de lucru cu partenerii naționali și internaționali în cadrul proiectului
COMPASS (The 5th Consortium meeting).
– Participare la Medalionul pedagogic cu genericul „Ion CREANGĂ – povestitor,
pedagog, scriitor”, organizat de Facultatea Științe ale Educației și Informatică în
parteneriat cu Biblioteca Științifică și Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră al UPSC
– Simpozionul interuniversitar al cadrelor științifice și didactice ,,Ion Creangă la
185 de ani: profil, exegeză, dialog” organizat de Catedra de limba și literatura română a
Facultății de Filologie și Istorie a UPSC în parteneriat cu Institutul de Filologie Română
,,Bogdan Petriceicu-Hașdeu” al MEC.
– Ședința de lucru a Consiliului Rectorilor.

