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UNIVERSITATEA DE STAT DIN COMRAT  
LA 25 DE ANI

Doctor în economie, conferenţiar universitar Zinaida ARICOVA
Rector al Universităţii de Stat din Comrat

Universitatea de Stat din Comrat (USC) este un 
element integral și indispensabil al învăţământului su-
perior al Republicii Moldova. Instituţie cu o istorie de 
formare și dezvoltare a sistemului, își datorează afirma-
rea unor oameni – adevăraţi creatori ai istoriei, care au 
fondat-o și consolidat-o de-a lungul timpului: doctor 
in economie, conferenţiar universitar C.P. Taușanji; 
profesor universitar, doctor în filologie D.N. Tana-
soglu; profesor universitar, doctor habilitat în economie  
S.A. Orlov; doctor în istorie M.V. Marunevici; doctor 
în istorie S.S. Kuroglo; I.P. Cristioglo; profesor uni-
versitar, doctor habilitat în economie A.Z. Onofrei;  
profesor universitar, doctor habilitat în economie  
D.M. Parmakli; profesor universitar, doctor habilitat 
S.A. Varban.

Pe parcursul formării și dezvoltării Universității 
de Stat din Comrat, în Republica Moldova s-au pro-
dus schimbări profunde care au cuprins toate sfere-
le de activitate: socială, științifică, educațională. În 
aceste condiții, USC continua să-și realizeze menirea.  
A dezvoltat o universitate în stil european, a îmbunătățit 
principiile democratice ale managementului său, a ră-
mas fidelă obligaţiei asumate de a pregăti specialiști de 
înaltă calificare.

Corpul profesoral al Universității a prestat de-a lun-
gul anilor o muncă asiduă și dificilă care astăzi este foar-
te apreciată la nivel național și internațional. Dându-ne 
seamă că numai o educație și o activitate de cercetare 
competitivă în spațiul european și mondial reprezintă 
fundamentul unei dezvoltări durabile, am urmărit  in-
troducerea și implementarea practicilor de excelență a 
universităților din țările avansate ale lumii, bazate pe 
principiile Cartei universităților comunității Bologna, 
cu intenția de a impune standarde europene de reali-
zări academice și autonome, menținând în același timp 
experiența și tradițiile acumulate de către noi, de peste 
25 de ani.

În scopul punerii în practică a unui nou model 
de activități universitare, în perioada 2010–2015 a 
fost elaborat și adoptat la Consiliul Academic un set 
de documente care reprezintă baza normativă pen-
tru funcționarea USC, printre care: regulamente pri-
vind direcția activității de cercetare a USC; Principiile 
esențiale de determinare a ratingului cadrelor științifice 
și de cercetare; Modalitatea de monitorizare a calității 

pregătirii specialiștilor, precum și o serie de alte docu-
mente juridice importante. 

Activitatea metodico-educațională se desfășoară 
ca răspuns la schimbarea cerințelor legislației, 
administrației și societății în ansamblu, a condițiilor 
economice și demografice, ca răspuns la creșterea 
concurenței pe piața serviciilor educaționale. În con-
formitate cu aceasta, pe lângă coordonarea curentă și 
susținerea procesului educațional și managementului 
metodic, s-au planificat și desfășurat acțiuni ce vizea-
ză abordarea obiectivelor strategice de dezvoltare a 
Universității.

Personalul Universității de Stat din Comrat este 
centrat pe ameliorarea activităților educaționale și 
științifice, educative și extrașcolare, pe calitatea formă-
rii și îmbunătățirea structurii de personal, dezvoltarea 
în continuare a tehnologiilor informaționale, coope-
rarea internațională, dezvoltarea bibliotecii științifice, 
activități de informare și de publicare, de consolidare 
a bazei tehnico-materiale, integrarea în piața forței de 
muncă. Ca finalitate, pe parcursul perioadei anterioa-
re, s-a muncit mult asupra tranziției la noile standarde 
ale sistemului de învățământ Bologna, pentru a se con-
forma cu Sistemul European de Credite Transferabile 
(ECTS).

Astăzi, există 26 de programe educaționale mo-
dernizate, predate la Universitatea de Stat din Comrat, 
în deplină conformitate cu cerințele Regulamentului 
(Ghidului) pentru instituțiile de învățământ superior, 
pe baza Sistemului național al creditelor educaționale.
Prin prisma cerințelor Ministerului Educației al  
Republicii Moldova privind calitatea învățământului 
superior, precum și al standardelor spațiului 
educațional european, Universitatea este axată pe asi-
gurarea calităţii procesului de învăţământ, în vederea 
evaluării și acreditării instituţiei conform exigențelor 
existente. Astfel, specialitățile și specializările (atât ci-
clul I, cât și ciclul II) ale Facultății de Drept au trecut 
cu succes acreditarea de stat și au obținut o licență pe 
cinci ani, cu dreptul de formare a studenților cu profil 
juridic.

 În Unviersitatea de Stat din Comrat s-au desfășurat 
cursuri de pregătire a cadrelor de înaltă calificare. De-a 
lungul perioadei de 25 de ani, acestea au fost absolvi-
te de 9 000 de profesioniști. Universitatea încearcă, în 



EVENIMENT 

38 |Akademos 1/2016

mod constant, să-și apere poziția pe piața serviciilor 
educaționale și pe piața forței de muncă, cooperează 
în mod activ cu întreprinderi, instituții și organizații. 
În ultimii ani, s-au intensificat eforturile de formare 
și reconversie profesională avansată a specialiștilor în 
cadrul educației profesionale continue a experților din 
regiune.

Pentru a îmbunătăți calitatea viitorilor studenți, 
suntem în curs de dezvoltare a unui sistem de orienta-
re profesională timpurie pentru tineri (prin conferințe 
științifice, participarea la expoziții, concursuri, mese 
rotunde, seminare, zilele ușilor deschise, rapoarte în 
mass-media), de extindere a cooperării durabile și de 
succes cu organizațiile pre-universitare.

Un obiectiv constant este performanța academică a 
studenților. Orientarea USC spre îmbunătățirea calității 
educației, consolidarea caracterului său fundamental 
a permis creșterea anuală a performanței academice a 
studenților și eficiența bagajului lor de cunoștințe, fapt 
constatat la ședințele Comisiei de examinare de stat. Se 
atestă un număr tot mai mare de bursieri de stat, cât 
și cu burse personale, susținuți de diferite instituții și 
organizații.

La USC se introduc în mod activ tehnologiile 
informaționale, în special, sunt puse în aplicare cursuri-
le de instruire la distanță (pe baza platformei electronice 
MOODLE), prestațiile electronice, crearea unui labora-
tor de cercetare (în cadrul proiectului InnoCenter KDU 

și cu sprijinul direct al Academiei de Științe a Moldovei). 
Se dezvoltă și se implementează sisteme informaționale 
automatizate pentru procesul educațional.

Sub egida InnoCenter KDU, Universitatea de Stat 
din Comrat, la nivel regional, a elaborat și pune în apli-
care în mod activ sistemul de furnizare a serviciilor ino-
vatoare, inclusiv cele ce țin de dezvoltarea, instruirea, 
planificarea afacerilor, consultarea agenților economici 
din sudul Moldovei.

Politica de personal urmărește crearea unui 
„amalgam” dintre profesori tineri persistenți și cei cu 
experiență. Prin această politică pe termen lung, am 
crescut arsenalul de profesori experimentați cu o pro-
ductivitate și creativitate remarcabilă. Personalul de 
predare este actualizat în mod constant cu absolvenții 
studiilor de doctorat. Munca științifică la USC, an de 
an, câștigă tot mai multă importanță. Ea a devenit or-
ganic legată de formare. Știința alimentează activitatea 
inovatoare a universității. În prezent, activitatea de cer-
cetare își găsește suportul prin 22 de teze de doctorat în 
curs de elaborare. În cei peste 25 de ani de activitate, au 
fost susținute circa 20 de teze de doctorat, de către lecto-
rii USC. Potențialul de cadre didactice a universității a 
crescut considerabil. Numărul de doctori, conferențiari 
universitari, profesori cu normă întreagă este de peste 
50 de persoane.

 O sarcină aparte a fost creșterea calificării și for-
marea cadrelor didactice, efectuate în cadrul participă-
rii USC la proiecte academice internaționale (proiect 
TEMPUS și ERASMUS MUNDUS sprijinit de Comisia 
Europeană pentru Tineret, Educație, Știință și Cultu-
ră). În ultimii trei ani, personalul Universității de Stat 
din Comrat a beneficiat de o pregătire profesională în 
universități din Statele Unite ale Americii, Turcia, țările 
Uniunii Europene  –  Finlanda, Franța, Marea Britanie, 
Danemarca, Suedia, Portugalia, Germania, Polonia, 
Slovenia, Italia; țările Parteneriatului Estic – Ucraina, 
Belarus, Georgia, Armenia; în universități importante 
din Federația Rusă.

USC a făcut progrese substanțiale în ce privește 
mobilitatea academică a studenților. În anul universi-
tar curent, opt studenți și doctoranzi ai Universității din 
Comrat au câștigat un grant pentru a participa la pro-
iecte europene ERASMUS MUNDUS, fiind instruiți în 
universități de top din țările UE.

O direcție importantă de cercetare este publicarea 
literaturii educaționale și științifice. De-a lungul ulti-
milor cinci ani, colectivul USC a semnat circa 400 de 
publicații. A crescut semnificativ numărul de publicații 
electronice. A fost creat și funcționează fondul de spri-
jin al activității de cercetare și editare a oamenilor de 
știință de la Universitate. S-a extins gama lingvistică a 
publicațiilor: găgăuză, română, rusă, engleză, germană. 

Deschiderea Centrului Român de informare. 
Iunie, 2015

Centrul cultural German
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Cadrele didactice participă activ la conferințe științifice 
de diferite niveluri, inclusiv peste hotarele Republicii 
Moldova, promovând în mod activ poziția și rezultatele 
cercetărilor.

Potențialul științific ridicat al universității a fost 
confirmat cu succes în cadrul acreditării activității de 
cercetare, menționându-se că cercetătorii universi-
tari au avut o contribuție semnificativă la dezvoltarea 
științei naționale și internaționale.

Având în vedere programele educaționale și 
prioritățile de dezvoltare, ținând seama de caracterul 
plurietnic al regiunii, Universitatea de Stat din Comrat 
susține o serie de măsuri eficiente pentru conservarea 
și dezvoltarea limbii materne, găgăuza, a limbii de stat 
și limbilor popoarelor. Această gamă de activități se 
reflectă în promovarea unor programe educaționale, 
precum limba găgăuză și literatura engleză, engleza și 
limba și literatura bulgară, româna și engleza, limba și 
literatura engleză, limba și literatura germană. Ca parte 
a Departamentului de limba și literatura găgăuză, a fost 
deschisă și funcționează o școală de doctorat în studii 
turcice, care pregătește specialiști de înaltă calificare în 
limba maternă. Universitatea realizează anual un set 
de activități creative: „Unitate în diversitate”, „Concurs 
de lectură a poeziei în limba maternă” și o serie de alte 
activități creative utile care vizează dezvoltarea și con-
solidarea bazei limbii și a culturii etnice a studenților.

Este important de remarcat faptul că, în ultimii ani, 
în cadrul Universității funcționează activ centre cul-
turale înființate cu sprijinul unor reprezentanțe diplo-
matice acreditate în Republica Moldova. Este vorba de 
ambasadele unor țări ca România (Centrul Român de 
Informare), Statele Unite ale Americii (Centrul cultural 
American), Marea Britanie (Centrul cultural Englez), 
Republica Turcia (Centrul cultural Turcesc), Azerbai-
djan (Centrul cultural Azer), Grecia (Centrul cultural 
Elen), Federația Rusă (Centrul cultural Russkii Mir), 

Ungaria (Centrul cultural Maghiar) ș.a.
Se menține o cooperare instituțională strânsă cu 

Ministerul Educației al Republicii Moldova, Academia 
de Științe a Moldovei, Comisia Națională pentru Ates-
tare și Acreditare a Republicii Moldova, principalele 
agenții specializate ale ministerelor și departamentelor 
Guvernului Republicii Moldova.

Astăzi, în toată lumea au loc dezbateri pe marginea  
modului în care trebuie concepută o educație modernă. 
Încercăm să ne dumerim prin ce trebuie să fie diferită 
aceasta de educația din trecut. Secolul al XXI-lea este 
era de creștere a cererii de personal de înaltă califica-
re și competitiv, era unui proces continuu de înnoire 
și de îmbunătățire a cunoștințelor. Studenții USC pot 
obține cunoștințele fundamentale necesare și actualiza-
te, au posibilitatea de a dobândi abilități practice, a-și 
îmbogăți creativitatea, a studia în cadrul programelor 
de mobilitate la universități prestigioase din lume. Dez-
voltarea științei moderne reclamă creșterea constantă a 
volumului de cunoștințe speciale, pe care trebuie să le 
posede un absolvent pentru a evolua în domeniul său 
de specialitate.

 Universitatea își onorează cu succes misiunea, 
având o bogată tradiție susținută de cercetare creativă, 
inovare pedagogică, inițiativa științifică.

Promoția de studenți turci, iunie 2010

Colectivul Universității de Stat din Comrat


