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CUVÂNT ÎNAINTE
Fiți bineveniți la USM! Iată că visul vostru a devenit realitate – sunteți studenți la Universitatea
de Stat din Moldova! Ne bucurăm să salutăm completarea mediului nostru academic cu tineri
cu inițiativă și determinare care au optat pentru USM! Sperăm să aveți suficient curaj să
participați la ceea ce va deveni peste ani cea mai frumoasă perioadă din viața voastră - studenția
- și că nu veți înceta niciodată să fiți studenți în fața vieții.
Studenția este timpul descoperirilor zilnice, al dobândirii de noi cunoștințe, dezvoltării
profesionale, dar și al consolidării pozițiilor de viață. Studenția nu înseamnă numai activități
educaționale, ci și multe evenimente interesante care vă vor permite să vă manifestați ca
individualitate în viața socială, științifică, culturală, sportivă a universității. Sesiunile și ieșirile
cu prietenii vor deveni în această perioadă preocupările voastre cele mai importante.
Ghidul studentului USM vă va ajuta să înțelegeți structura universității noastre, vă va orienta
cum să studiați și să vă comportați la universitate. Din ghid veți afla despre oportunitățile
care vă sunt oferite la universitate pentru obținerea studiilor superioare, precum și pentru
descoperirea și dezvoltarea abilităților voastre creative.
Înarmați-vă cu răbdare, citiți acest ghid ca să vă fie mai ușor să navigați prin viața universității,
să vă organizați corect studiile, timpul liber, odihna și să nu pierdeți oportunitățile pe care le
puteți realiza în cadrul universității noastre.
Vă urăm multe succese frumoase în studenție, pășiți cu mult curaj, încredere în propriile forțe,
deschidere în această nouă etapă a vieții voastre. Prețuiți anii studenției, pentru că zboară atât
de repede și, cu părere de rău, nu se vor mai întoarce! Folosiți la maxim timpul, orizonturile
care vi se deschid ca să să fiți mai determinați, mai înțelepți, mai cutezători, mai creativi, mai
curajoși.
Vă dorim să călătoriți, să participați la programe de schimb studențesc, precum Erasmus+,
să vă construiți un CV care peste ani să vă ajute să obțineți serviciul visat, să luați parte la
activitățile științifice, conferințe și simpozioane studențești, programe și proiecte, la activitați
de voluntariat, dar și la cele extracurriculare.
Vă dorim să vă faceți prieteni, căci prieteniile legate la facultate rămân pe viață. Vă dorim să vă
distrați, incluzându-vă în viața culturală a Capitalei.
Faceți-vă o pasiune din a învăța, iar acest lucru vă va permite să nu vă opriți niciodată din a
crește.
La mai mult și la mai mare în cadrul frumoasei familii a USM!
Ghidul studentului USM e mână întinsă de un prieten, una de nădejde, pe care te poți baza
pentru a te călăuzi în Lumea Studenției la USM!
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GAUDEAMUS IGITUR
„Gaudeamus igitur”, care se traduce „Să ne bucurăm, așadar”, este un cântec inspirat
dintr-un manuscris în limba latină din 1287. Versurile acestuia amintesc despre
scurtimea vieții și conțin un imbold pentru carpe diem, promovând bucuria trăirii din
plin a fiecărei clipe. Este cântecul oficial al multor instituții de învățământ sau societăți
academice și, cu toate că în multe limbi există traducerea lui, el se intepretează numai
în limba latină. La USM imnul studențesc este intonat la festivitățile universitare
importante, cum ar fi cele de premiere a celor mai performanți studenți, a șefilor de
promoție sau emoționanta ceremonie de absolvire.
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IMNUL STUDENȚESC

Versiunea în limba latină

Traducerea în lima română

Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.
Ubi sunt qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad superos
Transite in inferos
Quos si vis videre.
Vita nostra brevis est
Brevi finietur.
Venit mors velociter
Rapit nos atrociter
Nemini parcetur.
Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet;
Vivant membra quaelibet;
Semper sint in flore.
Vivant omnes virgines
Graciles, formosae.
Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae.
Vivat et respublica
et qui illam regit.
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas
Qui nos hic protegit.
Pereat tristitia,
Pereant dolores.
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius
Atque irrisores.

Să ne bucurăm, așadar,
Cât încă suntem tineri
Fiindcă dup-o tinerețe agitată,
Și-o bătrânețe-ngreunată,
Țărâna ne va avea pe toți.
Unde-s, oare
Cei ce-au trăit înainte-ne?
Poți s-ajungi până-n Ceruri
Sau să pășești prin Iad
De dorești să-i revezi.
Viața ne este scurtă
Va fi terminată prea curând,
Moartea vine fulgerător
Atroce ne agață-n ghearele-i.
Nimeni nu-i cruțat de-aceasta.
Trăiască școala!
Trăiască profesorii!
Trăiască fiecare-ntrebător!
Trăiască fiecare-ntrebătoare!
Fie ca ei să-nflorească de-a pururi!
Trăiască toate fecioarele
Binevoitoare și curate la suflet!
Trăiască, de-asemeni,
Femeile tandre, iubitoare
Și pline de hărnicie!
Trăiască Patria
Și cei ce-o conduc!
Trăiască-ne orașul
Și binefăcătorii acestuia
Care, prin caritatea lor, ne oferă siguranță!
Fie ca tristețea să piară!
Fie ca durerile să piară!
Fie ca Diavolul să piară!
Fie ca oricine-i împotriva școlii noastre,
Oricine-ar râde de-aceasta, să piară!
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FACULTĂȚILE USM
FACULTATEA DE BIOLOGIE ȘI PEDOLOGIE
Decan: Mihai Leșanu, doctor, conferențiar universitar
Telefon: +373 22 244 324
E-mail: biologie@usm.md
FB: www.facebook.com/biousm
FACULTATEA DE CHIMIE ȘI TEHNOLOGIE CHIMICĂ
Decan: Viorica Gladchi, doctor, conferențiar universitar
Telefon: +373 22 244 355
E-mail: fctc1946@gmail.com
Web: http://chimie.usm.md
FB: www.facebook.com/chimie
FACULTATEA DE DREPT
Decan: Sergiu Brînza, doctor habilitat, profesor universitar
Telefon: +373 69380068
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web: http://drept.usm.md
FB: www.facebook.com/Facultatea.de.Drept.USM
FACULTATEA DE FIZICĂ ȘI INGINERIE
Decan: Valentina Nicorici, doctor, conferențiar universitar
Telefon: +373 22 244 386
E-mail: vnicorici@yahoo.com
Web: http://phys.usm.md
FB: www.facebook.com/FizicaInginerieUSM
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE
Decan: Sergiu Matveev, doctor, conferențiar universitar
Telefon: +373 67560053
E-mail: istoriedecanat@gmail.com
Web: http://istorie.usm.md
FB: www.facebook.com/istorie.usm
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FACULTATEA DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII
Decan: Georgeta Stepanov, doctor habilitat, conferențiar universitar
Telefon: +373 67560012
E-mail: decanatul@mail.ru
Web: http://jurnalism.usm.md
FB: www.facebook.com/jurnalism.usm
FACULTATEA DE LITERE
Decan: Adriana Cazacu, doctor, conferențiar universitar
Telefon: +373 22 244 071
E-mail: facultatealitere@gmail.com; decanatflls@gmail.com
Web: http://litere.md; http.//lls.usm.md
FB: www.facebook.com/litere.usm; www.facebook.com/limbisiliteraturistraineUSM
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
Decan: Galina Rusu, doctor, conferențiar universitar
Telefon: +373 22 244 720
E-mail: usm.mathcs@gmail.com
Web: http://fmi.usm.md
FB: www.facebook.com/fmiusm
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI,
SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Decan: Vladimir Guțu, doctor habilitat, profesor universitar
Telefon: +373 22 242 722
E-mail: fpsesas@gmail.com
Web: http://psesas.usm.md
FB: www.facebook.com/facultateapsesausm
FACULTATEA DE RELAȚII INTERNAȚIONALE,
ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE
Decan: Alexandru Solcan, doctor,conferențiar universitar
Telefon: +373 22 797 124
E-mail: frispausm@gmail.com
Web: http://frispa.usm.md
FB: www.facebook.com/frispausm
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Decan: Galina Ulian, doctor habilitat, profesor universitar
Telefon: +373 22 242 290
E-mail: fse.usm@gmail.com
Web: http://fse.usm.md
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SUCCINT DESPRE USM
Universitatea de Stat din Moldova (USM) este prima instituție de învățământ superior cu statut
de universitate înființată în Republica Moldova. Fondată la 1 octombrie 1946, cu denumirea
inițială de Universitatea de Stat din Chișinău, de-a lungul timpului și-a format o reputație
impecabilă la nivel național și internațional. Crearea ei a constituit un pilon de bază pentru
dezvoltarea și consolidarea învățământului superior din țară.
Pe parcursul a mai mult de 70 de ani, USM a devenit un centru universitar de elită, atât la nivel
național, cât și internațional. Circa 120 de mii de absolvenți ai acestei universități activează în
diverse domenii, precum: economie, educație, cultură, justiție, politică etc. O mare parte din
elita intelectuală a Republicii Moldova s-a format la USM.

USM în date
• 1 octombrie 1946 – fondarea instituției
• 2001 – USM, prima instituție de învățământ
superior acreditată de Guvernul RM
• 2005 – trecerea la sistemul de studii pe 2
nivele: Licență și Master
• 1 octombrie 2011 – decernarea „Ordinului
Republicii”
• din 2013 - primul loc în topul celor mai
prestigioase universități din țară, potrivit
rezultatelor clasamentului mondial Ranking
Web of Universities

USM în cifre
• 11 facultăți
• circa 10 000 de studenți, nivelul licență și
master
• circa 120 de programe – studii de licență și
master
• circa 120 000 de absolvenți
• 6 programe de studii cu diplomă dublă
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DIDACTICĂ ȘI CERCETARE
• circa 900 de cadre didactice
• 65 de profesori universitari, doctori habilitați
• 260 de conferențiari universitari, doctori în științe
• Centrul de Formare Continuă
• 11 școli doctorale ale USM4
• 4 domenii științifice
• 12 direcții de cercetare
• 139 de specialități științifice
• 18 de laboratoare de cercetări științifice
• 8 Centre de Excelență în Cercetare
• 2 baze de practică
• 1 Laborator „Metrologia mediului ambiant și astronomie”

COLABORARE INTERNAȚIONALĂ
• membră a Consorțiului Universităților din Republica Moldova,
România și Ucraina
• membră asociată a Consorțiului Universitaria
• membră titulară a Asociației Internaționale a Universităților (IAU)
• membră titulară a Agenției Universitare a Francofoniei (AUF)
• membră titulară a Asociației Euroasiatice a Universităților (AEU)
• participarea în programele de mobilitate Erasmus+
• 110 acorduri bilaterale de colaborare cu instituții de învățământ
superior din 29 de țări ale lumii
• 55 de acorduri interinstituționale din cadrul programului
Erasmus+KA1
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Sport
• Palatul Sporturilor
• 14 secții sportive
• 1 sală polivalentă
• 1 teren de handbal
• 1 teren de minifotbal

Cultură
• Casa de Cultură
• Facultatea de Arte Frumoase cu 6 secții: regie și măiestrie
actoricească, coregrafie, dirijat coral, orchestrală, folclor,
artă decorativă
• 9 ansambluri artistice ale USM
• 2 muzee

• 2 terenuri de baschet
• 4 terenuri de volei
• 6 terenuri de badminton
• sală de fitness
• sală cu mese de tenis
• piscină
• 2 saune
• 10 antrenori

Infrastructură și logistică
• 6 blocuri de studii
• 10 cămine
• Centrul Editorial Poligrafic
• Centrul de Tehnologii Informaționale
• Biblioteca Universitară
• 4 săli de lectură
• 1 cantină
• 1 bază de odihnă

11

12

CARE E DIFERENȚA DINTRE ELEV
ȘI STUDENT?
Cel mai probabil, la școală ați fost tratat ca o persoană nu tocmai independentă. Părinții și
profesorii au avut grijă de voi, monitorizându-vă succesele și eșecurile, uneori destul de
insistent. Acum sunteți adulți, ați ales să faceți studii superioare, care în viitor vă vor determina
întreaga viață.
În momentul de față, că sunteți studenți deja, decizia vă aparține: să învățați sau să chiuliți, să
învățați bine sau rău. La școală erați într-o măsură oarecare obligați să învățați, la universitate
va trebui să răspundeți singuri de acțiunile voastre. Pentru a fi student, mai ales, un student
bun, e nevoie de responsabilitate și de voință personală. Diferența dintre elev și student constă,
de asemenea, într-o relație specială cu profesorii. Veți vedea și veți simți respectul tradițional
al universității pentru studenți din partea profesorilor, cei mai mulți dintre ei vi se vor adresa
la „Dumneavoastră”. Odată ce ați devenit studenți la Universitatea de Stat din Moldova, veți fi
cuprinși rapid de „spiritul universitar special”.
Dacă obiectivul vostru este să obțineți studii superioare, nu uitați că acest lucru este imposibil
fără cultură, multă muncă, dezvoltare intelectuală și morală. Aveți de la cine învăța, aveți
exemple demne de urmat.

ORGANIZAREA PROCESULUI
EDUCAȚIONAL
Anul academic începe la 1 septembrie și se finalizează până la 1 iulie, fiind împărțit în două
semestre, a câte 15 săptămâni fiecare. La sfârșitul semestrului, în timpul sesiunii de examinare,
va trebui să susțineți teste, lucrări de curs, proiecte, colocvii și examene. În timpul semestrului,
au loc 2 testări, care vă vor ajuta să vedeți ce scăpări aveți și să vă concentrați asupra punctelor
slabe. Pe lângă pregătirea teoretică, trebuie să treceți diferite tipuri de practică. Termenele,
tipul și durata practicii sunt determinate de programul fiecărei facultăți (specialități).
Cursurile la Universitatea de Stat din Moldova, la nivel de licență, se desfășoară cinci zile
pe săptămână, de luni până vineri, în două schimburi. Din orar veți afla despre cursurile
cu frecventare obligatorie. Acestea sunt împărțite în prelegeri, lecții practice, laboratoare și
seminare. Pentru toate tipurile de cursuri este stabilită ora academică de 90 de minute.

Schimbul I
I
II
III
IV

08.00 – 09.30
09.45 – 11.15
11.30 – 13.00
13.30 – 15.00

DURATA ORELOR
Schimbul II
I
II
III
IV

13.30 – 15.00
15.15 – 16.45
17.15 – 18.45
19.00 – 20.30

Orarul pentru fiecare semestru este publicat pe site-ul facultății și afișat la avizier chiar în prima
săptămână a semestrului. Fiți cu ochii pe site pentru că e foarte probabil ca în primele săptămâni
să apară modificări.
Cea de-a doua parte a studiilor dvs. la universitate o constituie învățarea de sine stătătoare, care
este extrem de importantă și necesară.
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PRINCIPALELE FORME DE ACTIVITATE EDUCAȚIONALĂ
prelegeri; lecții, laboratoare și lecții practice; seminarii și colocvii; lucrări de curs și proiecte;
lucru individual cu resurse informaționale, inclusiv digitale; practici de instruire și producție;
participarea la activități de cercetare.
•

•

•

•

•
•

Cursuri (prelegeri) – echivalentul orelor din liceu, la care profesorul predă materia pe care
va trebui să o învățați și din care veți fi examinați la sesiune. De regulă, se țin pentru mai
multe grupe ale aceleiași facultăți.
Lecțiile practice și seminarele au loc pe grupe. Spre deosebire de cursuri, seminarele
sunt mult mai interactive, punându-se accent pe partea practică, aplicativă a informației
predate la curs și nu numai. Aici trebuie să fiți activi pentru că, cel mai des, la seminare veți
primi note pentru activitate, iar acestea vor fi luate în considerare la nota finală. Prezența
este obligatorie și ar trebui să fie una cât mai activă, care să vă ajute să înțelegeți mai bine
materia predată la curs.
Laboratoarele sunt specifice, mai ales, facultăților din domeniul științelor exacte, sunt
extrem de practice, iar prezența este obligatorie. În cadrul acestora veți pune în practică ce
învățați la curs, veți face proiecte și veți lucra în echipă cu alți colegi.
Lucrările de curs, lucrul individual și proiectele sunt realizate independent pe parcursul
semestrului, cu consultațiile profesorului. În plus, va trebui să scrieți mai multe referate,
eseuri.
Nota bene! La prelegeri primiți doar informațiile de bază, restul informațiilor va trebui să
le găsiți independent. Biblioteca și sursele digitale vă vor ajuta în acest sens.
Curriculumul disciplinei. La începutul semestrului fiecare profesor vă va prezenta
curriculumul disciplinei pe care o predă. Aici veți găsi: tematica parcursă la fiecare
prelegere, bibliografia obligatorie pentru curs și seminar și bibliografia opțională (în caz că
vă pasionează subiectul și vreți să aflați mai multe), dar și despre modalitatea de evaluare
(examen scris/oral, evaluări pe parcursul semestrului, referate, activitatea la seminar
sau laborator etc.). De asemenea, curriculumurile disciplinelor sunt publicate pe site-ul
facultăților voastre.

Pentru unele materii veți primi manuale pentru un semestru, pentru altele va trebui să lucrați
în sălile de lectură ale bibliotecii, să faceți conspecte la prelegeri etc. Pregătiți-vă bine pentru
toate tipurile de activități educaționale!

Întârzieri și absențe
O altă regulă pe care ar trebui să o învățați este că profesorul are dreptul să nu vă lase să intrați
la prelegere, dacă ați întârziat. Așadar, este bine să veniți cu 5 minute înainte de începerea orei.
Dacă profesorul este în întârziere, trebuie să așteptați cel puțin 15 minute. Dacă absentați de
la cursuri dintr-un motiv întemeiat, de exemplu, boală, după însănătoșire, prezentați imediat
certificatul de boală, avizat de instituția medicală de care aparțineți, tutorele grupului, astfel
încât să vă poată ajuta să recuperați lecțiile la care ați fost absenți.
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NOTE ȘI CALIFICATIVE
La instituțiile superioare de învățământ cunoștințele sunt apreciate conform notelor și
calificativelor:
•

•

•

•

•

•

•

Nota 10 sau „excelent” (echivalent ECTS – A) este acordată pentru demonstrarea
profundă şi remarcabilă a competenţelor teoretice şi practice dezvoltate de unitatea de
curs, creativitate şi aptitudini în aplicarea competenţelor dobândite, lucrul independent
considerabil şi cunoaştere versată a literaturii din domeniul respectiv. Studentul a însuşit
91–100% din materialul inclus în curriculumul unităţii de curs.
Nota 9 sau „foarte bine” (echivalent ECTS – B) este acordată pentru o demonstrarea foarte
bună a competenţelor teoretice şi practice dezvoltate de unitatea de curs, abilităţi foarte
bune în aplicarea competenţelor dobândite cu câteva erori neesenţiale. Studentul a însuşit
81 – 90% din materialul inclus în curriculumul unităţii de curs.
Nota 8 sau „bine” (echivalent ECTS – C) este acordată pentru demonstrarea bună a
competenţelor teoretice şi practice dezvoltate de unitatea de curs, abilităţi bune în aplicarea
finalităţilor de studiu cu o anumită lipsă de încredere şi imprecizie ce ţin de profunzimea
şi detaliile cursului, dar pe care studentul poate să le corecteze prin răspunsuri la întrebări
suplimentare. Studentul a însuşit 71 – 80% din materialul inclus în curriculum.
Notele 6 şi 7 sau „satisfăcător” (echivalent ECTS – D) sunt acordate pentru demonstrarea
competenţelor de bază dezvoltate de unitatea de curs şi abilitatea de aplicare a acestora
în situaţii tipice. Răspunsul studentului este lipsit de încredere şi se constată lacune
considerabile în cunoaşterea unităţii de curs. Studentul a însuşit 61 – 65% şi, respectiv, 66
– 70% din material.
Nota 5 sau „slab” (echivalent ECTS - E) este acordată pentru demonstrarea competenţelor
minime din domeniul unităţii de curs, punerea în aplicare a cărora întâmpină numeroase
dificultăţi. Studentul a însuşit 51 – 60% din material.
Notele 3 şi 4 (echivalent ECTS – FX) sunt acordate în momentul în care studentul nu
demonstrează competenţele minime, iar pentru a promova unitatea de curs se cere lucru
suplimentar. Studentul a însuşit 31 – 40% şi, respectiv, 41 – 50% din material.
Notele 1 şi 2 sau „nesatisfăcător” (echivalent ECTS – F) sunt acordate studentului care a
copiat sau a demonstrat o cunoaştere minimă a materiei de 0 – 30%.

În învățământul superior de licență, evaluarea se poate face, după caz, și prin calificativele
„admis”/„respins”, acestea fiind acordate după cum urmează:
„admis” – dacă au fost însușite competențele, abilitățile și cunoștințele stabilite prin
curriculumul unității de curs;
„respins” – dacă nu au fost însușite competențele, abilitățile și cunoștințele stabilite prin
curriculumul unității de curs.
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Monitorizarea activităților educaționale ale studenților
Datorită numărului mare de sarcini pe care va trebui să le realizați de sine stătător s-ar
putea să vi se creeze impresia că procesul de învățământ nu e controlat de nimeni. USM însă
și-a dezvoltat propriul sistem de control al prelegerilor, seminarelor, dar și al activităților
individuale ale studenților. Neglijând tot acest mecanism de studiere vă complicați foarte mult
susținerea sesiunii de examene.

Sistemul de credite ECTS la USM
Fiecare curs are alocat un număr de credite (de obicei, între 2 și 6). Creditele reflectă cantitatea de
muncă intelectuală dirijată și independentă depusă de un student pentru o anumită disciplină.
Un credit se acordă pentru 30 de ore de activitate (curs, seminar, lucrări, studiu individual,
proiecte, examene, verificări). Creditele sunt obţinute de către student în cazul în care acesta a
obţinut la evaluarea finală notă cuprinsă între 5 și 10 odată cu finalizarea activităţii prevăzute
în planul de învăţământ.
Sesiunea e probabil perioada cea mai de temut din întreaga studenție, perioadă pe care studenții
o asociază cu stresul, sălile de lectură și nopțile nedormite. Sunt acele 3 săptămâni din fiecare
semestru în care demonstrați tot ce ați învățat la fiecare disciplină. Iată câteva informații utile
cu care vă puteți înarma ca să o treceți cu bine.
Examenul reprezintă modalitatea de evaluare cea mai frecvent utilizată. Examenul poate fi
susținut oral sau scris.
Restanțe - în cazul în care nu ați luat notă de trecere (mai mare sau egală cu 5), aveți posibilitatea
de a da din nou examenul în sesiunea de restanțe. Aceasta poate avea loc conform structurii
anului universitar stabilită pentru facultatea voastră. De asemenea, puteți să susțineți din nou
examenul în anul următor de studiu, însă numai în semestrul în care a avut loc cursul aferent
acestuia.
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SCHEMA GENERALĂ A CĂMINELOR
COMPLEXUL STUDENȚESC TIGHINA

Căminele nr. 1, 2, 3, 4.
Adresă: mun. Chișinău, sect. Centru, str. Tighina 2
COMPLEXUL STUDENȚESC GHEORGHE CAȘU
Căminele nr. 10, 11, 12, 13, 16
Adresă: mun. Chișinău, sect. Centru, str. Gheorghe Cașu 30
COMPLEXUL STUDENȚESC STR. FLORILOR
Cămin nr. 19
Adresă: mun. Chișinău, sect. Râșcani, str. Florilor 4/2

OPȚIUNI, AVANTAJE ȘI PROVOCĂRI PENTRU STUDENȚII USM: CĂMINELE
Admiterea la universitate este deja un pas destul de emoționant înspre maturitate. Pentru mulți
însă acesta e și botezul focului - viață independentă. Iar dacă credeți că viața într-un cămin
studențesc e doar distracție și independența mult așteptată, atunci aveți, cu siguranță, dreptate.
Totodată, veți constata că hainele au încetat să se spele singure, mâncarea gata pregătită nu vă
mai așteaptă pe masă, banii sunt ca apa, dar, mai ales, că intimitatea și liniștea sunt cea mai
valoroasă valută aici, după mâncare.
Cum e să locuiești la cămin, de ce avantaje beneficiați și ce „capcane” puteți evita, dacă știți la
ce vă puteți aștepta?
Puteți opta să locuiți într-un cămin studențesc USM, dacă întruniți următoarele cerințe:
• Sunteți student la zi la USM.
• Nu aveți propria locuință în oraș (sunteți din altă localitate).
• Cei care doresc să obțină un loc în cămin sunt împărțiți în trei categorii: au dreptul să se fie
cazați garantat, în primul rând și toți ceilalți. Orfanii, orfanii de un părinte, copii din familii
numeroase, copii din stânga Nistrului etc. primesc în primul rând garantat cămine.
• Încercăm să oferim cămine tuturor studenților aflați în dificultate.
• Studenții de la învățământul cu frecvență redusă pot locui temporar la cămin (pe durata
sesiunii).
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Cine oferă locuri în cămine?
Fiecare facultate are propriile sale comisii de cazare, conduse de decan. Pentru toate întrebările
de soluționare, apelați mai întâi la el.
Veți primi consultanță cu privire la soluționarea problemelor și la Comitetul Sindical al
studenților USM
Documente necesare pentru cazarea în cămin:
Veți scrie o cerere prin care solicitați un loc în cămin. Aduceți cu dvs. următorul pachet de
documente:
- 1 copie a buletinului de identitate;
- certificat al componenței familiei;
- certificat de venituri al familiei pentru 6 sau 12 luni;
- copii ale documentelor care confirmă statutul de orfan/orfan de un părinte/familie
numeroasă/de locuitor din stânga Nistrului etc.
- certificat medical;
- patru fotografi de 3x4.
Dacă aveți o situație de viață diferită, dificilă și specială, contactați conducerea facultății și
vă vor fi explicate drepturile dvs. pentru obținerea unui loc în cămin. Important este să aveți
dovezi documentate despre circumstanțele create.
Bonurile de cazare se eliberează de către Serviciul Cămine, strada Tighina 2.
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Nota bene! Doar pentru studenții care stau la cămin!

adunați murdăria și gunoiul în așteptarea curățeniei generale, zilele de odihnă pot fi petrecute

1. Vecinii
Dacă ați avut marele noroc să locuiți întreaga viață într-o cameră separată, uitați de acest lucru
pentru următorii 3-4 ani. Acum veți avea vecini. Nu numai după perete, ci și în cameră. De
regulă, într-o cameră locuiesc doi sau trei studenți. De fapt, sunt oameni întâmplători, fiecare
cu propriile tabieturi. Ceea ce vă recomandăm e că veți avea timp să-i cunoașteți mai bine, nu
vă grăbiți însă să stricați relația cu ei.
În cazul în care aveți un vecin care spală podelele strict în jumătatea sa de cameră și sare ca
ars când vă așezați pe patul lui sau un vecin care lasă ambalajele de la bomboane peste tot în
jurul lui, mănâncă firimituri de pe tastatură și ascultă muzică la volum maxim, nu e nevoie să
vă certați cu el. Cel mai simplu și mai nedureros este să găsiți o persoană care să fie adecvată
standardelor dvs. și să fie de acord să se schimbe cu camerele cu dvs. Aveți grijă la ce vorbițibârfele se răspândesc în astfel de comunități închise mai repede decât aveți timp să închideți
gura povestind istoria cu vecinul necuviincios. Niciodată nu se știe, dar o relație bună cu acești
oameni poate fi utilă în unele cazuri.
Nu merită să vă certați cu vecinii, căci aceștia sunt oamenii cu care veți petrece următorii câțiva
ani!

cameră.

2. Toleranța
Aveți o perspectivă bine formată asupra lucrurilor, știți mai bine decât oricine cine este de
vină, ce să faceți, ce să ascultați, ce să spuneți și ce să gândiți. Ei bine, foarte bine că știți, lăsați
aceste adevăruri doar pentru dvs. înșivă.
Căminul studențesc este o lume întreagă în miniatură, mai mult, e plină cu asemenea oameni
corecți ca și dvs.
Dacă aveți stereotipuri în ceea ce privește mentalitatea locuitorilor din anumite regiuni sau
reprezentanți ai anumitor subculturi, nu vă grăbiți să le enunțați. În viitorul apropiat acestea
vor suferi oricum o revizuire substanțială.
Nu vă place mirosul din bucătărie când găgăuzii/bulgarii/chinezii/japonezii ș.a. pregătesc
bucatele lor tradiționale? În curând veți manca cu poftă din bucatele pregătite de ei. Căminul
înseamnă educarea unei toleranțe nemaivăzute (în cazuri nefericite și rare însă - o injecție
de mizantropie și xenofobie) pentru tot restul vieții. Unde mai intrați într-un contact așa de
strâns cu atâția oameni complet diferiți, de diverse culturi, religii, viziuni etc.?

de curățenie dis-de-dimineață, nici de petrecerile nocturne și alte manifestări gălăgioase.

3. Ordinea
Cel mai indicat ar fi să stabiliți din start cu colegii de cameră regimul, orarul etc., la ce oră
va fi stingerea, de câte ori pe lună veți face curățenie și așa mai departe. Totodată, aflați cine
și ce abilități are în viața de zi cu zi. Cineva gătește gustos, cineva știe cum se calcă etc. Veți
înțelege imediat cum e lumea departe de grija părinților. Dacă nu strângeți gunoiul, nimeni
nu-l va strânge, muntele de gunoi va crește repede, dar, din păcate, nu se va evapora de unul
singur. Patul va adăposti jumătate din conținutul dulapului și al mesei, dar vedeți că s-ar putea
întâmpla odată să intrați în cameră și să nu vă dați seama unde se află obiectele sus-numite. Nu
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cu mult mai frumos, așadar, mențineți în mod regulat și împreună ordinea și curățenia în
Este mai bine să cădeți de acord din start cu privire la regulile și frecvența curățeniei în cameră.
4. Igiena
Dacă locuiți într-un cămin de tip coridor, nu vă despărțiți de șlapii pentru duș. Nu-i așa că
nu doriți, ca toți acești nefericiți, din publicitate, să suferiți de mâncărime etc.? Oh da, și fiți
pregătit să vă amintiți de abilitățile de spălare în lighean. Dușurile funcționează, însă uneori se
mai întâmplă să nu vină apa fierbinte! Ei bine, dacă funcționează, luați cu dvs. o carte, pentru
a nu vă pierde timpul la coadă.
5. Gălăgia
Dacă vecinul dvs. se trezește, în mod regulat, la șase dimineața, începe să umble prin farfurii, să
târâie ciupicii cu picioarele și să tragă zgomotos sertarele, bineînțeles, puteți încerca să scăpați
de el (vezi punctul 1) sau să îl reeducați. Dar, dacă totul este fără speranță, luați-vă dopuri
pentru urechi. O invenție grozavă: nu le este frică nici de astfel de ciocârlii matinale cu accese
Nu aveți cum să scăpați de gălăgia de la cămin, așa că cel mai bine este să vă cumpărați dopuri
pentru urechi de la bun început.
6. Intendentul căminului
Intendentul căminului este șef pe aprovizionare, dar și reprezentant al puterii universității.
El vă va putea încuviința mutarea cu un vecin nou și, în general, dacă este necesar, va rezolva
problemele de zi cu zi și nu va crea altele noi pentru dvs. E bine să vă aveți de bine cu persoanele
de care depinde șederea voastră la cămin.
7. Compromisuri
Cel mai important lucru pe care trebuie să-l însușiți la cămin e să știți să vă înțelegeți cu oricine,
dar mai ales să găsiți compromisuri.
8. Altruism
O să fiți înconjurat de oameni cu diverse venituri. Toți însă veți avea un punct cert în comun:
ochi înfometați. Nu ascundeți mâncarea adusă de la bunica, părinți, împărțiți-o cu ceilalți.
Considerați acest lucru ca pe o investiție în viitor. Când nu veți avea ce mânca, veți aprecia
procentul din aceste contribuții ale dvs.: vecinii, amintindu-și de deliciosul dvs. salam, vă vor
servi, cu siguranță, cu mâncare. Apropo, se referă, nu numai la mâncare.
A trăi în cămin înseamnă să puteți să împărțiți cu aproapele din tot ce aveți.
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Pentru ca viața de cămin să fie mai ușoară, iată câteva sfaturi bune de urmat:
•
•
•
•
•
•

Nu trebuie să declarați război tuturor, dacă ați fost jigniți și să vă jucați de-a tăcerea timp
de câteva zile. Este suficient să vorbiți cu vecinii ca să clarificați lucrurile.
Fiți dvs. înșivă, fiți prietenos: dați dovadă de mai mult calm, de mai puțin egoism.
Dacă apar conflicte, vorbiți deschis cu oponentul dvs., nu-i purtați pică și, mai ales, nu
întreprindeți acțiuni murdare pe furiș.
Luați aminte că bârfele și zvonurile se răspândesc în cămin într-un ritm cu adevărat
fantastic. Gândiți-vă bine înainte de a spune ceva de rău despre cineva.
Viața distractivă din căminele studențești este captivantă, dar nu uitați să învățați. În caz
contrar, toată studenția dvs. se poate încheia odată cu sesiunea.
După ce locuiți într-un cămin studențesc, veți învăța să faceți față oricăror situații de
urgență, veți putea găsi cheițe ca să abordați diferite persoane, vă veți face mulți prieteni
buni și fideli.

Mult noroc, dragi USM-iști!

9. Mâncarea
Veți fi tentat să mâncați tot felul de fast food-uri care vor cădea greu la stomac, se vor digera
anevoios și vor otrăvi restul organelor. Chiar dacă sunteți mort de oboseală, gătiți și mâncați
mâncare sănătoasă. Toate aceste chipsuri, „pelmeni”, „produse de patiserie franceză” vă vor da
de știre mai devreme sau mai târziu. Dacă totuși nu intenționați să rămâneți mult în această
lume și nu vă preocupă greutatea în plus acumulată, gândiți-vă măcar la bani, vă iese mai ieftin
și mult mai sănătos, dacă preparați dvs. înșivă mâncarea.
10. Cheile
Nu pierdeți cheile de la cameră, aveți grijă de ele ca de ochii din cap.
ARGUMENTE PRO ȘI CONTRA DE A OPTA PENTRU CĂMIN
Pro cămin:
•
•
•

Independența completă și un pas spre a testa viața adultă.
Oportunitatea de a vă face prieteni adevărați și utili pentru studii, inclusiv cu studenții din
anii mai mari.
Schimbul de experiență. Educarea propriului caracter: toleranță, independență, altruism,
disciplină, bonomie etc.
Argumente contra:

•
•
•
•
•
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Vecini întâmplători, supărători.
Viața de zi cu zi în comun cu persoane străine.
Gălăgia vecinilor, care nu poate fi evitată.
Riscul de a deveni obiect al bârfelor și zvonurilor.
Reguli și regim strict de cazare.
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Zece sfaturi „bobocilor” - studenților din anul I
1. Nu vă pierdeți cu firea. În primele zile și chiar săptămâni de studii la universitate, veți
fi probabil nedumeriți sau chiar deprimați, căci totul în jur vă este necunoscut, o mare de
oameni. Este o stare neplăcută, dar absolut normală, legată de adaptarea la un mediu nou, care
va trece foarte curând. Dar, atâta timp cât vă orientați încă rău în complexitatea coridoarelor
și a numerelor aulelor, ar fi bine să devină o obișnuință plecarea de acasă (sau cămin) cu 10-15
minute mai devreme decât timpul necesar pentru a ajunge la universitate. În primul rând, nu
veți întârzia la prima prelegere, iar în al doilea rând, nu va trebui să vă faceți griji și nervi în
plus.
2. Ar fi foarte bine să cunoașteți persoanele-cheie ale facultății, universității, tutorele grupei
dvs. De aceea, din primele zile, aflați unde se află decanatul facultății dvs., intrați pe acolo (nu
vă fie teamă!), faceți cunoștință cu tutorele grupei dvs. Acest lucru vă va ajuta apoi la rezolvarea
rapidă a diverselor probleme.
3. Din prima zi găsiți orarul cursului/grupei dvs. și memorați-l. Nu folosiți în acest scop primul
caiet aflat la îndemână. Spre deosebire de orarul de la școală, orarul de la universitate se poate
schimba, așa că reveniți asupra lui fie on-line, fie la avizierul de la facultate.
4. Nu lăsați pe mai târziu vizitarea bibliotecii. Teoretic, manualele ar trebui să fie suficiente
pentru toți studenții, dar e doar o chestiune teoretică. Aflați (de la tutorele grupei dvs. sau de
la decanatul facultății), poate e o zi și o oră specială de înregistrare la bibliotecă pentru grupa/
cursul dvs. Dacă da, în niciun caz nu ratați șansa de a vă înscrie la bibliotecă. Aflați din timp ce
trebuie să aveți (de obicei, carnetul de student și o fotografie).
5. Treceți și vă notați neapărat toate unitățile universitare de care aveți nevoie: săli de cursuri,
laboratoare, săli de calculatoare, biblioteci, centre lingvistice, săli sportive, secții etc. Notațivă zilele și orele de lucru, aflați de ce aveți nevoie ca să le folosiți. Întrebați la ce oră este masa.
Grăbiți-vă să-i cunoașteți pe colegii de grupă, pe cei de la curs. De obicei, acești oameni devin
prietenii dvs. pe viață. Scrieți-vă numerele lor de telefon și adresele de e-mail, în special
numărul de telefon al șefului de grupă. Nu ezitați să apelați colegii studenți pentru a clarifica
orarul, termenul limită de prezentare a lucrărilor și referatelor etc.
6. Asigurați-vă că aveți suficiente caiete. Pe spatele copertei scrieți prenumele și numele
profesorului care ține lecții. La departamentul de profil, aflați zilele și orele când acesta se află
la universitate și introduceți aceste date în agenda dvs. - când va veni timpul să predați lucrările
de curs, referatele, aceste informații vă vor fi foarte utile.
7. Obișnuiți-vă să aveți mereu în geantă 1-2 pixuri de rezervă, căci gelul din ele tinde să se
termine la cel mai nepotrivit moment. La prelegeri este foarte util să aveți un stilou roșu sau
verde, sau un marker de culoare - cu ajutorul acestora puteți sublinia cele mai importante
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definiții pe câmp, să marcați ideile importante, să evidențiați termenii noi etc. Pentru orice
eventualitate, păstrați cel puțin un caiet curat în geantă, nici nu știți când veți avea nevoie de el.
8. Învățați cât mai repede posibil să faceți conspecte explicite. Nu este dificil, cel mai important
lucru este să dezvoltați un sistem de simboluri și abrevieri pe care să le înțelegeți. Notați toate
abrevierile cu decodări pe coperta caietului. Când faceți conspectul, nu economisiți hârtia.
Lăsați câmpuri în caiet pentru note suplimentare. Luați aminte că prelegerea nu înseamnă
dictare, deci nu este necesar să scrieți cuvânt cu cuvânt ce spune lectorul. Conspectați cu teze,
făcând rezumate. Nu vă descurajați, dacă nu reușiți din prima. Conspectarea e și ea o artă
specială care necesită instruire și timp. Treptat o veți însuși. Dacă simțiți că râmâneți în urmă,
lăsați spații libere în caiet - poate că alții vor fi mai ageri decât dvs. și după prelegere veți putea
completa aceste lacune, solicitându-le ajutorul.
9. Obișnuiți-vă cu gândul că pregătirea pentru sesiune începe... de la prima lecție. Înainte de
următoarea prelegere, nu vă fie lene să o revedeți, memorând-o pe cea precedentă. Astfel veți
afla câte lucruri rămân neînțelese, neelucidate. Dacă nu reușiți să le lămuriți nici cu ajutorul
unui manual, nu ezitați să vă adresați profesorului - este mai bine dacă îl întrebați acum,
decât pe urmă, la cea de-a opta restanță! Citirea literaturii din bibliografie trebuie începută,
de asemenea, imediat. La seminare nu stați cuminte în bancă, ci fiți activi: interveniți cu
completări, precizări, puneți întrebări. Dacă o să frecventați regulat prelegerile și o să predați
la timp referatele, lucrările de curs, aveți șansa reală să vă integrați în viața academică a USM,
care e fascinantă.
10. Când vă veți clarifica cu procesul educațional, vă veți obișnui puțin cu noile condiții,
luați aminte că Universitatea de Stat din Moldova este o universitate cu istorie bogată pe care
trebuie să o cunoașteți, inclusiv prin intermediul muzeelor ei. Este mai bine să faceți acest
lucru într-un mod organizat, să cooptați tutorele grupei și să mergeți în vizită la muzee. În
plus, la universitate vă puteți găsi o ocupație extracuriculară pe placul fiecăruia dintre dvs.: să
vă implicați în viața asociațiilor studențești a USM, să fiți parte a proiectelor de cercetare, să
vă înscrieți la Facultatea de Arte Frumoase a USM și să obțineți o a doua diplomă în domeniul
artelor: coregrafie, vocal, regie etc., vă puteți implica în organizarea de evenimente studențești,
să alegeți un sport din cele oferite și să obțineți performanțe, antrenându-vă în cadrul secțiilor
și echipelor USM. Puteți obține informații despre toate acestea de la tutorele grupei dvs.
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Ce să faceți după ore? Colorați-vă viața de student!
Anii studenției, de fapt, sunt cea mai fericită și mai minunată perioadă din viața
omului. Este perioada când vă aflați permanent alături de semenii dvs., fiind
uniți de o cauză comună (interese profesionale, experiențe din timpul sesiunilor,
susținerea proiectelor de diplomă etc.), dar și distracțiile comune după ore vă
unesc. Anume acum, în studenție, se leagă prieteniile, acum se câștigă cei mai
fideli și mai de încredere prieteni pe viață.

• Alegeți să faceți voluntariat. Toți cei implicați spun că sunt unele dintre cele
mai memorabile experiențe: prieteni noi, evenimente interesante și momente de
neuitat, vă sunt garantate. În plus, veți putea căpăta și dezvolta multe abilități
care vă vor prinde bine în viață și vor constitui un punct forte al CV-ului dvs.

Așadar, pentru ca viața voastră de student să fie cât mai colorată:
• Mergeți la diverse evenimente, concerte organizate de studenți: la Balul
Bobocilor, Miss Universitate, TVC etc., activități interesante, vesele, care vă vor
menține buna dispoziție și unde vă veți putea manifesta și dvs. ca artist sau veți
putea admira performanțele altora, fiind spectator alături de lumea academică a
USM.

• Participați la programele de studii de peste hotare. Veți căpăta maximum
experiență de viață independentă, veți lega și mai multe prietenii, veți cunoaște o
altă cultură îndeaproape și vă veți îmbogăți cunoștințele.

• Practicați sportul fie că o faceți de sine stătător, fie optați pentru secțiile USM,
mai ales că toți ne dorim un corp frumos și sănătos. Mens sana in corpore sano!

• Participați la programele de schimburi interculturale. Fără îndoială schimbarea
mediului pentru o săptămână vă va ajuta sa înțelegeți diferențele culturale, dar și
modul de percepere a lumii din țara-gazdă.
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• Nu ezitați, faceți freelance! La un moment dat va trebui sa ieșiți din zona dvs.
de confort, depășind limitele personale și să aplicați pentru un post de lucru. De
ce sa nu vă pregătiți din timp pentru acest lucru, optând pentru un job freelance?
Puteți încerca să puneți în practică cunoștințele acumulate la universitate, făcând
proiecte reale sau unele virtuale, toate vă vor face să creșteți atât în plan personal,
cât și profesional.

• Citiți cărți. Este una dintre cele mai bune metode de a vă inspira, de a vă spori
creativitatea, de a vă îmbogăți vocabularul, de a dezvolta gândirea analitică,
logica. O altă metodă care să vă ofere toate astea într-un pachet unic încă nu
s-a inventat. Acum e timpul să vă dezvoltați, să vă fortificați și să vă modelați
personalitatea așa cum vă doriți!

Lista cu siguranță poate continua, fiecare dintre dvs. își poate face una proprie.
Sperăm ca sugestiile din Ghidul studentului USM să vă îndrepte spre cel mai
frumos și mai drept drum pentru anii de studenție, pe care la sigur nu îi veți uita
niciodată.
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BURSE

BURSA
PREȘEDINTELUI RM

În calitatea dvs. de student al USM puteți beneficia de mai multe tipuri de burse:

1455 lei/lunar

BURSE FINANȚATE DIN BUGETUL DE STAT
BURSE DE STUDIU
Bursele de studiu se acordă semestrial strict în ordinea descrescătoare a mediilor.
Plafonul de acordare a burselor de studii este la nivel de 70 la sută din numărul
studenţilor autohtoni, înmatriculaţi la studii la învăţământ cu frecvenţa la zi,
conform planului de înmatriculare cu finanţare bugetară la fiecare specialitate.

BURSA REPUBLICII
		

1600 lei/lunar

Ciclul I Licență:
• Categoria I		
• Categoria II		
• Categoria III		

925 lei/lunar.
790 lei/lunar.
725 lei/lunar.

Cuantumul bursei de studii la specialităţil cu profil pedagogic se majorează cu 20
la sută faţă de mărimea bursei.
BURSE DE MERIT
Burse finanțate din bugetul de stat pentru studenții Ciclului I și Ciclului II:

BURSA GUVERNULUI
1335 lei/lunar
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PROGRAM DE MOTIVARE A CANDIDAȚILOR
BURSE SOCIALE
Plafonul de acordare a burselor sociale este la nivel de 10 la sută din numărul studenţilor
autohtoni bursieri. Pot pretinde la bursa socială următoarele categorii de studenţi (cu
prezentarea actelor de certificare a situaţiei familiale):
•

care provin din familii socialmente vulnerabile, în funcţie de cota venitului ce revine unui
membru al familiei;

•
•

studenţii cu dizabilitate severă, dizabilitate accentuată, deficienţe fizice şi senzoriale;
studenţii ai căror ambii părinţi sunt persoane cu dizabilităţi sau pensionari, părinţi care
au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii
Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E.
Cernobâl;
studenţii care provin din familiile cu trei şi mai mulţi copii;
studenţii familişti cu copii.

•
•

Bursa socială – se acordă pe durata anului universitar și nu se cumulează cu alte burse provenite
din alocații bugetare ale USM, obținute de către student. Bursa este în valoare de 490 de lei/
lunar.
Cuantumul burselor se reactualizează anual, în funcție de evoluția indicelui de inflație.
SCUTIRI DE TAXE
Universitatea de Stat din Moldova poate oferi scutiri de taxe de studii pentru
• studenții performanți, cu scopul promovării calității în educație, consolidării potențialului
USM și asigurării pieți imuncii cu cadre calificate;
• studenţii, reprezentând cazuri sociale.
BURSE DE PERFORMANȚĂ ( Link direct )

LICENȚĂ
PROGRAMUL USM „BURSE DE EXCELENȚĂ”
Universitatea de Stat din Moldova oferă studenților din anul I trei categorii de burse de excelență:
•
•
•

Bursă în valoare de 1500 lei/lunar și cazare gratuită în cămine pentru rezultate remarcabile la
olimpiadele școlare naționale, pe parcursul anilor de liceu.
Bursă în valoare de 2000 lei/lunar și cazare gratuită în cămine pentru rezultate deosebite la competiții
școlare internaționale prestigioase, pe parcursul anilor de liceu.
Bursă în valoare de 2500 lei/lunar și cazare gratuită în cămine pentru rezultate apreciate/premiate cu
distincții la olimpiadele școlare internaționale, pe parcursul anilor de liceu.

PROGRAMUL USM „PEDAGOGUL VIITORULUI”
Universitatea de Stat din Moldova oferă în anul de studii 2020-2021, programul „Pedagogul viitorului”
susținut prin burse din mijloace proprii pentru studenții din anul I, care au optat pentru specialitățile
pedagogice. Bursele de studii din bugetul USM se atribuie pe perioada studiilor de licență, în baza
rezultatelor academic excelente.
PROGRAMUL USM „BURSE NOMINALE”
Universitatea de Stat din Moldova acordă burse nominale, din venituri proprii, candidaților care pe
parcursul anilor de liceu au demonstrat rezultate înalte, dar nu au reușit să obțină un loc cu finanțare de
la bugetul de stat.
Busele nominale se acordă studenților din anul I, licență, în baza mediei de concurs stabilită prin decizia
Comisiei de admitere, în limita sumei alocate de către Senat.
Bursele nominale au scopul de a susține tinerii performanți și de a consolida potențialul și imaginea
Universității de Stat din Moldova.
PROGRAM COMUN DE STUDII SUPERIOARE
cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România (două diplome)
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În baza acordului semnat între Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,
Iași, studenții înmatriculați în anul de studii 2020-2021, studii superioare de licență, la specialitățile:
matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, informatică, vor realiza un program comun de studii și
vor obține două diplome.
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Programele oferă posibilitatea realizării mobilităților academice pentru un an de studii în
cadrul universității partenere, stagiilor de practică, cu utilizarea laboratoarelor, stațiunilor și
bazelor de practică din ambele universități, cercetărilor și publicaților comune, precum și a
diverselor activități extracurriculare.

•
•

încurajează îmbunătățirea calității, inovarea, excelența și lucrul în echipe multidisciplinare;
sporesc relevanța programelor de masterat comune pentru piața forței de muncă, printr-o
implicare sporită a angajatorilor.

SCUTIRI DE TAXE
Absolvenții programelor comune de studii vor obține două diplome: diploma de licență a
Universității de Stat din Moldova și diploma de licență a Universității „Alexandru Ioan Cuza”,
Iași, România.

Universitatea de Stat din Moldova poate oferi scutiri de taxe de școlarizare pentru:

SCUTIRI DE TAXE

•
•

Universitatea de Stat din Moldova poate oferi scutiri de taxe de studii pentru:

•

•
•

studenții care au statutul de șefi de promoție, absolvenți ai ciclului I din cadrul USM;
studenții performanți, cu scopul promovării calității în educație, consolidării potențialului
USM și asigurării pieții muncii cu cadre calificate;
studenţii, reprezentând cazuri sociale.

studenții performanți, cu scopul promovării calității în educație, consolidării potențialului
USM și asigurării pieți imuncii cu cadre calificate;
studenţii, reprezentând cazuri sociale.

PROGRAM DE MOTIVARE A CANDIDAȚILOR
MASTER
Universitatea de Stat din Moldova pentru anul de studii 2020-2021 propune următoarele
programe comune de studii superioare de master (două diplome):
Facultatea de Matematică și Informatică, în colaborare cu University of West Attica, Athens,
Grecia, pentru programul „Informatică aplicată”, traseul – securitatea informației.
Facultatea de Litere, masterat francofon cu diplomă dublă, pentru programul „Traducere și
interpretare de conferințe”, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România;
Facultatea de Istorie și Filosofie, programul „Istorie, resurse culturale și patrimoniu
în societatea contemporană” la Universitatea din București, România și programul
„Managementul patrimoniului cultural” la Universitatea de Stat din Moldova; programul
„Istoria și circulația ideilor filosofice” la Universitatea din București, România și programul
„Filosofii contemporane” la Universitatea de Stat din Moldova.
Facultatea de Științe Economice, programul „Management şi marketing hotelier şi turism”
cu Universitatea din Girona (UdG), Spania și programul „Audit și expertiză financiară” cu
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România.
Avantajele programelor comune de masterat:
•
•
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valorifică parteneriatele regionale în domeniile de interes comun;
îmbunătățesc nivelul competențelor și abilităților absolvenților de masterate;
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DICȚIONARUL STUDENTULUI
Ca să vorbim aceeași limbă cu mediul studențesc și academic al USM veți avea nevoie de acest
mic dicționar, aflat mereu în lucru (căci nevoile și noțiunile exprimate de studenți și profesori
cresc de la o zi la alta).
Și pentru că veți fi „bombardați” cu informații și cu o grămadă de termeni pe care nu i-ați mai
întâlnit, v-am pregătit un mic dicționar ca să fiți cei mai informați. Țineți Ghidul aproape; cel
puțin 3-4 ani veți tot auzi despre examene, contracte de studii.
Alma mater - este o expresie de origine latină (în română - „mama hrănitoare”) – denumire
informală studențească străveche dată instituțiilor de învățământ care constituiau hrana
spirituală.
An academic (concediu academic) - modalitatea de a rămâne la universitate un an în plus.
„Admis”- pentru a intra în sesiune, trebuie să obțineți calificativul „admis” la disciplinele
predate.
„Boboc” – student în anul I.
Bursa este acea bomboană pe care o primește studentul cu finanțare de la buget (dar și alte
categoriide studenți) care a susținut cu succes (cu medie mare) toate probele de evaluare și a
trecut sesiunea la timp.

Cozile nu sunt un atavism, așa cum s-ar putea crede, ci o situație absolut obișnuită a unui
student de rând, acestea urmărindu-l sub formă de datorii la discipline. Dar doar suntem
homo sapiens, așa că nu lăsați cozile să crească exact în cel mai preferat punct al nostru, cel
de-al cincilea!
Decan – practic, unica persoană care vă poate salva, în caz extrem, sufletul dvs. păcătos de a fi
expulzat din universitate. Îl găsiți la decanatul facultății dvs.
Diplomă - după ce ați studiat la o instituție de învățământ, veți primi Premiul Mare – diploma
de studii.
Facultate - nu e numai decanat și studenți, ci și departamentele acesteia, cu profesori,
laboratoare și săli de studii. Șef pe facultate este decanul.
Fereastră – liberi de ore, timp în care puteți dormi, rescrie o prelegere dacă ați întârziat la ea
sau puteți să vă plimbați, pur și simplu, ca să luați o gură de aer. Folosiți acest timp cum doriți!
Fițuică - bilet de loterie, datorită căruia veți „zbura” imediat din universitate.
Grupă – ca și clasa la școală.

Căminul - a doua casă pentru studenți, unde puteți găsi prieteni, conspectele prelegerilor, iar
uneori chiar și mâncare.

Internetul este ceea de ce are nevoie orice student și nu numai... Acolo găsim nu doar o mulțime
de lucruri interesante, dar și utile. De exemplu, site-ul universității (www.usm.md), al facultății
sau profesorul preferat cu prelegeri în formă electronică, sau site-ul ASUSM etc.

Copiuțe – metodă învechită, dar încă sigură, de trișare la examen. Nu vă încurajăm, e pedepsită
și penal!

Teza de licență - o mulțime de nopți nedormite, după care începeți să înțelegeți notițele stângace
din caietele dvs. și apar create aproximativ 30-40 de pagini de text cu ilustrații.

Carnetul de student- îl primiți la începutul anului universitar și acesta este documentul care
adeverește că sunteți student la USM, îl prezentați oriunde vi se cere acest lucru (la bibliotecă,
la intrarea în Grădina Botanică, la examene etc.) Aveți grijă să nu îl pierdeți!
Ceremonia de inițiere în rândul studenților – are loc la început de an universitar, în prima
lună de studii. Luați aminte însă: deveniți cu adevărat studenți abia după ce treceți prin prima
probă de foc serioasă – prima sesiune.

Lucrare de laborator - este un moment unic, când teoria poate fi aplicată în practică: să luați
niște date sau să vedeți un microcircuit. O ocazie minunată de a vă conecta la ceva, de a „arunca
ceva în aer” (glumă!), de a fi zguduiți la 220 V (a nu se testa - periculos pentru viață!).

Conferința este modalitatea de a fi trecut în tagma deștepților, dar și o ocazie de a demonstra
aptitudini, participând la viața științifică.
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Comitetul sindical studențesc - este o portiță magică, în spatele căreia vă așteaptă bilete la
teatru și săli de expoziții cu reduceri etc.

Mâncarea – are loc o vânătoare continuă după dobândirea acesteia de către studenții umanoizi
inteligenți. Sursa de bază pentru cei conștiincioși - bursele, dar în special „pachetele salvatoare
de la părinți”, vecinii de cămin, asta în cazul dacă sunt amabili și știu să gătească singuri și dacă
nu au plecat la prânz în ospeție.
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Mobilități studențești - viața de student nu e completă dacă nu plecați pentru unul sau două
semestre la o altă universitate dintr-o țară europeană să vedeți cum e să fii student în Polonia,
Franța, Germania, Olanda, Anglia, Grecia ș.a. Pentru a participa la selecția pentru mobilitățile
Erasmus+ urmăriți avizierul și site-ul www.usm.md, și pregătiți-vă pentru experiențe de
neuitat. Dacă nu ne credeți pe cuvânt, întrebați-i pe acei care au fost deja în programe de
mobilitate – nu veți găsi pe nimeni care să regrete alegerea făcută.

ca să vă pregătiți, și nu prea știți, de regulă, la ce să vă așteptați, structura examenelor fiind
diferită de la facultate la facultate și de la materie la materie. Nu degeaba se mai numește și
stresiune.

Nota – e o hieroglifă în carnetul de note: când e de bine - e victorie curată; poate fi atenționare
- nota bene!, dar și notițe de subsol; când e bună și de „de trecere”, atunci e cea mai prețioasă,
căci duce la „plata” eforturilor.
Necesitatea - este, în principiu, aceeași libertate, dar una conștientă. Așadar, puteți merge la
cursuri sau puteți să nu le frecventați, examenele, de asemenea, le puteți susținute sau puteți să
nu le luați, ei bine, prin urmare, alegerea de a fi sau a nu fi student al USM vă aparține!

Șef de grupă - este liderul grupei, care deține informații valoroase despre studenți, studenție,
decanat, sindicat, rectorat și cu care este mai bine să fiți în relații bune mereu. Este studentul
pe care voi îl alegeți în mod democratic să vă reprezinte și să vorbească în numele vostru cu
profesorii și cu decanatul. E acea persoană responsabilă care vă va „stresa” grupul de discuții
cu mesaje despre cursuri, oportunități și examene. Până când vă alegeți un șef de grupă, colegii
din anii mai mari și cei din Consiliile Studențești vor sta la dispoziția studenților de anul I să
vă răspundă la întrebări. Nu ezitați să întrebați.

„Neprezentarea” - e „mai bună” decât nota „nesatisfăcătoare” – un mod de a ajunge în anul
academic.

„Opiniocraţie” - influenţa şi puterea celor care-şi dau cu părerea, adesea neavizaţi. Nu vă
molipsiți, este extrem de virulentă!

„Pafarist” - persoană care nu ştie (aproape) nimic într-un anumit domeniu, care e pe (din)
afară. A nu se completa rândurile! – regulă pentru studenți.
„Părerolog” - specialist în datul cu părerea.

Univer - (Universitate) sau Alma mater sau pur și simplu un templu al științei. Acesta este locul
unde ați ales să fiți studenți și fără de care viața dvs. nu va părea atât de diversă și distractivă.
Viața studențească este cea mai minunată perioadă în care trebuie să reușiți să învățați, să vă
relaxați și să vă faceți o grămadă de cunoscuți, dar, mai ales, legături utile.

Oră – unitatea de calcul a timpului de studiu al studentului.

Visul studentului: viaţă de rezervă.

Prof (profesor) –practic același profesor de liceu, doar că are, de regulă, grad științific și pune
mai rar note.

X: eternul necunoscut.

Rectorul - la școală, liceu era directorul, iar la universitate este rectorul. Șeful întregii
universități, care are în subordinea sa prorectorii și decanii. Dacă îl veți întâlni pe hol - nu este
necesar să vă speriați, puteți doar să-l salutați.

„Stresiune” - un cuvânt din limbajul glumeţ al studenţilor. O combinare între „sesiune“ şi
„stres“, imposibil de evitat, doar de trecut!

Y: praştia alfabetului.
Zvon: știre în neştire.

Regula de aur a studentului: Ai bani- mănânci, n-ai bani - nu ți-e foame.
Restanța este proba de foc la care nimeni nu vrea să meargă benevol, dar uneori este silit de
circumstanțe. Restanțele se susțin imediat după sesiune, în sesiunea de recuperare.

41

Sesiunea - cea mai veselă perioadă a studenților e cea între sesiuni. În sesiune viața e și mai
veselă. Poate trece repede, poate însă dura și mai mult, în dependență de gradul de umplere a
circumvoluțiunilor creierului studentului.
Sesiunile sunt, în general, un „heirup” pentru care aveți mai puțin de un semestru la dispoziție
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Memoriul motivațional al studenților de la USM:
1. Învățăm pentru viață, nu pentru școală. (Seneca)
2. Numele tău este măsura faptelor tale. (Ovidius)
3. Cunoaște-te pe tine însuți. (Thales)
4. Gândesc, deci exsit. (Descartes)
5. Știința e putere. (Bacon)
6. Rădăcinile învățăturii sunt amare, dar roadele dulci. (Aristotel)
7. Învaţă din cele petrecute ieri, trăieşte acum, speră pentru mâine. Important este să nu te
opreşti din a-ţi pune întrebări. (Albert Einstein)
8. Norocul îi ajută pe cei curajoși. (Terentius)
9. Lenea este marele dușman care stă înlăuntrul nostru. Nu se află prieten la fel ca silința; cel
activ nu piere. (Bhartrhari)
10. Deschide cartea ca să înveți ce au gândit alții, închide cartea, ca să gândești tu însuți.
(Heyde)
11. Cel mai sigur zid de apărare este mintea. (Antisthenes)
12. Prețul real al muncii este știința și virtutea. (Emerson)
13. Șade norocul celui care șade, stă norocul celui care stă, doarme norocul celui care doarme,
umblă norocul celui care umblă. (Aitareya-Brahmana)
14. Tot ce suntem este rezultatul celor ce am gândit și am făcut. (La Guyon)
15. Dacă nu te îndrepți spre ceea ce îţi doreşti, nu vei avea acel lucru niciodată. Dacă nu ceri,
raspunsul va fi întotdeauna nu. Dacă nu faci nici un pas înainte, vei rămâne mereu în acelaşi
loc. (Nora Roberts)
16. Rețeta succesului: studiază atunci când alții dorm; muncește atunci când ceilalți lenevesc;
pregatește-te pe când alții se joacă; visează în vreme ce alții doar își doresc. (William A. Ward)
17. Banii nu aduc învăţătură, dar învăţătura aduce bani. (proverb românesc)
18. Îmi cunosc limitele. Dar pur şi simplu le ignor. (Friedrich Nietzsche)
19. Cartea este alfa și omega oricăror cunoștințe. (St. Zweig)
20. Învățătura trebuie să fie întotdeauna un orizont. (N. Iorga)
Aptitudinile voastre extraordinare alimentate cu curaj și activitate intelectuală asiduă
transformă visele în realitate! Cutezați!
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PERFORMANȚA TA ÎNCEPE AICI !

