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Planul calendaristic al evenimentelor științifice 

A Catedrei Tehnologii Informaționale, Matematică și Fizică 

pentru anul universitar 2021-2022  

№ 

 

Titlul evenimentului Datele Responsabil Participanții 

1 Elaborarea Planului de lucru științific a 

Catedrei Tehnologii Informaționale, 

Matematică și Fizică pentru anul 2021-2022  

Septembrie 

2021 

Seful catedrei Popil 

G.P., responsabil de 

știință Velicova T.G. 

Seful catedrei  

Popil G.P., 

responsabil de 

știință Veliсova 

T.G. 

2 Evaluarea eficacității activității de cercetare 

științifică a catedrei  pentru anul universitar 

2020-2021 

Septembrie 

2021 

Comisia științifică 

(Velicova T.G.) 

Profesorii 

catedrei 

3 Completarea planurilor individuale (capitolul 

pe știință - planificarea activităților științifice) 

Septembrie 

2021 

Profesorii catedrei Profesorii 

catedrei 

4 Participare la PROIECTUL ERASMUS+ 

COMPASS: CĂTRE MODELUL 

UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE 

CONTINUA ÎN MOLDOVA.  

Număr de referință: 597889-EPP-1-2018-1-

MD-EPPKA2-CBHE-SP. 

Studierea activităților diferitelor țări în vederea 

acordării serviciilor de învățare pe tot parcursul 

vieții și crearea unor astfel de programe la 

universitate. 

Pe parcursul 

anului 

Kovricova R.N, 

Kîssa L.P. 

 

5 Pregătirea articolelor pentru participarea la 

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică 

„Ştiinţă, Educaţie, Cultură”, dedicată aniversării 

a 31 de ani a Universităţii de Stat Comrat, care 

se organizează anual în luna februarie. 

Pregatirea 

articolelor - 

septembrie-

noiembrie 

2021 

 

Comitetul org. a 

catedrei 

Profesorii și 

studenții 

catedrei 

6 Proiectul Programului Ceh de Cooperare pentru 

Dezvoltare "Dezvoltarea regională a Moldovei: 

Sprijinirea implementării a unei strategii 

regionale care utilizează date GIS“. 

2021 Velicova T.G., 

Sibova O.G. 

 

7 Pregătirea și desfășurarea celei de-a VI-a 

Conferințe naționale științifice și practice 

„Probleme și provocări ale economiei regionale 

în contextul globalizării”. 

Decembrie 

2021 

Profesorii catedrei Profesorii 

catedrei 

8 Participarea la evenimentele organizate de 

Direcția Principală de Educație a UTA 

Găgăuzia. 

Pe parcursul 

anului 

Profesorii catedrei Profesorii 

catedrei 

9 Elaborarea planurilor pentru activitatea de 

cercetare și științifică de către profesorii 

catedrei (Planul pentru activitatea ştiinţifică şi 

inovaţională pentru anii 2021-2025, Tema 

ştiinţifică: „Probleme actuale ale ştiinţelor de 

informatică, matematică şi fizică”). 

Pe parcursul 

anului 

Profesorii catedrei Profesorii 

catedrei 

10 Participarea la evenimente științifice ale USC și 

în afara ei (conferințe naționale, conferințe 

internaționale, seminare, ateliere, webinare 

etc.). 

 

Pe parcursul 

anului 

Profesorii catedrei Profesorii USC 



 

11 Participarea la evenimentele, organizate de 

Oficiul Național Erasmus+ din Moldova, 

Asociația RENAM, Academia Tekwill etc. 

Pe parcursul 

anului 

Profesorii catedrei Profesorii USC 

12 Publicarea articolelor publicate pe site-ul 

https://www.academia.edu/  

Pe parcursul 

anului 

Profesorii catedrei Profesorii USC 

13 Completarea informațiilor de către profesorii 

catedrei despre activități științifice pe pagina 

Google Academy https://scholar.google.com/  

Pe parcursul 

anului 

Profesorii catedrei Profesorii USC 

14 Trimiterea în timp a lucrărilor științifice la 

biblioteca USC pentru completarea bazei de 

date electronice cu lucrări științifice, 

monografii, materiale didactice ale profesorilor 

de pe site-ul web USC: https://library.kdu.md. 

Pe parcursul 

anului 

Profesorii catedrei Profesorii USC 

15 Lucru cu cataloage electronice, la care este 

deschis accesul gratuit (în cadrul programului 

Research 4Life - AGORA etc.), analiza 

lucrărilor științifice în baze de date (în cadrul 

Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis 

la Informații Științifice - octombrie). 

Pe parcursul 

anului 

Profesorii catedrei Profesorii USC 

16 Completarea portofoliului individual de știință 

(certificate, listă de publicații, actualizări CV). 

Pe parcursul 

anului 

Seful catedrei Popil 

G.P., responsabil de 

știință Velicova T.G. 

Profesorii  

catedrei 

17 Managementul lucrărilor de cercetare ale 

studenților (teze de licență, teze de master, 

redactarea articolelor comune cu profesorii 

catedrei). 

Pe parcursul 

anului 

Profesorii catedrei Studenții 

catedrei 

18 Participarea la concursuri pentru participare ]n 

programme de mobilitate Erasmus+ (profesori 

și studenții). Consultarea  studenților cu privire 

la participarea în programe de mobilitate. 

Pe parcursul 

anului 

Seful catedrei Popil 

G.P., responsabil de 

știință Velicova T.G. 

Profesorii și 

studenții 

catedrei 

19 Participare la proiecte nationale si 

internationale. Depunerea cererilor  pentru 

primirea granturilor. 

Pe parcursul 

anului 

Profesorii catedrei Profesorii USC 

20 Consultarea profesorilor de la USC cu privire la 

dezvoltarea  cursurilor electronice pe platforma  

Moodle USC. 

Pe parcursul 

unui  

Velicova T.G., 

doctor, conf. univ., 

Lupașcu S.I., lector 

univ., magis.  

Profesorii USC 

21 Organizarea și desfășurarea seminarului 

„Aplicarea tehnologiilor inovatoare în predare”. 

Februarie 

2022 

Profesorii catedrei Profesorii USC 

22 Participare la Conferinţa internaţională 

ştiinţifico-practică „Ştiinţă, Educaţie, Cultură”, 

„Ştiinţă, Educaţie, Cultura”, dedicată aniversării 

a 31 de ani a Universităţii de Stat Comrat. 

Februarie 

2022 

Profesorii catedrei Profesorii USC 

23 Verificarea portofoliilor individuale de știință a 

a corpusului profesoral de catedra. 

Iunie 2022 Comisia de știință   

24 Raportul doctoranzilor catedrei cu privire la 

cerecetare doctorală. 

Iunie 2022 Kîssa L.P., Popil 

G.P., Lupașcu S.I. 

Profesorii  

catedrei 

25 Pregătirea raportului științific pentru anul 

universitar 2021-2022  

Iunie 2022 Şef de catedra, 

comisia de ştiinţă, 

profesorii catedrei 

 

Responsabil de știință a catedrei ITMF             Velicova T.G. 

Sef catedrei ITMF             Popil G.P. 

https://www.academia.edu/
https://scholar.google.com/
https://library.kdu.md/

