
1 
 

                                                                              Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi                                     

 mun. Bălţi, str. Puşkin, 38, tel.: (231) 5-23-96, fax (231) 5-24-39 

Centrul de formare profesională continuă 

Perfecţionarea cadrelor didactice preuniversitare, anul 2016 

 

Nr. d/o 
Specialitatea Limba de instruire Perioada de instruire/nr de ore* 

Nr. de 

auditori 

1 Limbă şi literatură rusă (şcolile cu         

l. rusă de instruire) 

rusă 25.01. 2016 – 13.02.2016, 150 de ore 20 

2 Limbă şi literatură română (şcolile 

naţionale) 

română 01.02. 2016 - 20.02.2016, 150 de ore 20 

3 Pedagogie în învăţămîntul primar română 08.02. 2016 - 27.02. 2016, 150 de ore 25 

4 Educaţie tehnologică română 08.02. 2016 - 27.02.2016, 150 de ore 20 

5 Psihologie  română 15.02. 2016 - 05.03.2016, 150 de ore 20 

6 Psihopedagogie aplicată română /rusă  15.02. 2016-05.03.2016, 150 de ore 20 

7 Pedagogie preşcolară (educatorii 

instituţiilor preşcolare) 

română 22.02. 2016 - 12.03.2016, 150 de ore 25 

8 Matematică română 29.02. 2016 - 19.03. 2016, 150 de ore 20 

9 Educaţie civică română/rusă 29.02.2016-19.03.2016, 150 de ore 20 

10 Pedagogie preşcolară (educatorii 

instituţiilor preşcolare) 

rusă 14.03. 2016 - 02.04.2016, 150 de ore 20 
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11 Pedagogie în învăţămîntul primar rusă 14.03. 2016 - 02.04. 2016, 150 de ore 25 

12 Fizică română 21.03. 2016- 09.04. 2016, 150 de ore 20 

13 Biologie romănă/rusă 21.03. 2016- 09.04. 2016, 150 de ore 20 

14 Chimie română/rusă 21.03.2016-09-04.2016, 150 de ore 20 

15 Management educaţional română /rusă 28.03. 2016 – 16.04.2016, 150 de  ore  20 

16 Educaţie muzicală preşcolară română/rusă 28.03.2016-16.04.2016, 150 de ore 20 

17 Limbă şi literatură franceză română /franceza 03.10. 2016 -22.10. 2016, 150 de ore 20 

18 Limba şi literatura română (alolingvi) română 03.10. 2016  - 22. 10. 2016,  150 de ore 20 

19 Limba şi literatura engleză română/rusă/engleză 17.10.2016-04.11.2016, 150 de ore 25 

                 20 Pedagogie în învăţămîntul primar română 24.10. 2016 – 12.11. 2016, 150 de ore 20 

21 Matematică română /rusă 24.10. 2016 - 12.11. 2016, 150 de ore 20 

22 Pedagogie preşcolară română 14.11. 2016 – 03.12. 2016, 150 de ore 20 

23 Instruire muzicală română/rusă 21.11. 2016 – 10.12. 2016, 150 de ore 20 

24 Educaţie artistică română/rusă 21.11.2016-10.12.2016, 150 de ore 20 

 Total   500 

                        *Notă:  

             Numărul de ore-contact direct poate fi coordonat, în funcţie de necesităţile cadrelor didactice preuniversitare. Procesul de 

formare se realizează atît prin intermediul instruirii tradiţionale (face-to-face), cît şi prin învăţarea mixtă, care reprezintă un model de 

formare în care interacţionează trei componente: 
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- instruirea tradiţională (face-to-face), realizată prin prelegeri, ore practice şi de laborator cu utilizarea metodelor active şi interactive; 

- activitatea de învăţare independentă a auditorilor (cu utilizarea masivă a  tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiile moderne) (self-

study learning); 

- învăţare colaborativă online (online collaborative learning). 

 Centrul de formare continuă  organizează cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, atît în incinta Universităţii, cît 

şi în teritoriu.  

Înscrierea la cursurile de perfecţionare se efectuează on-line, anticipat demarării procesului de formare profesională, în vederea 

centrării adecvate pe necesităţile cadrelor didactice. Accesaţi SITE-ul Universităţii- www.usarb.md 

Cadrele didactice delegate la cursurile de formare profesională continuă beneficiază de cazare cu plată în căminul de tip garsonieră. În 

campusul universitar funcţionează cantina şi profilactoriul-preventoriu „Sănătate”. 

 

 

Rector                                                                                                                              Gheorghe POPA 


