Internaționalizarea derivă din necesitatea
încadrării sistemului de învățămînt universitar
din Republica Moldova în spaţiul European unic
al cunoaşterii şi al cercetării, necesitatea
promovării şi facilitării activităţilor de
cooperare şi mobilitate internaţională ale
profesorilor şi studenţilor.
Semnatară a Acordurilor de colaborare, a
Memorandum-urilor
de
înţelegere,
a
Regulamentului cu privire la mobilitatea
academică în învățământul superior, a Legii
învățământului nr. 547 din 21.07.1995, membră
a Agenției Universitare a Francofoniei,
Universitate de Stat din Moldova, în special
Facultatea de Relații Internaționale, Științe
Politice și Administrative și-au stabilit obiective
concrete de cooperare internațională.
În acest sens, Departamentul de Relații
Internaționale, FRIȘPA, în parteneriat cu
Universitatea din Szeged, Ungaria și
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Romania, cu
finanțare exclusivă
din partea Agenției
Universitare a Francofoniei au demarat un
proiect’’Soutien aux formations francophones’’
pentru perioada 2016-2018, care și-a propus
drept obiectiv dezvoltarea competențelor
profesionale și lingvistice în limba franceză la
studenții
de
la
specialitatea
Relații
Internaționale. Acest proiect prevede patru
mobilități de predare-cercetare și două
mobilități de stagiu profesional.
Prima mobilitate de predare s-a desfășurat
în februarie curent (19-24 februarie 2017), unde
30 studenți ( studenții anului 1 și 2 specialitatea
Relații Internaționale) au avut onoarea să asiste
la un curs de 15 ore de Drept Comunitar/UE în

limba franceză ținut de doctorul în Drept Internațional, profesor universitar, dl. Kruzslicz Peter Pal,
Universitatea Szeged. A fost un eveniment productiv și un frumos schimb de experiență. Această
venire a dlui Kruzslicz ne-a permis să deschidem porțile unei colaborări de viitor și ne-a ajutat întrun alt tip de mobilitate.

Mobilitate de stagiu profesional, a început din 02 aprilie pînă pe 16 aprilie 2017, studenții anului
2, Rața Daniela și Rău Dumitru au fost selectați pentru bursa de mobilitate profesională la
Universitatea Szeged din Ungaria și Universitatea Babeș-Bolyai din Romania. În Ungaria, Daniela
Rața a asistat la ore la ciclul licență și la ciclul masterat(Grupurile de interese în Uniunea
Europeană, Uniunea Economică și Monetară, Problema migrației și gestionarea frontierelor externe a
UE ) la fel s-a implicat în activitatea Centrului Universitar Francofon unde a făcut cunoștință cu
tipurile de proiecte studențești în cadrul universității finanțate de AUF și Ambasada Franței.

Dumitru Rău, în Cluj, a activat la Centrul de Cooperare Internațională, implicîndu-se activ în
organizarea conferințelor științifice naționale și internaționale. Conform Convenției proiectului,
pregătim pentru octombrie 2017 alte 2 mobilități de predare cu profesorul universitar dl.Sergiu
Miscoiu, Universiataea Babes Bolyai din Cluj și Nagy Miklos de la Universitatea Szeged, Ungaria.
Ultima misiune o avem în martie 2018 prin vizita profesorului universitar, dl. Vincent Henry,
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.

Cooperarea cu AUF duce și la desfășurarea altor tipuri de proiecte și activități, spre exemplu, pe 20 martie curent, s-a desfășurat un seminar-informativ
cu anul 1, gr 101 Relații Internaționale, la care a fost invitată, dna Simion Olesea, responsabilă de activitatea cu studenții la Antena AUF Chișinău, care le-a
vorbit despre proiectele , concursurile, bursele la care studenții noștri sunt eligibili.

Pe 28 martie, studenții au avut drept invitat responsabila AUF Antenne de Chișinău, dna Roxana Țurcanu, în cadrul unei reuniuni – simulare cu ocazia
sărbătoririi celor 25 ani de Cooperare Bilaterală a Republicii Moldova și a Republicii Franceze. Invitații au rămas mulțumiți de organizare, prezentare,
venind cu unele recomandări si propuneri de colaborare și implicare reciprocă pe viitor.
Activitățile în cadrul AUF, Antena Chișinău, au motivat studenții să se implice în realizarea de proiecte, astfel, studenții anului întîi, grupa 101, în
pesoana lui Artin Nina,responsabil de proiect și a lectorului universitar Slobodaniuc Alina, coordonator de proiect, au cîșt igat finanțarea din partea AUF
pentru proiectul social Enfant- Le citoyen Actif/ Copilul- Cetățean activ, care s-a desfășurat pe 12 mai 2017 în cadrul instituției de plasament a copiilor cu
autism, școala Auxiliară NR. 7 din Chișinău. Scopul acestui proiect a fost sensibilizarea elevilor la mediul înconjurător, încurajarea spiritului de echipă și
promovarea sentimentului de dragoste față de aproapele său. Aceste obiective s-au realizat în urma unui șir de activități cu copiii : amenajarea curții, desen
pe asfalt, jocuri în echipă etc. Feedback-ul nu s-a lăsat așteptat, lumina și bucuria din ochii copiilor a explicat totul.

