UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
cu sediul la Chișinău, Republica Moldova
organizează
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ STUDENȚEASCĂ
NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
20 APRILIE 2022
Evenimentul se adresează studenților ciclului I, II și III, viitorilor cercetători, cadrelor
didactice, specialiștilor în științe ale educației, științe exacte și ale naturii, tuturor celor interesați
de problemele învățământului și societății contemporane.
Conferința științifică studențească are drept scop diseminarea și promovarea practicilor de
succes a studenților implicați în procesul educațional și cel de cercetare; asigurarea transferului
tehnologic al rezultatelor cercetării în practica educațională, valorificarea modelelor şi
experiențelor reușite în asigurarea educației de calitate, elaborarea noilor materiale polifuncționale
utile pentru diferite domenii ale economiei, auditul calității factorilor mediului ambiant,
conservarea florei și faunei, studiul peisajelor geografice și culturale, elaborarea softurilor
informaționale, a soluțiilor utile pentru aplicarea în procesul de rezolvare a problemelor de calcul
etc.
Forumul îşi va desfăşura activităţile în atelierele:
Geografie Generală, tcastravet@gmail.com
Geografie Regională și Didactica Geografiei, capatina.lucia@gmail.com
Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, etaban@mail.ru
Analiză matematică și ecuații diferențiale, anamecdif@gmail.com
Algebră, geometrie, topologie și didactica matematicii, afanasdde@gmail.com
Fizică, astronomie și didactica fizicii, postolachi@list.ru
Tehnologii informaționale moderne și aplicații, dvascan@gmail.com
Algoritmi și modalități de implementare a tehnologiilor
informaționale, llchiriac@gmail.com
9. Limba Română și Lingvistica Generală, natstrat@mail.ru
10. Literatură Română, Universală și Folclor, strajescu.natalia@mail.ru
11. Limba şi Literatura Engleză, tatianaciorba@yahoo.com
12. Limba şi Literatura Franceză, tatianaciorba@yahoo.com
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Biologie animală, vioricacoada@gmail.com
Biologie vegetală, eugeniachiriac@gmail.com
Studii interdisciplinare în Știința materialelor și Didactica chimiei, codreanu.sergiu@ust.md
Protecția mediului ambiant și tehnologii educaționale, chischa.diana@ust.md
Probleme actuale ale psihopedagogiei învățământului general, pavlenco_lilia@mail.ru
Probleme actuale în învăţământul primar, golubitkisilvia@gmail.com
Tendințe naționale și internaționale în managementul inovațional, lilianacebanu09@gmail.com
Pedagogie, psihologie și management educațional, elenarusu003@gmail.com
Cercetarea științifică în cadrul studiilor superioare de doctorat, ciclul III, din perspectiva
realizării politicii naționale de cercetare și inovare, ust.scoaladoctorala@gmail.com

IMPORTANT:
Formularul de participare se va expedia până la 31 martie 2022 prin accesarea link-ului.
https://forms.gle/nJvX8JBRv87jeb1e6
Conducătorii ştiinţifici ai studenţilor şi masteranzilor deţinători ai locurilor I-III în cadrul
conferinţei vor coordona elaborarea lucrărilor ştiinţifice şi vor asigura transmiterea lor pentru
publicare la adresa responsabililor secțiilor.
Depunerea lucrărilor se va realiza până la 15 aprilie 2022 în format electronic, în formă
integrală, cu rezumatul în limba engleză, precizând clar în mesajul de însoțire numele și prenumele,
funcția și subdiviziunea autorului / coautorului lucrării, instituția unde studiază/ activează, numărul
de telefon și adresa de e-mail la care poate fi contactat.
Evenimentul se va desfășura în regim mixt.
Programul conferinței cu linkurile de conectare la ateliere va fi plasat pe site-ul
Universității de Stat din Tiraspol cu două zile înainte de lansarea evenimentului (www.ust.md).
Fiecare participant la Conferință va primi la sfârșitul evenimentului științific diploma de
participare în varianta electronică.
Materialele publicate vor fi plasate în varianta electronică pe site-ul www.ust.md .

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR
Cerințe:

Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New
Roman, corp de literă 12, interval între rânduri 1,5, aliniat 1,0, cu diacritice.

Dimensiuni câmpuri: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2 cm; dreapta – 2 cm.

Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă
14, centrat cu Bold; urmat de numele și prenumele complet al autorului/ autorilor, font
Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituțională (instituția,
orașul, țara pentru autori sau coautori).

Lucrările pot avea cel mult 3 autori.

Lucrarea va cuprinde 4-7 pagini complete.














Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română și engleză vor
fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11,
interval între rânduri 1,15.
Cuvinte-cheie în limbile română și engleză vor cuprinde 3-7 termeni conceptuali, care
se vor redacta cu același format ca și rezumatele (fără indentare, cu aliniere stângadreapta și dimensiunea fontului 11).
Figurile (fotografii, imagini, diagrame, scheme) se plasează centrat, nemijlocit după
referința respectivă în text. Sub figură se indică numărul de ordine și legenda
respectivă, cu titlul centrat, fără Bold.
Tabelele se numerotează și trebuie să fie însoțite de titlu, care se plasează deasupra
tabelului, cu aliniere la dreapta și litere aldine (fără Bold).
Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica
propusă dezbaterii, să aibă originalitate și să cuprindă experiențe personale.
Lucrările pot fi prezentate în limbile: română, engleză, franceză, rusă.
Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor o poartă autorii.
Referințele, încadrate în paranteze pătrate, se introduc în textul lucrării, corespunzător
listei bibliografice.
Bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării cu numerotare arabă, conform
formatului de mai jos:

Exemplul 1 (un autor)
ȚURCAN, N. Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informaţie. Chişinău: CEP
USM, 2012. 324 p. ISBN 978-9975-71-253-8.
Exemplul 2 (doi autori)
GHEŢIU, M., TOPOREŢ, V. Chimia lemnului. Chişinău: Tehnica-Info, 2010. 404 p. ISBN 9789975-63-310-9
Teze, autoreferate
COJOCARU, I. Suportul informațional al evaluării cercetării ştiinţifice în Republica Moldova: tz.
de doct. în informatică. Chişinău, 2014. 160 p.
Materialele conferinţelor
Conservarea diversităţii plantelor: simp. şt. intern., ed. a 2-a, 16-19 mai 2012, Chişinău. Ch., 2012.
539 p. ISBN 978-9975-62-311-7.
Articole în publicaţii seriale
DIŢA, M., VÂRLAN, M. Autocontrolul, stabilitatea emoţională şi comportamentul la
preadolescenţi. In: Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. 2014, nr 1(34), pp. 1-7. ISSN
1857- 0224.
Cărţi electronice şi publicaţii monografice online
POPA, Ana, PROHNIŢCHI, Valeriu. Sectorul de cercetare, dezvoltare şi inovare din Moldova:
este oare necesară o reformă? Versiune preliminară [online]. Chişinău: ExpertGrup, 2011 [citat
02.09.2016]. Disponibil: http://www.expert-grup.org/library_upld/d360.pdf
În scopul evitării plagierii lucrărilor, vă propunem următoarele link-uri pentru verificare. În cazul
identificării lucrărilor plagiate, acestea vor fi respinse.
1. https://www.duplichecker.com/
2. https://www.plagiarismchecker.co/ro
3. https://sistemantiplagiat.ro/

4. https://www.scanmyessay.com/
5. http://plagiarisma.net/ro/
6. https://www.grammarly.com/
7. https://www.turnitin.com/
8. https://plagiarismdetector.net/
Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor o poartă autorii.
Vă invităm la Conferința Studențească în calitate de participant activ!

