CONFERINTA STIINŢIFICA NATIONALA CU PARTICIPARE INTERNATIONALA
„INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE” ÎN CADRUL
FACULTATII DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENTA SOCIALA
Conferinţa Ştiinţifică Naţională
cu participare internaţională „Integrare
prin cercetare şi inovare” s-a
desfăşurat în cadrul Atelierului
Sociologie şi Asistenţă Socială la 28
septembrie 2016, cu începere de la ora
13.00. La Conferinţă au fost prezentate
14 comunicări, numărul total de
participanţi fiind de 36 cadre didactice
din cadrul Facultăţii de Sociologie şi
Asistenţă Socială, USM, a Universităţii
Pedagogice de Stat „I.Creangă”,
precum şi reprezentanţilor Ministerului
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Tematicile abordate în cadrul
conferinţei au evidenţiat diversitatea
domeniilor de interes ale profesorilor
facultăţii,
rezultatele
cerectărilor
individuale fiind utilizate în predarea cursurilor la nivel de Licenţă, Master şi Doctorat. În cadrul
comunicărilor a fost evidenţiat rolul cercetării ştiinţifice în dezvoltarea şi formarea specialiştilor performanţi
în domeniile de sociologie şi de asistenţă socială, menţionându-se că prestigiul sociologiei şi asistenţei
sociale creşte rapid în ultimele decenii la nivel internaţional şi naţional, dat fiind că fără contribuţia
sociologiei este de neimaginat cercetarea şi prognozarea ştiinţifică a tendinţelor dezvoltării societăţii.
Totodată, urmare a transformărilor profunde ce au loc în secolul globalizării şi multiplicării riscurilor sociale,
un rol deosebit de important obţine şi asistenţa socială, a cărei misiune rezidă în a oferi oamenilor
posibilitatea de a-şi dezvolta tot potenţialul, de a preveni disfuncţionalitatea, contribuind astfel la formarea
unei societăţi incluzive pentru toţi membrii ei.
Comunicările şi tezele care au suscitat un interes deosebit din partea auditoriului au fost următoarele:
− Politici familiale cu impact asupra comportamentului reproductiv, Maria Bulgaru, dr.hab., prof.univ.,
Oleg Bulgaru, dr., conf.univ.;
− Generozitate voluntară şi obligaţie socială în contextul evoluţiei asistenţei sociale, Stela Milicenco, dr.,
conf.univ.;
− Reflecţii despre identitate: dispute mai vechi în realităţi noi, Loreta Handrabura, dr., conf.univ.;
− „Redimensionarea” parentalităţii: un imperativ al timpurilor noastre, Aliona Onofrei, dr., conf.univ.;
− Coraportul dintre sărăcie şi minimul de existenţă în situaţia vârstnicilor din Republica Moldova, Liliana
Salcuţan, lector;
− Implicaţiile transcriptului asupra procesului de analiză a datelor calitative, Anastasia Oceretnîi, dr.,
conf.univ.;
− Tendinţe în revenirea în Moldova a migranţilor în dificultate, Diana Cheianu-Andrei, dr., conf.univ.;
− Rolul familiei în determinarea carierei politice a femeii; Svetlana Delinschi, lector;
− Îngrijirea – concept în devenire al politicilor familiale şi de gen, Olga Graur, lector, şi altele.
Participanţii au menţionat că desfăşurarea conferinţelor de acest gen constituie un bun prilej
pentru fortificarea activităţilor de cercetare în domeniile de sociologie şi de asistenţă socială, precum şi
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pentru extinderea posibilităţilor de colaborare între universitari şi centre academice la nivel naţional şi
internaţional.

2

