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ULIM: 20 de ani de afirmare
în contextul european
Prima instituție de învățământ superior privat din R. Moldova și-a sărbătorit jubileul printr-o Conferință Ştiințifică Internațională

U

niversitatea Liberă Internațională din Moldova, prima
instituție de învățământ superior privat din republică,
consemnează două decenii de activitate. Manifestările
au început ieri, cu o Conferință Ştiinţifică Internaţională sub genericul: UNIVERSITAS EUROPAEA: „Spre
o societate a cunoașterii prin globalizare și europenizare”. Astăzi, acțiunile de sărbătoare vor continua cu un
Marş Aniversar al studenţilor, iar la ora 17.00, la Palatul
Naţional, va avea loc ceremonia oficială consacrată
evenimentului.
Elena Munteanu

Timp de 20 de ani, ULIM
şi-a consolidat baza didactico-ştiinţifică, stabilind relaţii
de colaborare cu numeroase
centre ştiinţifice, academii şi
universităţi de prestanţă din
întreaga lume. La lucrările
conferinţei s-au înregistrat
420 de savanţi şi profesori
universitari din 24 de țări.
Conferința se va desfăşura
pe parcursul a trei zile, cu
ateliere organizate la toate
facultăţile. Printre participanţii la Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională de la ULIM
au fost personalităţi notorii
din învăţământ, savanţi cu
renume mondial.
În deschiderea evenimentului, academicianul Andrei
Galben, rectorul ULIM, a
subliniat faptul că în cadrul
conferinței internaționale dedicate jubileului de 20 de ani
de la fondarea Universității
Libere Internaționale din
Moldova, participanții vor
pune în discuție consolidarea
și constituirea unui spațiu
educațional unic.
„La finele secolului XX
s-au înregistrat transformări
radicale și profunde în viața
economică, socială, politică,
spirituală, în special în Europa Orientală. Grație acestor
transformări, universitățile
europene cu vechi tradiții
în învățământul superior au
inițiat Procesul de la Bologna care astăzi se cristalizează prin crearea unui spațiu
educațional superior unic.
Aceste transformări au avut
drept consecință modelarea unor schimbări la nivel
de civilizație, iar acestea au
avut drept efect modificarea sistemelor educaționale
universitare internaționale,
continentale și cele mondiale”,
a declarat rectorul ULIM, în
discursul său.
La festivitatea de deschidere a conferinței au participat
dr. prof. univ. Eric Brunat,
Universitatea din Savoie,
Franţa, care a prezentat raportul privind „Bunăstarea
și sărăcia națiunilor: Cum
globalizarea modifică harta
lumii” („����������������
Richesse et pau-

vreté des nations: comment
la mondialisation bouleverse
la cartographie du développement”) și Valeriu Canțer,
președintele Consiliului de
Atestare și Acreditare din
R. Moldova, care a comunicat celor prezenți despre
„Dezvoltarea domeniului de
cercetare în R. Moldova”. La
conferință participă și Vito
Avantaggiati, Consulul onorific al R. Moldova în Italia, Xavier Philippe, dr., prof. univ.

Andrei Galben, rectorul ULIM

Dr. prof. univ. Eric Brunat, vicepreşedinte relaţii europene
şi internaţionale, Universitatea din Savoie, Franţa

(Franţa), Austra Raulickyte,
dr. conf. univ. din Lituania,
Alain Vuillemin, profesor
emerit de la Universitatea
Paris-Est (Franţa).
Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Populare Chineze în
R. Moldova, Tong Mingtao,
prezent la festivitate, a venit
cu un mesaj cald pentru profesorii și studenții din această
instituţie: „Timp de două
decenii, ULIM a demonstrat
succese extraordinare. ULIM
se dezvoltă conform strategiilor internaționale și a stabilit
relații de colaborare în foarte
multe țări din întreaga lume.
Relațiile sincere de prietenie
dintre Republica Populară
Chineză și ULIM se păstrează deja de foarte mulți ani
și s-au intensificat în 2009,
când aici a fost lansat primul Institut Confucius din
R. Moldova. Astfel, ULIM

a devenit un pilon esențial
în dezvoltarea relațiilor de
prietenie dintre China și R.
Moldova. În prezent, ULIM
este o universitate modernă
și foarte prestigioasă. Sunt
sigur că aceasta va continua
să ofere R. Moldova, dar și
întregii lumi, un număr foarte mare de specialiști înalt
calificați”, a declarat Ambasadorul Republicii Populare
Chineze în R. Moldova, Tong
Mingtao.
Și viceministrul Educației,
Tatiana Potâng, a adresat un
mesaj de felicitare primei
universități private din R.
Moldova. „Sunt onorată să fiu
prezentă la aniversarea uneia
dintre cele mai importante
și de prestigiu universități
private din R. Moldova, o
universitate care, iată, demonstrează că are tradiții,
performanță științifică și academică. Dragi studenți, veniți
cu încredere în sălile de curs,

unde, cu siguranță, aveți de
la cine și ce învăța. În numele Ministerului Educației,
cu sincere sentimente de
recunoștință vă mulțumesc
pentru ceea ce faceți, pentru
dedicația și devotamentul pe
care-l manifestați în munca
dumneavoastră nobilă atât
de necesară”, a menționat
viceministrul Educației.
În cadrul festivităţii de
inaugurare a conferinţei
științifice, rectorul ULIM,
academicianul Andrei Galben, a prezentat un amplu
raport: „Globalizarea învăţământului superior contemporan. Exemplul ULIM,
Republica Moldova”, în care
a remarcat, printre altele,
faptul că ULIM a fost încă
de la fondare o instituție
dedicată ideii procesului de
internaționalizare. Potrivit
lui, în prezent, în cadrul
ULIM își fac studiile în medie 3500 de studenți, maste-

ranzi și doctoranzi străini, iar
anual peste 800 de tineri din
UE, statele CSI, Asia, Africa
și SUA absolvesc Universitatea Liberă Internațională din
Moldova.
„Pentru succesele din domeniul educațional Consiliul
European al Rectorilor din
cadrul Centrului European
pentru Învățământ a conferit
în anul 2007 Universității
Libere Internaționale din
Moldova titlul „European
quality”. Pe parcursul celor două decenii, ULIM a
devenit membru plenar și
plenipotențiar al mai multor
organisme internaționale.
Iar în septembrie 2007, prin
intermediul doamnei Ana
Guțu, prim-vicerector, ULIM
a semnat Magna Charta
Universitatum de la Bologna,
un document de importanță
majoră, la care au aderat
670 de universități din 78
de state ale lumii”, a subli-

niat rectorul ULIM. Andrei
Galben a remarcat şi faptul
că „experiența ULIM-ului
a fost apreciată și propusă
ca o bună practică pentru
instituțiile din R. Moldova
de către Colegiul Ministerului Educației din Moldova,
iar aceste succese ne-au dat
posibilitatea ca astăzi să fim
plasați în prima treime a
topului universităților din
lume, depășind cu mult colegii noștri din Europa Orientală, cu o vârstă notorie de
activitate”.
În cei 20 de ani, ULIM
s-a afirmat ca o instituţie
prestigioasă, atât în cadrul
R. Moldova, cât şi în context
internaţional. În 1992, când a
fost deschisă, în R. Moldova
exista doar învăţământul de
stat, care opunea o rezistenţă
acerbă învăţământului de
alternativă. Dar, stagnarea
ce domnea în acest sistem,
ideologizarea excesivă cereau
imperios o schimbare. Odată
cu declararea independenţei
şi suveranităţii, R. Moldova
avea nevoie de o deschidere
spre valorile democratice,
spre standardele europene,
inclusiv în domeniul învăţământului. Acest lucru l-au
înţeles fondatorii primei instituţii de învăţământ superior
privat din ţară – Universitatea Liberă Internaţională
din Moldova. Pe parcursul
a două decenii, peste 20 mii
de tineri au obținut studii
superioare în cadrul ULIM.
În prezent aici activează un
corp pofesoral-didactic de
500 de persoane şi studiază
peste 8 mii de tineri.

