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Misiunea universității

•  Universitatea de Stat ”Grigore Țamblac” din Taraclia (UST ”Grigore Țamblac”) 
este unica universitate pentru comunitatea bulgară din Republica Moldova.

• UST este un centru de studiere a istoriei, culturii, folclorului, literaturii, limbii 
comunității bulgare din Republica Moldova; de cercetare a relațiilor istorice 
dintre poporul moldav și bulgar din țară.

• Pregătirea specialiștilor în limba maternă (bulgară) și în limba de stat (româ-
nă).

• Păstrarea și dezvoltarea limbii bulgare în Moldova.

• Pregătirea unor profesioniști cu înaltă calificare, capabili să concureze pe pia-
ța muncii naționale și internaționale.

 

Obiectivele strategiei 
de dezvoltare a Universității

 

• Modernizarea activităților didactice de cercetare științifică și administrare cu 
scopul de a ridica statutul Universității.

• Destingerea unei educații de înaltă calitate și competitivitate pentru absolven-
ții la piețele interne și externe ale muncii.

• Colaborarea în domeniul științei, pedagogiei, industriei  regiunii de sud și a Re-
publicii în ansamblu.

• Înființarea noilor specialități.

• Dezvoltarea bazei tehnico-materiale moderne pentru desfășurarea activități-
lor educaționale și  de cercetare.
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Mesajul  rectorului 
Universității de Stat 
«Grigore Țamblac» 
din orașul Taraclia, 

Maria Paslari, conf.univ. dr. 
cu ocazia aniversării 

a 15 ani de la înființarea universității

Mult stimați colegi – profesori, angajați, studenți, absolvenți, prieteni și parteneri ai UST 
«Grigore Țamblac”!

E onoare pentru mine să vă salut și felicit cu ocazia  sărbătorii de astăzi – aniversării a 15 
ani de la înființarea universității noastre, unica instituție de învățământ superior dintre toate co-
munitățile bulgare din afara Bulgariei. 

Misiunea noastră este de a forma specialiști de înaltă calificare, capabili să concureze pe 
piața forței de muncă naționale și internaționale, de a păstra și dezvolta limba și cultura bulgară 
în Moldova.

Activitatea  noastră în domeniul învățământului constă în familiarizarea tinerii generații cu 
realizările științei  umaniste moderne și menținerea interesului etnicilor bulgari de a învăța și a 
stăpâni limba strămoșilor pentru ca să o transmită prin generații. 

Organizarea activității universității condiționează longivitatea universității ca  diseminator 
constant al cunoștințelor.

De-a lungul celor 15 ani de existență, universitatea a pregătit mai bine de 900 de profesi-
oniști care activează cu succes în domeniul  pedagogiei, asistenței sociale, economiei și culturii 
din regiunea noastră și din întreagă țară. Ne mândrim că mulți dintre absolvenții noștri care au 
o carieră profesională de succes în țara noastră.

Realizările obținute de absolvenți peste hotare, fără îndoială, se datorează eforturilor depu-
se de cadrele științifico-didactice și de întreaga echipă a Universității.

Instituția noastră asigură interesele publice de stat și cele locale ale comunității bulgare din 
Moldova. În acest sens, aniversarea Universității din Taraclia este o sărbătoare a întregii comu-
nități bulgare din Moldova și Bulgaria.

Din perspectiva necesității stringente a schimbării timpului și a modernizării educaționa-
le, universitatea deschide noi specialități și perfecționează programele de studii. Universitatea 
noastră a creat condiții favorabile pentru realizarea potențialului propriu al fiecărui student.

Consider că este datoria fiecăruia de a marca drept realizarea, crearea și dezvoltarea di-
verselor parteneriate cu instituții de învățământ superior din Moldova, Bulgaria, Rusia, Ucraina, 
România, cu administrațiile publice locale, cu instituții de învățământ preuniversitar, unități de 
afaceri, cu instituții culturale. Ne bazăm foarte mult pe ajutorul dvs. pentru a găsi soluțiile nece-
sare pentru a soluționa multiplele probleme esențiale cu care se confruntă universitatea noastră.

Comunitatea academică a Universității menține tradițiile Almei Mater și continuă să dez-
volte Universitatea pentru a atinge un nivel de învățământ superior prestigios și competitiv.

Instituția noastră evoluează în mod constant, folosind noi standarde în educație, care sunt 
aplicate în procesul de formare a specialiștilor.

Urez universității un viitor luminos și păstrarea celor mai bune tradiții și practici, iar ca-
drelor academice, angajaților și studenților - noi realizări frumoase, îndrăzneală și muncă fruc-
tuoasă.
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Scurt istoric
 

Universitatea de Stat „Grigore Ța-
mblac” din Taraclia își desfășoară acti-
vitatea în conformitate cu Constituția 
Republicii Moldova, Codul Educației 
nr. 152 din 17.07.2014, Decretul Guver-
nului Republicii Moldova nr. 983 din 
22 decembrie 2012 cu privire la mo-
dul de funcționare a instituțiilor de  
învățămînt superior de stat în condi-
ții de autonomie financiară, statutul 
instituției publice UST, înregistrat cu 
nr. 5977 din 16 ianuarie 2013 de Mi-

nisterul Justiției al Republicii Moldova și Harta Universității, aprobate de Senatul 
Universității (Proces-verbal nr. 7 din 26.03.2015).

Universitatea de Stat din  Taraclia a fost înființată prin Decretul Președintelui 
Republicii Moldova nr. 1762-III din 31 martie 2004 prin reorganizarea Colegiului 
Pedagogic „Sf. Chiril și Metodiu" din Taraclia cu modificările ulterioare. 

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 200 din 11 martie 2009, 
Universității de Stat din Taraclia i s-a conferit numele lui Grigore Țamblac, celebrul 
cleric și iluminator al Bulgariei și Moldovei.

Fondatorul Universității este Ministerul Educației al Republicii Moldova.

Universitatea din Taraclia este unica universitate pentru bulgari printre  comu-
nitățile bulgare din afară Republicii Bulgaria. Funcționarea universității are un rol 
esențial în păstrarea identității etnice  a bulgarilor din Moldova.

Universitatea este un centru de cercetare bulgaristică în Moldova, care studiază 
istoria, cultura, folclorul, literatura, limba comunității bulgare din republică; explo-
rează legăturile istorice dintre Moldova 
și Bulgaria.

Universitatea din Taraclia a fost în-
ființată grație eforturilor reciproce ale 
Moldovei și Bulgariei, cooperării bilate-
rale de succes în domeniul educației, ști-
inței și culturii. Existența universității a 
fost posibilă datorită politicii tolerante și 
consecvente a statului și a societății civi-
le în sprijinul grupului etnic bulgar.

În cadrul Acordului № 25 din 30 
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septembrie 2004 dintre Guvernele 
Republicii Moldova și Republicii  Bul-
garia Ministerul Educației și Știin-
ței  din Republica Bulgaria oferă 100 
de burse pe an, își asumă cheltuielile 
pentru instruire în conformitate cu 
standardele europene, în coordonare 
cu Ministerul Educației din Republica 
Moldova.

Scopul primordial al universită-
ții este de a  forma specialiști conform 
necesităților regiunii de sud a țării, 
posesori ai limbii române și ai unei 
limbi străine.

 Strategia de dezvoltare a Universității pentru 2016-2020 este principalul docu-
ment care reglamentează dezvoltarea Universității, profilul specialităților cu com-
petențe și calificări relevante, competitive, capabile să îndeplinească cerințele pieții 
de muncă.

Pe data de 5 octombrie 2017, a fost semnat Acord în vederea creării unui conso-
rțiu international în sfera științei și educației, între Universitatea ”Anghel Kâncev”, 
din orașul Ruse, Republica Bulgaria, Universitatea „Sfinții Chiril și Metodiu”, din 
orașul Velico-Târnovo, Republica Bulgaria și Universitatea de Stat din Taraclia ”Gri-
gore Țamblac”, Republica Moldova.

Organizarea activităților UST, 
precum și a procesului educațional 
sunt reglementate de legislația ac-
tuală a Republicii Moldova, dar și de 
documente normative interne.

Universitatea contribuie la dez-
voltarea culturală a comunității bul-
gare, păstrarea limbii materne, isto-
riei și tradițiilor poporului bulgar. O 
mare atenție este acordată și studiu-
lui aprofundat al limbii de stat, care 
va oferi tinerilor generații din regi-

une o participare integrativă în viața economică, politică și culturală a Republicii 
Moldova.

Instituția noastră găzduiește evenimente culturale dedicate sărbătorilor ofici-
ale ale Republicii Moldova și ale Republicii Bulgaria, precum și date semnificative 
din istoria și cultura popoarelor sus menționate. La Universitate funcționează: an-
samblul de dans, orchestra de muzică populară, ansamblul vocal, cor etc.
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Structura UST
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Activități didactice
 

Universitatea de Stat ”Grigo-
re Țamblac” din Taraclia pregăteste 

specialiști de înaltă calificare, cu titlul de „Li-
cențiat” (Nivelul 6 ISCED). UST «Grigore Ța-
mblac» pregătește specialiști capabili să con-
cureze cu succes pe piața muncii naționale și 
internaționale.

Universitatea păstrează, dezvoltă și pro-
movează valorile culturale și istorice naționale; oferă o oportunitate de formare 
profesională; contribuie la perfecționarea și motivarea personalului științifico-di-
dactic, dezvoltând sistematic și constant școală superioară; îmbunătățește baza 

materială și tehnică a universității, care este o 
condiție necesară pentru educația și știința mo-
dernă de înaltă calitate.

Pregătirea specialiștilor se desfășoară în 
următoarele domenii profesionale:

0111 Științe pedagogice

- 0113.1 – Pedagogie în învățământul primar
- 0112.1/0114.8 - Pedagogie preșcolară / Limba și 
literatura română

0111 Formarea profesorilor

- 0114.9 / 0114.8 - Limba și literatura bulgară și română.
- 0114.8 / 0114.10 - Limba și literatura română și engleză
- 0114.9 / 0114.10 - Limba și literatura bulgară și engleză
- 0114.11 - Istorie
- 0114.12 - Muzică

În instituția noastră funcționea-
ză două catedre: Catedra de pedagogie 
și Catedra de filologie, istorie și știin-
țe sociale. Catedrele își organizează  
activitatea, reieșind din realitățile 
și nevoile pieței de muncă, sarcinile 
enunțate în Procesul de la Bologna. 
Specialitățile care au existat inițial în 
universitate au fost completate cu no-
ile specialități: Pedagogia preșcolară 
și limba română, Limba și literatura 
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bulgară și engleză.

Unul din scopurile prioritare este 
individualizarea învațării, care vizează 
nevoile studentului și nevoile reale ale 
societății, dezvoltând un sistem de eva-
luare a cunoștințelor și abilităților sale.

      Studenții de la Universitate sunt 
instruiți conform programelor de stu-
dii care îndeplinesc pe deplin cerințe-
le sistemului european de acumulare și 
transfer de credite (ECTS). Numărul mi-

nim de credite necesare pentru a obține o diplomă de calificare, licență este 240 de 
credite pentru specialitățile duble și 180 pentru monospecialități.

Principalele forme de studii sunt prelegerile, seminarele și lucrările practice. 
De asemenea, sunt prevăzute activități extracurriculare: lu-
crul individual, consultații, teze de an și teze de licență, eva-
luări curente și stagii de practică.

În cei 15 de ani de existență, Universitatea a pregătit peste 
900 de spețialiști, care s-au afirmat ca profesionaliști în dife-
rite domenii ale vieții publice - în domeniile educației, cultu-
rii, administrării publice și sociale.

Universitatea are un sistem pentru asigurarea calității 
educației, în care este inclus nu numai personal științifico-di-
dactic, ci și studenți și angajatori. 

Personalul științifico-didactic al Universității este for-
mat din 70 la 100 din personalul titular cu normă întreagă și 30 la 100 cumul. Din 
totalul personalului academic, 70 la 100 dintre cadrele didactice, au titluri științi-
fice și didactice. În acești 15 ani de funcționare a Universității, au fost delegați 16 
profesori din Republica Bulgaria.

 Biblioteca Universității are o bogată colecție de 45.000 de unități de bibliotecă, 
literatură științifică și metodică în limbile bul-
gară, română și engleză, ediții rare și valoroase, 
periodice.

Fondul original a fost construit datorită 
donatorilor săi: bibliotecile universitare bulga-
re, Biblioteca Uniunii Scriitorilor din Bulgaria, 
bibliotecile personale ale oamenilor de știin-
ță, scriitorilor și personalităților marcante din 
Moldova și Bulgaria.
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Activități de cercetare științifică

Strategia de dezvoltare activităților de cercetare științifică la 
universitate include:

• cercetări în domeniul studiilor bulgare: istorie, folclor, lingvistică, literatură, 
muzică, etnografie, sociolingvistică, arheologie.

• suportul științifico-metodologic și tehnologii pedagogice în procesul de pregă-
tire profesională a specialiștilor;

• interconectarea activităților didactice și de cercetare;

• dobândirea cunoștințelor în domeniile filologiei, pedagogiei, psihologiei, soci-
ologiei, istoriei, economiei, muzicii, studiilor culturale și istoriei artei;

• implementarea rezultatelor cercetării în practică;

• realizarea cercetărilor științifice în scopul obținerii rezultatelor în știință, ela-
borarea și editarea lucrărilor științifice și didactice (monografii, manuale, 
note de curs etc.); ridicarea nivelului de pregătire a specialități prin implicarea 
cadrelor științifico-didactice și a studenților în cercetare.

 

Principalele domenii de cercetare 
la Universitatea de Stat ”Grigore Țamblac” din Taraclia:

 

1. Istorie

2. Culturologie

3. Psihologie

4. Studii literare

5. Filosofie

6. Arheologie

7. Muzică

8. Pedagogie

9. Teoria și metodologia formării și educației

10. Sociologie

11. Bulgaristică (istorică, lingvistică).
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I. Conferințe științifice periodice:

• Conferința științifică dedicată Zilei Scrisului și Culturii Slavone în memoria 
Sfinților Chiril și Metodiu.

• Conferința științifică internațională (dedicată lui I.A.Anțupov): «Relații in-
teretnice în zona etnocontactă“ -   în colaborare cu Universitatea Națională 
de Cercetări din orașul Tom-
sk (Rusia), (19 - 21 decembrie 
2007, octombrie 2017, 2018 
2019), Universitatea de Stat 
din St. Petersburg, Revista Is-
torică Internațională ”Rusin”. 
Această conferință științifică 
se organizează în memoria 
celebrului istoric Ivan Anțu-
pov (03.08.1920 - 28.10.2004), 
care a studiat istoria etnică a 
rușilor, ucrainenilor, găgăuzi-
lor, bulgarilor, polonezilor, romilor, cehilor, germanilor din Basarabia.

• Conferință științifico-practică internațională „Probleme actuale ale științei și 
educației”, dedicată Zilei Scrisului Slavon (anual în luna mai).
 



20



21

III. Seminarul științific lunar „Știința în învățământul 
superior: astăzi și mâine”. 

Acest seminar universitar funcționează pentru a informa despre propriile 
cercetări  științifice și pentru a discuta noi rezultate științifice. Seminarul desfășoară 
activități care vizează creșterea nivelului profesional și familiarizarea cu activitățile 
științifice și metodologice al profesorilor și promovarea cercetărilor.

 

IV. Muzeul Etnografic

Subiecte speciale ale cercetării științifice 
sunt studiile în domeniile   limbii, istoriei, et-
nografiei comunității bulgare din regiune, stu-
dierea dezvoltării regiunii de sudul Moldovei 
ca o zonă etno-culturală diversă. Universita-
tea are un muzeu etnografic. Muzeul prezintă 
exponate care ilustrează cultura etnică a bul-
garilor basarabeni: elemente vestimentare, 
instrumente de prelucrare agricolă, obiecte de 
uz casnic. Muzeul Etnografic participă anual la organizarea unui Festival Etnogra-
fic Republican din Moldova.

V. Expeditii arheologice

Studenții de la Universitate participă anual la 
expediții arheologice. Ei au o oportunitate unică 
de a explora numeroasele enigme ale istoriei 
antice, în săpăturile din apropierea orașului 
Beala, Republica Bulgaria (Proiectul Muzeului 
Arheologic Varna).

VI. Seminare de teren în arheologie și etnologie cu 
participarea studenților de la specialitatea „Istorie”.

În explorarea cartierelor din apropierea universității, au fost găsite artefacte 
unice istorice: înmormântarea de Nogai, stâlpi de piatră de la graniță de frontieră.
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Universitatea „Anghel 
Kâncev” din Ruse

 Republica Bulgaria.

Universitatea „Chiril și 
Metodiu” din orașul Veliko 

Târnovo, Republica Bulgaria.

Universitatea de Stat 
din oraș. Sumy, Ucraina

Universitatea de Stat din 
Sankt-Petersburg, Rusia

Internaționalizarea Universității

I. Misiunea:

Scopul activităților în domeniul   internaționalizării Universității 
„Grigore Țamblac”   este de a crea cooperararea și parteneriatul strategic 
între  Universitate și comunitățile academice din străinătate, bazat pe un sistem de 
contacte multilaterale în diferite domenii de activitate ale universității.

II. Parteneriatul strategic internațional are următoarele 
obiective:

• Perfecționarea competitivității universității.
• Acumularea cunoștințelor și competențelor în baza schimbului internațio-

nal de idei și tehnologii pedagogice.
• Mobilitatea academică a studenților și a personalului academic al Universi-

tății.
• Integrare într-un singur spațiu informational, educativ, științific.
 

III. Parteneriatul cu universități și instituții științifice  din 
străinătate

Parteneri:
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IV. Mobilitatea academică

 UST „Gr. Țamblac” participă la programul de mobilitate academică a studenților din 
cadrul consorțiului internațional de educație și cercetare. Programul are ca scop dezvoltarea 
sistemului de mobilitate academică,  modernizarea programelor educaționale care asigură 
flexibilitatea și individualizarea procesului educațional.

La Universitate își fac studiile studenți din Ucraina, Bulgaria și Rusia.
 

№ Universitatea-gazda
An universitar

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/ 
2019

1
Universitatea ”Sf.Chiril și 
Metodiu” din orașul Veliko 
Târnovo, Republica Bulgaria

39 42 41 43 43 39 39

2 Universitatea ”Dunărea de Jos» din 
Galați, România -- -- 20 34 29 - -

3 Muzeul arheologic, Varna, 
Republica Bulgaria 12 18 13 12 12 - -

4 Stagiu de practică arheologică, 
orașul Biala, Republica Bulgaria 14 13 13 11 11 9 12

Total: 65 73 87 100 95 48 51

 V. Centrul informațional al Europei și al Bulgariei
Centrul informațional UE-Bulgaria oferă acces gratuit la informații și materiale 

dintr-o gamă largă de probleme, inclusiv 
programe de educație ale UE, realizări științifice, 
diversitate lingvistică europeană, și cultură. În 
cadrul Centrului  informațional se desfășoară:

• Conferințe științifice internaționale în 
comun cu universitățile bulgare.

• Brain-ring  Scriitori europeni 
• Masă rotundă privind oportunitățile de 

educație în UE: Program Erasmus + 
• Participarea studenților la Conferința 

internațională balcanistică „Modelul balcanic al lumii - fenomenul unic într-
un mozaic unic”, organizat de Universitatea Veliko Târnovo „Sf. Sf. Chiril și 
Metodiu” în noiembrie 2015

 
VI. Proiecte internaționale:
a) UST „Gr. Țamblac” participă în cadrul proiectului internațional  ”Modernizarea 

serviciilor bibliotecilor universitare din Modova”, finanțat prin Programul norvegian 
de cooperare pentru învățământul superior cu Eurasia. Biblioteca noastră este unul 
dintre cei 18 participanți la proiect. În iunie 2019  UST a semnat un Memorandum de 
parteneriat în cadrul proiectului internațional.

b) UST „Gr. Țamblac” participă la dialogul „Relații interetnice și coeziune socială 
în Republica Moldova” în cadrul unui proiect internațional, care este sprijinit de 
Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei în aprilie 2019.
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VII. Practica lingvistică
Anual, studenții de la UST realizează un stagiu de practică lingvistică la 

Universitatea ”Dunare de Jos” din Galați, România. În vara anului 2018, studenții 
noștri au vizitat orașul Sulina (România) în cadrul colaborării cu Ambasada 
României în Moldova. 

VIII. Participarea la Forumul European
UST ”Gr. Țamblac” a participat la Forumul de Strategie Europeană ”Dunăre” la 

Sofia în octombrie 2018 

Vizite de nivel înalt 

1. Vladimir Voronin, președintele Republicii Moldova (2004, 2009)
2. Gheorghe Pârvanov, președintele Republicii Bulgaria, (2004, 2009)
3. Ognian Gerdjikov, președintele Parlamentului Republicii Bulgaria, (2004, 

2009)
4. Vasile  Tarlev, prim-ministru al Republicii Moldova (2006)
5. Serghei Stanișev, prim-ministru al Republicii Bulgaria (2008)
6. Dr. Milen Vrabevski, Președinte al Fundației Memoria Bulgară, Republica 

Bulgaria (2008)
7. Bojidar Dimitrov, ministru, Republica Bulgaria (2010)
8. Simeon Diankov, Ministrul Finanțelor al Republicii Bulgaria (2010)
9. Rosen Ivanov, președinte al Agenției de Stat pentru bulgarii de peste hotare 

din Republica Bulgaria (2011)
10. Nicolai Mladenov, ministru Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria (2011)
11. Iurie Lianca, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (2011)
12. Christian Vighenin, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria 

(2013)
13. Dirk Schuebel, șeful Delegației UE în Moldova (2012)
14. Valeriu Kiver, ministrul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova 

(2014)
15. Farit Muhametshin,  Ambasador al Federației Ruse (2013)
16. Jan Pleschinger, șeful adjunct al misiunii OSCE în Moldova (2013)
17. Cornelii Jeleazkov, președintele județului Sliven, Bulgaria (2014)
18. Anka Corfu, consul general al României în Moldova din Cahul (2015)
19. Dafina Gherceva, șef, Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare (2015; 2017)
20. Robert Kernag, ambasador, Republica Slovacă (2016)
21. Rosen Plevneliev, președintele Republicii Bulgaria (2016)
22. Andrei Kovacev și Andrei Novakov, deputații parlamentului Republicii Bul-

garia (2017)
23. Comunitatea națională ”Tradița”, Republica Bulgaria (2017)
24. Profesor Nikolai Ovcearov, Academia de Științe din Bulgaria (2018)
25. Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, (2017)
26. Iliana Iotova vicepreședinte al Republicii Bulgaria (2017)
27. Pavel Filip, prim-ministru al Republicii Moldova (2018)
28. Prof. Plamen Pavlov, Universitatea Veliko Târnovo (2018).
29. Peter Mihalko, șef, Delegația UE în Moldova (2018)
30. Evgheni Stoicev, Ambasador al Republicii Bulgaria în Republica Moldova 

(2019)
31. Kenta Sugai, doctor în filologie, Japonia (2019)
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Evenimentele importante din viața Universității
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Desvoltarea în carieră
 

Centrul de dezvoltare în carieră asigură legătura dintre angajatori și studenți 
ai Universității de Stat Taraclia. Oferă servicii de orientare profesională în carieră.

Scopul: crearea condițiilor pentru realizarea și integrarea cu succes a studenți-
lor și absolvenților pe piața muncii.

  Servicii pentru studenții UST „Grigore Țamblac”:

• Consultarea pentru prezen-
tarea CV-lui la angajarea cu 
succes angajatorului;

• Înregistrarea on-line a stu-
denților care doresc să uti-
lizeze serviciile Centrului 
universitar de ghidare în 
carieră;

• Orientare în tendințele pie-
ții forței de muncă, în opor-
tunitățile de realizare a unei 
formări continue;

• Asistență la perfectarea actelor candidatului pentru interviuri de angajare;

• Feedback post-angajare.
  

Servicii destinate angajatorilor:

• Înregistrarea on-line a angajatorilor care doresc să utilizeze serviciile Cen-
trului de ghidare în carieră;

• Organizarea întâlnirilor cu angajatori pentru a familiariza studenții cu acti-
vitățile și modalitățile de realizare profesională;

• Desfășurarea interviurilor cu absolvenții-șomeri;

• Asistență în procesul de atragere a studenților.
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 Activitățile Centrului de ghidare în carieră sunt 
următoarele:

• Zilele porților deschise;
• Instruire și training;
• Târgul locurilor de muncă;
• Sondaje;
• Întâlniri cu angajatorii;
• Realizarea contractelor in-

dividuale de muncă;
• Stabilirea și menținerea re-

lațiilor cu serviciile regio-
nale de angajare a forței de 
muncă;

• Organizarea stagiilor de 
practică pentru studenți.

  Activități de organizare și desfășurare a stagiului de 
practică:

• Repartizarea stagiarilor, îndrumarea, supravegherea și evaluarea stagiilor 
de practică.

• Analiza activității practice ale studenților în timpul stagiului de practică.
• Conferință de generalizare a stagiilor de practică a studenților absolvenți.
 

Dinamica angajării în câmpul muncii al absolvenților 
UST „Grigore Țamblac” în 2013 - 2018

Statistica de angajare în câmpul muncii din ultimii 6 ani arată necesitatea an-
gajării cadrelor tinere. În figura de mai sus observăm cum s-a mărit procentul de 
angajare a tinerilor specialiști și distingem 44 % în comparație cu anii precedenți, 
unde se angajau numai 29%.

De o importanță deosebită este politica națională în domeniul remunerării ti-
nerilor specialiști și posibilitatea de a facilita condițiile date. Mai mult de 10% din-
tre absolvenții universității își continuă studiile la ciclul superior II – Master și III 
– Doctorat, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.
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Alumni
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Premii personalului 
științifico-didactic

Titlul decorării Numele deținătorului

Medalia ”Părintele Paisii Hilendarski”, Republica Bulgaria

Maria Paslari
Nicolai Cervencov 
Nicolai Curtev
Nicolai Todorov
Elena Rațeeva

Ordinul „Gloria muncii”, Republica Moldova
Maria Paslari
Nicolai Cervencov 
Chiril Darmancev

Ordinul Meritul civic, Republica Moldova.  Maria Calceva
Insigna de argint de onoare de la Ministerul  Afacerilor 
Externe din Bulgaria Maria Paslari

Insigna de onoare a președintelui Bulgariei Maria Paslari
Insigna de onoare ”Recunoștință”,  Academia de  Științe a 
Republicii Moldova Nicolai Cervencov 

Cetățean de onoare al orașului Taraclia Nicolai Cervencov 
Cetățean de onoare al satului Valea Perjei Nicolai Curtev

Diplomă de onoare de la Ministerul  Educației, Culturii și 
Cercetărilor

Vasil Condov 
Chiril Darmancev
Valentina Nevzororva
Maria Reaboi
Veronica Velixar
Fedora Terzi
Elena Darmanceva
Vitalii Terzi
Svetlana Țâbarnea
Maria Colari
Serghei Suleac

Diplomă de onoare de la Guvernul Republicii Moldova, 
gradul I

Nicolai Russev
Inna Garanovscaia

Diplomă de onoare de la Guvernul Republicii Moldova, 
gradul II

Adina Plătică
Vasil Condov 

Diplomă de onoare a Ambasadei Republicii Bulgaria în 
Republica Moldova

Maria Paslari 
Elena Rațeeva

Insigna de onoare ”Ramura de laur din aur”, Ministerul 
Afacerilor Interne al Republicii Bulgaria Elena Rațeeva
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Activități extracurriculare
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Дорогие коллеги, студенты, гости и друзья!

Поздравляю всех с 15-летним юбилеем Тараклийского Университета им. Григория Цамблак! За 
относительно небольшой период университет достиг значимых успехов, занял свое достойное место 
в рейтинге высших учебных заведений страны. Этот результат — бесспорная заслуга профессорско-
преподавательского коллектива — людей, искренне преданных своему делу, которых неустанно 
поддерживают Правительства двух стран – Болгарии и Молдавии.

Очень важно, что ведется образовательная и исследовательская деятельность с учетом молдавского, 
болгарского и мирового опыта, ориентируясь на практические потребности современной молодежи. И 
потому в ТГУ стремятся учиться не только выпускники лицеев, но и опытные специалисты, желающие 
повысить свою квалификацию. 

Благодаря целеустремлённости, огромной созидательной энергии, творческому поиску, высокому 
профессионализму, умению бережно хранить заложенные традиции, коллектив ТГУ неизменно 
добивается успехов в осуществлении смелых планов и идей. В этот праздничный день от всей души желаю 
всему коллективу университета крепкого здоровья, счастья, радости, добра, неиссякаемого энтузиазма, 
вдохновения, благополучия и дальнейшего процветания!

С уважением,
Д-р Виталий Казанжи

Да пребъде университетът с българското слово
Уважаема г-жо Ректор доц. д-р Паслар,
Уважаеми гости от Молдова и България,
Скъпи колеги и студенти,

Малцина са тези, които могат да се похвалят със способността да поддържат живи родния език и 
родната култура далеч от пределите на България. Всеки един от вас и всички вие заедно сте народни бу-
дители в сърцето си, защото неуморно, всеотдайно и искрено пазите българския дух и го предавате на 
поколенията!

Похвална е упоритостта в устояване на целите, поставени преди 15 години, когато с амбиция и 
вяра е създаден Тараклийският държавен университет „Григорий Цамблак“. Похвален е ентусиазмът на 
всички преподаватели да дадат професионални знания на младите хора. За пример е старанието на сту-
дентите в усвояването на тези знания! Днес, от позицията на изминалото време, можем да се гордеем, 
че университетът е ценено и авторитетно учебно заведение, притегателен център на младите българи 
от Молдова и Украйна!

Българският език , който се изучава не само в специалностите с филологически профил, а и във 
всички специалности в университета, е най-сигурният знак за съхранението на българската идентичност. 
Той е и отворен път към модерния съвременен свят, в който българският е единственият официален 
език на кирилица в Европейския съюз.

Създаването и дейността на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ ни показват 
на дело как усилията и подкрепата на две държави – Молдова и България,  могат да бъдат пример за 
това как се градят стабилни духовни мостове чрез разбирателство, толерантност и приятелство. 

Нека и следващите години са години на успех, радост и знание, нека нашите студенти носят в сър-
цето си България и нейната вековна култура. И нека я представят по света, където и да са! Нека пребъде 
Университетът с българското слово!

Д-р Мариана Кирова
Преподавател по българска литература

Mesaje de felicitare din partea 
colegilor și a foștilor studenți  
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