
Activitatea de colaborare internațională a Universității de Stat  

”Grigore Țamblac” 

Misiunea și obiectivele strategice 

         Misiunea secției de Relaţii Internaţionale vizează  susţinerea politicilor de 

internaţionalizare a Universităţii, promovare la nivel național și internațional a imaginii 

Universităţii de Stat ,,Grigore Țamblac” din Taraclia ca comunitate academică distinctă, 

centru de educaţie, ştiinţă şi cultură. 

Actualmente, obiectivele strategice sunt axate pe: 

 Promovarea imaginii universităţii pe plan internaţional prin participarea la întruniri, 

forumuri, congrese, conferinţe internaţionale; 

 Extinderea comunităţii de parteneri străini şi încheierea acordurilor de colaborare externă 

pentru integrarea în UST în sistemul de învăţământ internaţional; 

 Facilitarea aderării UST la programe de mobilitate internaţională pentru studenţi şi cadre 

didactice; 

 Oferirea de informaţii, consultaţii şi asistenţă pentru cetăţenii străini, care doresc să-şi facă 

studiile la UST. 

 

Parteneriate și colaborări 

Universitatea din Taraclia colaborează strâns cu instituțiile academice din țară și străinătate, în 

vederea îndeplinirii misiunii sale de cercetare și educație în slujba societății. Colaborările 

vizează domenii diverse, tematici și obiective interdisciplinare și implică cadrele didactice, 

cercetătorii și studenții universității. Parteneriatele internaționale contribuie la modernizarea 

învățământului în UST. 

 

UST ”Grigore Țamblac”  coloborează cu: 

1. Universitatea ”Anghel Kâncev” din Ruse, 

Republica Bulgaria 

 

2. Universitatea”Sfinții Chiril și Metodiu” din 

Velico Târnovo, Republica Bulgaria 

 



3. Universitatea ”Paisii Hilendarski” din  

            Plovdiv, Republica Bulgaria 

 

 
 

4. Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați,  

                          România 

 

 

5. Universitatea liberă ”Cernorizeț Hrabâr”  

           din Varna, Republica Bulgaria 

 

6. Universitatea de Stat din or.Sumî, Ucraina 

 

 

7. Universitatea Națională de Cercetare din  

             Tomsk, Federația Rusă 

 
 

8. Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vizitele  delegațiilor și ale persoanelor de onoare 

 

 

 



Consorțiul  internațional în sfera științei și a educației 

Pe data de 5 octombrie 2017 a fost semnat acordul în vederea creării unui consorțiu 

internațional între Universitatea ”Anghel Kâncev” din orașul Ruse, Republica Bulgaria, 

Universitatea ”Sfinții Chiril și Metodiu” din orașul Velico Târnovo, Republica Bulgaria și 

Universitatea de Stat ”Grigore Țamblac” din Taraclia, Republica Moldova. 

Obiectul acestui contract de colaborare este de a crea consorțiul universitar în beneficiu 

public și de a consolida bazele colaborării în cadrul consorțiului prin stabilirea obligațiilor 

partenerilor în privința activităților desfășurate în comun.  

 

  

 



Mobilitatea academică 

Între UST ”Grigore Țamblac” și universități din alte țări au fost încheiate acorduri de 

colaborare. Pe baza acestora, studenții și profesorii vizitează universitățile partenere cu scopul 

de a prelua experiența și tehnologiile educaționale, de a participa la proiecte comune, de a 

efectua studii comune. 

Studenții din UST realizează anual studii comune la Universitatea ”Sfinții Chiril și Metodiu” 

din Velico Târnovo, Republica Bulgaria în baza unui program de studiere a limbii și 

literaturii bulgare, a istoriei Bulgriei, a tradițiilor și obiceiurilor populare bulgare.  

 

 



 
 

Studenții specialității ”Istorie” își efectuează stagiul de practica arheologică în Republica 

Bulgaria. Din anul 2010, împreună cu reprezentanții Muzeului Arheologic din Varna, ei 

participă la studierea și reconstruirea unei așezări antice lângă orașul Beala.  

 

 



 
 

 

La Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, România studenții și cadrele științifico-didactice 

efectuează practica lingvistică la limba română. 

 


