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Conferința Internațională „O istorie multidimensională a carierelor 
universitare: instituții, rețele sociale, biografii”
9-10 octombrie 2015, Chișinău

Facultatea de Istorie și Geografie a Uni-
versității Pedagogice de Stat „Ion Crean-
gă” din Chișinău a organizat la 9-10 
octombrie 2015 Conferința Internațio-
nală „O istorie multidimensională a cari-
erelor universitare: instituții, rețele sociale, 
biografii”. Evenimentul a fost organizat cu 
prilejul împlinirii a 75 ani de la fondarea 

Facultății de Istorie și Geografie în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chișinău.

La conferință au participat peste 20 de cercetători din România și Republi-
ca Moldova, preocupați de istoria carierelor academice. Discuțiile s-au axat pe o 
diversitate largă de subiecte privind istoria unor instituții de cercetare, de învă-
țământ și culturale din RSSM și România. În contextul istoriei carierelor acade-
mice, s-au dezbătut atât aspecte ale politicii de cadre, cât și ingerința politicului 
în mediul academic. Colegii români s-au încadrat perfect în tematica conferinței, 
prezentând subiecte privind mediul academic românesc, evidențiind contribuții-
le și prezențele basarabene.

Un capitol aparte l-au constituit prezentările privind fondarea și dezvoltarea 
Facultății de Istorie și Pedagogie la Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din 
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Chișinău, locul și rolul ei în siste-
mul educațional sovietic, aspecte 
privind comasarea Institutului Pe-
dagogic cu Universitatea de Stat 
din Moldova și reabilitarea Insti-
tutului Pedagogic. O parte din 
comunicări au prezentat aportul 
profesorilor Facultății de Istorie 
și Geografie la formarea istoricilor 
și la cercetarea istorică din RSSM, 
printre aceștia fiind evidențiat ro-

lul profesorilor Vladimir Potlog, Boris Vizer, Gheorghe Gonța și Sergiu Roșca.
Evenimentul a fost un bun prilej de a invita partenerii Facultății din Republi-

ca Moldova și din România pentru a discuta rezultatele și perspectivele colabo-
rării. Astfel au fost evidențiate un șir de realizări care ne încurajează să dezvoltăm 
proiecte de schimb academic, schimb de publicații, realizarea unor tabere de 
vară, programe de practică și publicații comune.

Pentru a mări impactul discuțiilor, lucrările prezentate la conferință vor fi pu-
blicate într-o culegere de studii, dedicată aniversării de 75 ani de la fondarea Fa-
cultății de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” 
din Chișinău.

Sergiu Musteaţă


