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“APROB” 

Șef catedră, conferențiar universitar 

Stela ADAUJI __________________________ 

“25” august 2021 

PLANUL 

tematico-calendaristic al ședințelor Cercului Științific Studențesc, 
Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, a.u. 2021-2022 

 

Tema ședinței Data Obiective Executori Coordonatori 

1. Reguli de organizare a 
procesului de elaborare 
a tezei de licență. 
Modalități de 
documentare (pentru 
studenții absolvenți). 

2. Metodologia cercetării 
(descrierea metodelor 
de studiu și de calcul) 

09.2021 

 

 

- Familiarizarea studenților cu Regulamentul cu privire la 
elaborarea și susținerea tezei de licență în USMF ”N. Testemițanu” 
din RM, aprobat la ședința Senatului USMF ”N. Testemițanu” din 
23.01.2020, proces-verbal nr. 1/5; 

- Informarea studenților cu privire la termenii stabiliți de 
prezentare a capitolelor tezei de licență; 

- Prezentarea modalităților de culegere, selectare/colectare și 
sistematizare a informațiilor specifice temei de cercetare (surse de 
informare). 

- Descrierea materialelor și metodelor de cercetare,  schemelor de 
experiențe, sistematizarea datelor preluate din literatură și 
evaluarea statistică a datelor. 

Toți membrii 
cercului 
studențesc 

Adauji Stela 
Șchiopu 
Tatiana 

1. Examinarea 
rezultatelor cercetărilor 

11.2021 Factori determinanți în aderența pacientului pediatric de către 
farmacistul comunitar 

Teleuța 
Anastasia 
 

Adauji Stela 
Șchiopu 
Tatiana 
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Tema ședinței Data Obiective Executori Coordonatori 

științifice ale 
studenților. 

2. Discuții pe marginea 
rezultatelor obținute. 

Disponibilitatea și impactul informațiilor despre medicamente pe 
site-urile farmaciilor comunitare din Republica Moldova 

Ursachi Valeria 
Conducătorii 
științifici 

Surse de informare pentru farmaciști 
Bardiucov 
Nadejda 

Analiza elementelor de promovare etică a medicamentelor în 
Republica Moldova 

Gangan 
Ecaterina 

1. Examinarea 
rezultatelor cercetărilor 
științifice ale 
studenților. 

2. Discuții pe marginea 
rezultatelor obținute. 

02.2022 

Analiza de marketing în activitatea întreprinderii farmaceutice Cașu Dorina 
Adauji Stela 
Șchiopu 
Tatiana 
Conducătorii 
științifici 

Rolul farmacistului în asistența vârstnicilor cu medicamente OTC 
Demciuc 
Nicolae 

Eficacitatea și siguranța consultanței farmaceutice 
Postolachi 
Victoria 

Stresul în activitatea profesională a farmacistului Zmeu Lilia 

1. Examinarea 
rezultatelor cercetărilor 
științifice ale 
studenților. 

2. Discuții pe marginea 
rezultatelor obținute. 

03. 2022 

Marketingul serviciilor farmaceutice 
Bodnariuc 
Dmitrii 

Adauji Stela 
Șchiopu 
Tatiana 
Conducătorii 
științifici 

Cercetarea comportamentului consumatorului de medicamente 
dermatologice 

Chiper Ana 

Motivațiile și barierele personalului farmaciei comunitare în 
colaborarea cu pacienții cu boli mintale 

Devder 
Ecaterina 

Farmacistul în prisma bunei practici farmaceutice 
Godonoaga 
Roman 

Analiza de marketing a medicamentelor utilizate în tratamentul 
diabetului zaharat 

Moscalu 
Alexandru 
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1. Elaborarea și 
redactarea de articole 
pentru reviste științifice 
de profil și realizarea 
prezentărilor pentru 
participare la 
conferințe. 

05.2022 

- Familiarizarea studenților cu revistele științifice farmaceutice din 
Republica Moldova și încurajarea lor de a-și publica lucrările în 
ele.  

- Înaintarea lucrărilor studenților pentru participare în cadrul 
conferințelor științifice din domeniu, organizate la nivel național și 
internațional.  

- Evaluarea modalităților de redactare și cerințelor de prezentare a 
rezumatelor lucrărilor, articolelor in extenso, comunicărilor și 
posterelor. 

Toți membrii 
cercului 
studențesc 

Adauji Stela 
Șchiopu 
Tatiana 
Conducătorii 
științifici 

 
 

Coordonator al Cercului  
Științific Studențesc, 
asistent universitar                                                                                         Șchiopu Tatiana 

 
 


