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I.

SCURT ISTORIC

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, copil al reformelor, a fost fondată la 16
octombrie 1992 prin decizia guvernului Republicii Moldova. Centru universitar modern,
dinamic, ULIM pledează pentru accesibilitatea şi diversitatea studiilor universitare. Concepută
drept o instituţie de învăţământ superior de alternativă, ULIM-ul astăzi promovează cele mai noi
tehnologii educaţionale şi informaţionale în procesul didactico-ştiinţific, esenţa acestuia fiind
orientată spre formarea calitativă a specialistului de mâine, în strictă conformitate cu
imperativele Procesului de la Bologna, for european la care Republica Moldova este parte.
Actualmente ULIM se structurează în şapte (7) facultăţi cu misiune didactico-ştiinţifică, la
care îşi fac studiile circa 8000 studenţi — ciclurile I, II şi III – Drept; Ştiinţe Economice;
Litere; Informatică, Inginerie și Design; Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi
Jurnalism; Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistență Socială; Biomedicină şi Ecologie. În
cadrul fiecărei facultăţi există specializări în diverse domenii.
II. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE CONCEPTULUI EDUCAŢIONAL
ULIM
Conceptul educaţional ULIM a fost generat odată cu fondarea universităţii şi a permis
grefarea noilor conţinuturi pe parcursul dezvoltării universităţii şi demarării procesului de
reformare a sistemului de învăţământ superior din Europa.
Viitorul umanităţii, la acest început de mileniu, depinde într-o mare măsură de dezvoltarea
culturală, ştiinţifică şi tehnică asigurată de universitate.
Principiile de baza ale procesului educaţional la ULIM sunt racordate la documentele
legislative naţionale şi internaţionale, precum Codul Educaţiei, Magna Charta Universitatum,
documentele reglatoare ale Spaţiului European al Învăţământului Superior, Consiliului Europei,
Asambleei Parlamentare a Consiliului Europei, UNESCO şi anume:
 Dreptul şi accesul nestingherit al fiecărui cetăţean la studii;
 Relevanţa, care presupune axarea pe transformările profunde societale şi personale;
 Curriculumul orientat spre învăţarea sistemică şi globală;
 Procese universitare orientate spre realizarea misiunii universităţi, prin dezvoltarea

oportunităţilor individuale şi colective;
 Crearea unei ambianţe inovative de învăţare, care este personalizată, relaţională,
colectivă şi transformativă.
a.

Clasicismul universitar

Misiunea ULIM, ca şi a celor mai vechi universităţi - Sorbona (Paris), Franţa, Salamanca
(Spania), Bologna (Italia), Coimbra (Portugalia) constă în transmiterea cunoaşterii şi cercetării,
asigurând generaţiilor viitoare o instruire şi pregătire adecvată, care le va permite să contribuie la
respectarea marilor echilibre ale mediului ambiental şi societal. În cadrul ULIM, activitatea
didactică este indisociabilă de activitatea de cercetare. Libertatea cercetării, cunoaşterii şi
instruirii reprezintă principiul fundamental al vieţii universitare.
Respingând intoleranţa, în cadrul dialogului permanent, ULIM constituie un loc de
întâlnire privilegiat între profesori, care au capacitatea de a transmite cunoştinţele şi mijloacele
de a le dezvolta prin cercetare şi inovare, şi studenţi, care posedă dreptul, voinţa şi capacitatea de
a se îmbogăţi spiritual, acumulând aceste cunoştinţe şi dezvoltând competenţe. Promovând
libertatea în cercetare şi în învăţământ, instrumentele propice realizării acesteia sunt la ULIM
accesibile fiecărui membru al comunităţii universitare. Recrutarea profesorilor – precum şi
reglementarea statutului lor se bazează pe principiul indisolubilităţii dintre activitatea de
cercetare şi activitatea didactică. ULIM garantează studenţilor săi ocrotirea libertăţilor şi
condiţiilor necesare pentru a-şi atinge scopurile în materie de cultură şi formare.
b.

Internaţionalizarea procesului educaţional

Mobilitatea academică este principiul definitoriu al Procesului de la Bologna şi creării
Spaţiului European al Învăţământului Superior (EHEA) şi Spaţiului European al cercetării
(ERA). Internaţionalizarea patrimoniului ştiinţific şi a proceselor universitare face parte din
marea provocare a mileniului trei.
Deţinătoare a tradiţiei umanismului european, preocupată mereu de a atinge culmile ştiinţei
universale, ULIM, pentru a-şi asuma misiunea, ignorează virtual orice frontiere geografice sau
politice, afirmând necesitatea imperioasă a cunoştinţelor reciproce şi a interacţiunii culturilor.
ULIM, fiind o universitate de tip european, consideră schimbul reciproc de informaţii şi
documentaţie precum şi în multiplicarea iniţiativelor ştiinţifice comune, drept instrumente de
bază ale unui progres continuu al cunoaşterii. Iată de ce dimensiunea internaţională la ULIM este
promovată la toate nivelele procesului educaţional şi ştiinţific. Colaborările cu alte centre
universitare, iniţierea proiectelor internaţionale, mobilitatea academică contribuie la promovarea
imaginii ULIM pe mapamond.

c.

Regionalizarea învăţământului

Republica Moldova fiind parte componentă a spaţiului geopolitic Sud-Est European, este
influenţată de tradiţiile interferenţelor culturale, ce s-au consolidat de-a lungul timpului. Factorul
istoric a permis preluarea experienţei pozitive a sistemului învăţământului superior, acumulate de
către ţările din regiune. Astfel, ULIM implementează cu succes elemente, forme, criterii şi
principii avansate ale învăţământului superior din România, Ucraina, Rusia şi alte ţări din
bazinul riveran al Mării Negre, elemente legate cu preponderenţă de structura curriculei,
modalităţile de echivalare a programelor de studii ş.a.
O importanţă majoră în sensul schimbului de experienţă o are mobilitatea academică.
Profesorii şi studenţii beneficiază de stagii ştiinţifice, didactice şi profesionale în centrele
universitare din regiune. Rezultatele cercetărilor comune sunt publicate în ediţiile periodice atât
ale ULIM, cât şi în ale centre universitare din Sud-Estul Europei, cu care Universitatea Liberă
Internaţională din Moldova are semnate acorduri de colaborare.
d.

Studierea limbilor moderne aplicate

Cunoaşterea a cel puţin două limbi moderne în afara limbii materne a fost susţinută la nivel
de acte normative europene încă în anul 1998 de Asambleea Parlamentară a Consiliului Europei
(APCE), reconfirmată de Parlamentul European (2008) şi UNESCO, devenind astfel deziderat
principial pentru cetăţenii UE, dar şi pentru cetăţenii ţărilor aspirante la aderare.
Competitivitatea specialistului contemporan pe piaţa depinde în mare măsură de abilităţile
sale de comunicare nu doar în limba maternă, ci şi în limbile de circulaţie internaţională şi
regională. Studierea disciplinelor de specializare în limbile străine constituie o prioritate
educaţională la ULIM.
Astfel, în cadrul facultăţilor existente au fost deschise filiere francofone şi anglofone.
Limbile de studiu la ULIM sunt: română, engleză, franceză, germana, rusă, spaniolă, chineză,
coreeană, cât şi alte limbi de comunicare internaţională. Pentru a satisface cerinţele societăţii
globale a cunoaşterii va fi promovat principiul dezvoltării competenţelor de comunicare
profesională multilingvă. Studenţii au posibilitatea să audieze cursuri în limbile străine, să
realizeze stagii de practică profesională în unităţi economice transnaţionale din republică şi din
străinătate. Cunoaşterea limbilor străine le permite studenţilor accesul la informaţia de
specialitate prin intermediul spaţiilor multimedia din cadrul Departamentului Informaţional–
Biblioteconomic.
e.

Curricula universitară bazată pe finalităţi şi centrată pe student

În luna mai 2005 la Summit-ul miniştrilor europeni ai educaţiei ce a avut loc la Bergen,
Norvegia, Republica Moldova a fost admisă în Procesul de la Bologna, for universitar
paneuropean, care îşi propunea crearea Spaţiului European al Învăţământului Superior până în
2010. Principiile Procesului de la Bologna, care se rezumă la: asigurarea dezvoltării durabile a
Europei în baza cunoaşterii şi cercetării, structurarea studiilor universitare în trei cicluri –
licenţă, masterat, doctorat, asigurarea calităţii studiilor universitare, mobilitatea academică,
transparenţa, recunoaşterea calificărilor şi documentelor de studii, aplicarea creditelor
transferabile (ECTS), au fost puse la baza strategiei de dezvoltare ULIM.

Ciclul I — licenţă. Filosofia Procesului de la Bologna prevede flexibilizarea studiilor
superioare, care i-ar permite studentului să părăsească oricare din cele trei cicluri pentru a se
însera pe piaţa muncii, dar şi să revină în cadrul universitar pentru a-şi continua studiile. Licenţa
este ciclul I de studii universitare, la care pot să-şi urmeze studiile absolvenţii liceelor, adică
posesorii diplomelor de bacalaureat. În conformitate cu principiile Procesului de la Bologna,
curricula ULIM este axată pe finalităţile de studii, care reprezintă o schimbare şi reorientare a
gândirii de la un sistem bazat pe personal şi orientat la intrări (input) pe un sistem centrat pe
student şi orientat spre produs (output).
În conformitate cu descriptorii de la Dublin calificările ce denotă completarea ciclului I
sunt acordate studenţilor care:
 demonstrează cunoştinţe şi competenţe avansate într-un domeniu de studii;
 pot aplica cunoştinţele obţinute într-un domeniu de studii în mod profesionist;
 demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din domeniul lor de
studii;
 au abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante (de regulă, din domeniul
de studii propriu), precum şi de a–şi expune raţionamentele în baza aspectelor relevante
de ordin social, ştiinţific sau etic;
 pot comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţelor de specialişti, cât şi
de non-specialişti;
 şi-au dezvoltat acele competenţe care le sunt necesare pentru a-şi continua studiile cu
un grad sporit de autoinstruire.
Ciclul II — masterat. La ciclul masterat sunt admişi absolvenţii ciclului licenţă.
Masteratul prevede o specializare aprofundată într-un anumit domeniu profesional. Durata
studiilor este de 1-2 ani pe parcursul cărora studentul trebuie să acumuleze 60-120 credite. Anul
I la ciclul masterat poate fi definit drept an de profesionalizare, iar cel de-al doilea an de studii
la masterat este un an de cercetare, de pregătire teoretică profundă, care îi va permite
absolventului să acceadă la ciclul doctorat. Studenţii îşi desfăşoară activitatea didactică în baza
planurilor de studii aprobate regulamentar, susţin, ca şi la ciclul licenţă, examene de sesiune, iar
la finele celor doi ani de studii susţin o teză de master, care înglobează rezultatul cercetărilor
efectuate pe parcursul a doi ani. Programele de masterat propuse de ULIM sunt originale atât
prin formularea domeniului de specializare, cât şi prin conţinuturile curriculei.
Calificările ce denotă completarea ciclului II sunt acordate studenţilor care:
 au dat dovadă de cunoştinţe şi competenţe acumulate şi extinse în cadrul ciclului I,
cunoştinţe ce prezintă baza sau posibilitatea dezvoltării originalităţii ideilor aplicate de
obicei în cadrul domeniului de cercetare;
 pot să aplice cunoştinţele şi competenţele achiziţionate, abilităţile de soluţionare a
problemelor în circumstanţe noi sau necunoscute în cadrul unor contexte mai vaste sau
multidisciplinare caracteristice domeniului lor de studiu;
 pot să aplice cunoştinţele în soluţionarea problemelor complexe, să formuleze opinii ce
includ reflectarea responsabilităţilor de ordin social şi etic;
 pot formula concluzii în baza cunoştinţelor în mod raţional, clar şi fără ambiguităţi
auditoriului de specialişti versaţi şi celui obişnuit;
 posedă capacităţi ce le permit continuarea studiilor în mod independent.

Ciclul III — Doctorat. Accesul la ciclul doctorat este posibil în baza diplomei de master.
Doctoratul este ciclul universitar de cercetare prin excelenţă. Durata studiilor la ciclul doctorat
este de 3 ani la învățământul cu frecvenţă şi 4 ani la cu frecvenţă redusă. Doctorandul este admis
la studii în baza unui dosar.
Calificările ce denotă completarea ciclului III sunt acordate studenţilor care:
 au dat dovadă de o înţelegere sistematică a domeniului de studiu, a aptitudinilor şi
metodelor de cercetare caracteristic domeniului respectiv;
 au dat dovadă de abilităţi de concepere, proiectare, implementare şi modificare a
procesului de cercetare;
 au adus contribuţii prin cercetarea originală ce extinde frontiera de cunoştinţe prin
dezvoltarea unui compartiment substanţial al activităţii, rezultatele cărora merită a fi
publicate la nivel naţional şi internaţional;
 sunt capabili de a efectua o analiză critică, o evaluare şi o sinteză a ideilor noi;
 sunt capabili să facă schimb de cunoştinţe la specialitate cu colegii lor, cu un public
vast de savanţi, cât şi societatea în întregime;
 sunt capabili pe viitor să promoveze cunoştinţele în cadrul contextelor academice şi
profesionale, tehnologice, sociale ori culturale.
f.

Integrarea elementului teoretico-ştiinţific cu practicismul pieţei de muncă

Procesul de la Bologna promovează principiul prin care viitorul absolvent atât la ciclul I
licenţă, cât şi la ciclul II masterat sau ciclul III doctorat, trebuie să fie nu doar un simplu
solicitant al unui loc de muncă, ci, şi un promotor sau generator notoriu de idei în materie de
specialitate.
Conţinutul curriculei la ULIM este perfecţionat în permanenţă, profesorii fiind chemaţi să
racordeze materialul doctrinar propus studenţilor spre achiziţionare la realităţile segmentului
profesional vizat. În scopul rentabilizării legăturii dintre ULIM şi piaţa forţei de muncă, în
procesul educaţional sunt antrenaţi tehnocraţi din diverse sfere ale economiei naţionale.
Incubatoarele educaţionale au devenit o adevărată forjerie a viitorilor specialişti. Ele reprezintă
veritabile anticamere ale pieţei de muncă, unde studenţii desfăşoară activităţi profesionale,
simulând un cadru de activităţi practice, specifice domeniului ales.

III. PROMOVAREA CULTURII CALITĂŢII ÎN PROCESUL DE PREDARE/
ÎNVĂŢARE ŞI CERCETARE
Documentele reglatoare ale UNESCO, Procesului de la Bologna ulterior a Procesului de
creare a Spaţiului European a Învăţământului Superior (EHEA), ENQA, EQAR, EUA, ESU,
Asociaţia Internaţională a Educaţiei (EI), EURASHE, Business Europe şi alte organizaţii şi
reţele internaţionale la care ULIM face parte, impune revizitarea filosofiei asigurării calităţii
învăţământului superior, conform prevederilor Standardelor şi Liniilor directoare pentru
Asigurarea Calităţii în Învăţământul superior (ESG). Noua paradigmă presupune promovarea
unei culturi a calităţii şi considerarea nevoilor şi aşteptărilor studenţilor, mediului de afaceri şi
societăţii.
ULIM a elaborat politica pentru asigurarea calităţii ca parte a managementului strategic şi
o va face publică. Asigurarea calităţii va fi realizată de către o structură autonomă cu
reprezentare echitabilă a facultăţilor, în care vor participa şi reprezentanţi ai angajatorilor,
studenţilor şi alumni şi care îşi va organiza activitatea pe baza unor proceduri transparente.
Politica în domeniul asigurării calităţii va reflecta relaţia dintre studii şi cercetare, predare
şi învăţare, considerând contextul naţional, regional şi internaţional, precum şi demersul strategic
de dezvoltare a ULIM. Aceasta va include:
 organizarea sistemului instituţional pentru asigurarea calităţii;
 principiile de asigurare a responsabilităţii pentru calitatea a tuturor entităţilor şi
subiecţilor ULIM;
 integritatea academică şi libertatea academică în condiţii de vigilenţă maximă pentru
contracararea fraudelor academice;
 mecanismul de prevenire a intoleranţei pentru orice fel de discriminare împotriva
studenţilor sau a cadrelor didactice;
 implicarea actorilor externi în procesul de asigurarea a calităţii.
Politica pentru asigurarea calităţii va fi transpusă în practică printr-o varietate de procese
interne, va fi monitorizată şi revizuită prin decizia Senatului.
Principalele sfere ale sistemului de asigurare a calităţii sunt următoarele:
 elaborarea şi aprobarea curriculei multilingve (română-rusă-engleză-franceză)
convergente cu prevederile Cadrului Naţional al Calificărilor (NQF) şi a Cadrului
European al Calificărilor (EQF) şi alte documente relevante;
 predarea, învăţarea şi evaluarea centrată finalităţi şi pe student;
 admiterea, progresul academic, recunoaşterea şi certificarea studiilor pentru cele trei
cicluri de studii superioare;
 cadrele didactico-ştiinţifice;
 resurse pentru învăţarea şi suporturi didactice;
 managementul informaţiei; publicarea informaţiei;
 monitorizarea continuă şi revizuirea periodică a programelor de formare şi a curriculei;
 participarea ciclică în procesul de evaluare externă a calităţii instituţionale şi a
programelor de formare.

La ULIM strategiile asigurării calităţii procesului educaţional universitar se etalează pe
două dimensiuni:
1. dimensiunea externă (impactul societal) care prevede:
 asigurarea calităţii produsului finit – specialistul cu studii universitare competitiv pe
piaţa muncii naţională şi internaţională;
 contribuirea la dezvoltarea durabilă a societăţii prin implementarea rezultatelor
cercetării ştiinţifice universitare fundamentale şi aplicative;
2. dimensiunea internă:
 asigurarea calităţii proceselor interne orientate spre finalităţile dimensiunii externe;
 implementarea unui sistem propriu de auto-evaluare a calităţii proceselor interne
(proces educaţional, guvernanţă strategică, management operaţional ş.a.).
Procesualitatea constituie pilonul fundamental în definirea şi asigurarea calităţii în
general. Tacticele procesuale aplicate de către ULIM sunt judicios selectate, în strictă
conformitate cu prevederile EHEA, de altfel, cu mult înainte de aderarea Republicii Moldova la
acest proces pan-european.
ULIM îşi desfăşoară activitatea în strictă conformitate cu baza legislativă în domeniu la
nivel naţional şi internaţional. Toate planurile de învăţământ sunt elaborate în concordanţă cu
dispoziţiile şi actele normative ale Ministerului Educaţiei. Procesul de elaborare a curriculei
este unul participativ, complex, dinamic şi dialectic, acesta antrenând expertiza ştiinţifică şi
academică a decanilor, şefilor de catedre, profesorilor notorii. Conţinuturile curriculare
reprezintă o simbioză dintre cercetare şi experienţă. Ele sunt actualizate şi restructurate
continuu. Calitatea curriculei este sistematic monitorizată şi auto-evaluată.

IV. INFORMATIZAREA MANAGMENTULUI UNIVERSITAR,
PROCESULUI DE STUDII ŞI CERCETARE
Noile imperative le timpului necesită gestionarea electronică a datelor, crearea bazei de
date integrate: efectivul de studenţi licenţă-masterat-doctorat, de resurse umane; orarul lecţiilor;
planificarea orelor didactice; progresul reuşitei academice, registrul actelor şi certificatelor de
studii, gestionarea resurselor financiare; gestionarea contabilă ş.a.
Eficienţa actului managerial şi a procesului de studii nu poate fi asigurată fără
transparenţa/ monitorizarea deciziilor şi activităţii. ULIM garantează şi asigură accesul liber al
studenţilor şi profesorilor la programele de studii şi curricula universitară, la deciziile Senatului
ULIM, şi cadrul normativ instituţional prin mediatecă, pe site-ul web ULIM, alte instrumente
digitale.
Democratizarea proceselor interne la ULIM se efectuează prin descentralizarea luării
deciziilor, consultarea pe larg a opiniei profesorilor şi studenţilor, care este realizată atât pe
verticală, cât şi pe orizontala organigramei instituţionale.
Libertatea academică la capitolul iniţiative didactico-ştiinţifice corelează cu
responsabilitatea sporită şi disciplina personală, de care trebuie să dea dovadă cadrele
profesorale ULIM, dacă îşi doresc respectivul statut pentru o perioadă îndelungată. Calitatea
presupune, în primul rând disciplină, responsabilitate şi organizare.
Un element relevant al democratizării procesului educaţional universitar este implicarea
studenţilor în procesul de luare a deciziilor – principiu important menţionat în documentele
reglatoare ale EHEA şi ERA – care se materializează la ULIM prin includerea studenţilor în
componenţa Senatului, petrecerea sondajului anonim în rândurile studenţilor referitor la calitatea
cursurilor predate de către profesori, analiza de către studenţi odată pe an, la şedinţa Senatului
din aprilie, a calităţii studiilor şi vieţii studenţeşti. Studenţii ULIM au propriul lor Senat,
participă la viaţa studenţească asociativă. Rezultatele sondajului studenţesc anonim sunt
procesate şi analizate în scopul identificării fenomenelor pozitive, dar şi a neajunsurilor care
urmează a fi constatate şi înlăturate. Concluziile sunt luate în considerare la gestionarea corectă a
resurselor umane - încheierea contractelor de muncă cu profesorii pentru anul academic următor.
O notă medie negativă atribuită de către studenţi profesorului poate duce la rezilierea
contractului de muncă cu acesta.
Instrumentele utilizate în procesul de autoevaluare internă la ULIM sunt următoarele:
 monitorizarea şi evaluarea reuşitei academice a studenţilor;
 evaluarea calităţii predării cursurilor de către profesorii ULIM;
 sondajul anonim al studenţilor şi analiza evoluţiei opiniilor în timp;
 sondajul anonim al profesorilor;
 evaluarea calităţii procesului educaţional de către studenţi;
 evaluarea reciprocă interdepartamentală;
 evaluarea activităţilor ştiinţifice (cercetare, doctorat);
 evaluarea gradului de angajare în câmpul muncii a absolvenţilor ULIM nivelului de
satisfacţie a angajatorilor;
 elaborarea rapoartelor de autoevaluare;
 evaluarea activităţilor internaţionale;
 evaluarea activităţilor extracurriculare.

Fiecare componentă a auditului intern este monitorizată de către Consiliul pentru
Asigurarea Calităţii ULIM şi Departamentul de Asigurare a Calităţii şi Proiectare
Curriculară. În baza rezultatelor auditului Senatul universităţii aprobă decizii de modernizare
şi/sau perfecţionare a activităţii de formare şi cercetare.
Consiliul pentru Asigurarea Calităţii este constituit din profesori cu experienţă, care îşi
asumă obligaţiunea evaluării calităţii procesului de studii. Pentru realizarea auditului au fost
elaborate instrumente de evaluare care includ indicatori calitativi de performanţă (vezi: Codex
ULIM, 2016). De exemplu, în sondajul anonim studenţesc respondenţii apreciază următoarele
realităţi: calitatea serviciilor ULIM; capacităţile profesorilor precum: calitatea predării
cursurilor; obiectivitatea profesorilor; relaţia profesor-student etc. Evaluarea calităţii cursurilor
predate pe care o efectuează membrii Consiliul pentru Asigurarea Calităţii se face în baza a
zece criterii de performanţă: disciplina personală a profesorului, corespunderea conţinutului
lecţiilor materialului de program, caracterul ştiinţific al expunerii materialului de program,
interactivitatea, măiestria psiho-pedagogică, elocinţa, interdisciplinaritatea, obiectivitatea
evaluării răspunsurilor studenţilor, caracterul complex al evaluării, utilizarea noilor tehnologii
informaţionale.
V. STRATEGII DE INOVARE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova tinde să devină un veritabil templu al
ştiinţei, cunoaşterii şi inovării. În conformitate cu strategia sa de dezvoltare, ULIM se integrează
plenar în Spaţiul European al Învăţământului Superior (EHEA) şi Spaţiul European al Cercetării
(ERA). Calitatea studiilor şi cercetării este aria de investiţie intelectuală şi materială în care se
vor focaliza iniţiativele la toate nivelele ULIM. Pregătirea universitarilor tineri prin doctorat
rămâne a fi mijlocul privilegiat de obţinere a calităţii factorului uman, care asigură transferul de
competenţe dintre generaţii.
Extinderea ULIM, cu preponderenţă în spaţiul Sud-Est European, continental şi mondial
va constitui în anii apropiaţi o preocupare majoră, iar activităţile desfăşurate se vor efectua în
strictă conformitate cu legislaţia naţională şi normele de drept internaţional.
Crearea centrelor de investigaţie ştiinţifică performantă cu implicaţii internaţionale este
un imperativ predilect al universităţii. Numai prin integrarea cercetării fundamentale şi aplicative
cu necesităţile specifice ale societăţii, universităţile în general şi ULIM în particular, va putea
influenţa dezvoltarea ei durabilă.
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