PROIECTE INTERNAŢIONALE ALE INSTITUTULUI
Principalele acorduri de parteneriat ale IMI-NOVA sunt:
» Universitatea Nice Sophia Antipolis (Franţa)
» Universitatea NOVI (Olanda)
» Universitatea LINK CAMPUS (Italia)
» Universitatea degli Studi din Genova (Italia)
» Universitatea Pierre Mendes France din Grenoble (Franţa)
» Universitatea din Savoie (Franţa)
» Universitatea Paris-Dauphine (Franţa)
» Groupe Ecole Superieure de Commerce de Grenoble (Franţa)
» Institutul Naţional de Dezvoltare Economică (România)
PROIECTE INTERNAŢIONALE
În scopul ameliorării calităţii procesului de instruire şi pregătirii profesioniştilor de talie internaţională în
domeniul economiei şi gestiunii, precum şi întru implementarea prevederilor Declaraţiei de la Bologna,
IMI-NOVA a iniţiat şi a desfăşurat cu succes un şir de activităţi de colaborare cu universităţi şi şcoli de
business străine. Aceste activităţi de colaborare presupun în primul rând promovarea cooperării în
asigurarea calităţii şi promovarea dimensiunii europene a învăţământului superior, precum şi facilitarea
adaptării programelor de studii ale IMI-NOVA la standardele europene şi implicarea în proiecte comune
în vederea organizării schimburilor de studenţi şi profesori, a simpozioanelor, seminarelor şi
conferinţelor internaţionale, în proiecte de cercetări, organizarea studiilor la distanţă etc.
Formele de colaborare ale IMI-NOVA cu alte instituţii universitare sau din sfera academică sunt diverse:
• acorduri de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din alte ţări; • participare la proiecte
internaţionale; • participare la concursuri internaţionale pentru obţinere de burse de studii, burse de
cercetări, stagii de perfecţionare, etc. • participare la Programe de cercetări comune; • schimburi de
cadre didactice; • vizite ale profesorilor străini; • organizarea stagiilor pentru studenţii IMI în universităţi
străine; • desfăşurarea programelor de studii comune.
Acorduri şi convenţii de colaborare cu instituţii de învăţământ:
• Convenţie de colaborare în domeniul instruirii, ştiinţific şi cultural semnat la 17 mai 1996 între
Institutul Internaţional de Management şi Institutul de Business Internaţional (Universitatea de Stat din
Minot, SUA). Scopul convenţiei: îmbunătăţirea nivelului ştiinţific şi de instruire, promovarea şi
intensificarea legăturilor de colaborare atât între instituţiile respective, cât şi între ţările lor. Cooperarea
se referă în special la următoarele: schimbul de cercetători, profesori şi studenţi, programe de cercetări
comune în domeniile de interes reciproc, schimb de publicaţii, asistenţă reciprocă prin schimbul de
informaţii şi participare la conferinţe, simpozioane, şedinţe de lucru comune.
• Acordul de cooperare semnat la 30 august 1997 între Institutul Internaţional de Management şi
Universitatea Pierre Mendes France din Grenoble (Franţa) pentru o perioadă de 5 ani, renuvelabil.
Obiectivul acestui acord constă în favorizarea cooperării în scopul efectuării instruirii şi cercetărilor, şi
anume: schimburi de studenţi, profesori şi cercetători, alte forme de cooperare precum proiecte

comune de cercetare, realizarea doctoratului în cotutelă, de instruire, congrese, seminare, conferinţe.
• Acord de colaborare semnat la 19 noiembrie 1997 între Institutul Internaţional de Management
(Moldova) şi Institutul Internaţional de Management din Kiev (Ucraina). Scopul acordului: schimbul de
informaţii referitor la rezultatele activităţilor pedagogice, de cercetare şi organizaţional didactice ale
părţilor, implementarea unor metode efective de instruire în domeniul businessului şi ale unor structuri
organizatorice efective a programelor de studii, organizarea stagiilor pentru profesorii instituţiilor
respective.
• Convenţia de cooperare semnată la 29 mai 1998 între Institutul Internaţional de Management şi
Universitatea din Savoie (Franţa). Scopul convenţiei: stabilirea unui cadru vast şi flexibil pentru o
cooperare ştiinţifică şi didactică între instituţii şi anume invitarea profesorilor pentru a participa la
procesul de instruire, la conferinţe, activităţi de cercetări comune, organizarea stagiilor ştiinţifice şi
pedagogice pentru cadrele didactice tinere şi cercetători, schimburi de studenţi, realizarea doctoratului
în cotutelă, informarea reciprocă asupra programelor, metodelor şi tehnicilor moderne de instruire,
schimbul de publicaţii.
• Convenţia de cooperare semnată la 29 mai 1998 între Institutul Internaţional de Management şi
Groupe Ecole Superieure de Commerce de Grenoble (Franţa). Scopul convenţiei este stabilirea unui
cadru vast şi flexibil pentru o cooperare ştiinţifică şi didactică între instituţii: schimbul de profesori şi
studenţi, participarea la conferinţe, activităţi de cercetări comune, organizarea stagiilor ştiinţifice şi
pedagogice pentru cadrele didactice tinere şi cercetători, realizarea doctoratului în cotutelă, informarea
reciprocă asupra programelor, metodelor şi tehnicilor moderne de instruire, schimbul de publicaţii.
• Acordul de parteneriat şi cooperare semnat la 14 iunie 1999 între Universitatea de Stat din Moldova,
Institutul Internaţional de Management, Universitatea Pierre Mendes France din Grenoble (Franţa) şi
Universitatea Paris-Dauphine (Franţa). Scopul acordului constă în utilizarea potenţialului ştiinţific şi
intelectual, precum şi posibilităţilor materiale, tehnice şi financiare pentru dezvoltarea sistemului de
învăţământ superior în fiecare dintre ţări şi deschiderea internaţională a universităţilor semnatare.
• Convenţia CIME (Cursus Integrés pour la Mobilité des Etudiants) semnat la 12 iulie 1999 între Institutul
Internaţional de Management şi Universitatea Rennes 1. Scopul: schimbul de studenţi (realizat cu
suportul financiar al Agenţiei Universitare a Francofoniei Antena Chişinău).
• Acordul de cooperare şi de schimb semnat la 14 februarie 2000 (anual renuvelabil) între Institutul
Internaţional de Management şi Universitatea Degli Studi di Genova în vederea cooperării pentru
dezvoltarea activităţilor de instruire şi ştiinţifice. El presupune, de asemenea, schimbul de cercetători,
studenţi, participarea în proiecte de cercetări comune, la seminare şi conferinţe.
• Acordul de colaborare semnat la 4 aprilie 2000 între Institutul Internaţional de Management şi
Universitatea Newport International. Acest acord se bazează pe acordul de colaborare în domeniul
învăţământului semnat între Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Newport International şi
Hogeschool van Amsterdam. Scopul acordului constă în coordonarea, organizarea şi controlul realizării
unor programe de studii calitative şi selectarea studenţilor care vor participa la programul Diploma

Dublă, care se va finaliza cu obţinerea diplomei de tip BBA (Bachelor of Business Administration) a
Universităţii din Amsterdam.
• Acordul de colaborare semnat la 14 aprilie 2001 între Institutul Internaţional de Management şi
Universitatea Carolina de Nord Greensboro (SUA). Scopul acordului este cooperarea în domeniul
instruirii şi cercetării la nivel de studii postuniversitare şi de doctorat.
• Acordul de colaborare semnat la 23 noiembrie 2001 între Institutul Internaţional de Management şi
Universitatea Newport International. Acest acord presupune organizarea în comun a studiilor la distanţă
la nivel de Master of Arts in Psychology, Master in Arts in Counseling Psichology şi Master in Arts in
Education.
• Acordul de colaborare semnat la 16 ianuarie 2002 între Institutul Internaţional de Management şi
Universitatea Spinoza (Olanda). Acest acord presupune organizarea în comun a studiilor la distanţă.
• Acordul de cooperare semnat la 6 septembrie 2002 între Institutul Internaţional de Management şi
Universitatea Nice-Sophia Antipolis (Franţa). Scopul acordului este cooperarea în domeniul instruirii
economice şi cercetării prin schimburi universitare, participarea la manifestaţii ştiinţifice, efectuarea
cercetărilor în domeniul de interes reciproc şi a stagiilor pentru studenţi şi cadre didactice.
• Acordul de colaborare semnat în septembrie 2002 între Institutul Internaţional de Management şi
Filiala din R.Moldova a Academiei Internaţionale de Management. Scopul acordului este cooperarea în
domeniul pedagogic, ştiinţific şi cultural între instituţii prin acţiuni orientate spre ameliorarea calităţii
instruirii şi cercetării în domeniul managementului şi pregătirea de specialişti calificaţi în domeniul
respectiv.
• Acordul de cooperare academică semnat la 16 februarie 2005 între IMI-NOVA şi Universitatea Degli
Studi di Genova în vederea cooperării pentru organizarea programelor de instruire comune şi a
activităţilor de cercetare ştiinţifică. El presupune, de asemenea, schimbul de cercetători, cadre didactice,
studenţi, personal tehnic şi administrativ, precum şi participarea în proiecte comune, seminare şi
conferinţe internaţionale.
• Acordul de colaborare semnat la 1 noiembrie 2006 de către ETCN (Olanda), Universitatea NOVI
(Olanda) şi IMI-NOVA. Acest acord presupune organizarea în comun a programului Diplomă Dublă
destinat studenţilor moldoveni anglofoni, care se finalizează cu obţinerea diplomei de licenţă olandeze.
• Acordul de colaborare semnat la 5 martie 2008 de către Universitatea Nice-Sophia Antipolis (Franţa) şi
IMI-NOVA. Acest acord prevede organizarea în comun a programului Diplomă Dublă destinat studenţilor
francofoni din IMI-NOVA, ce se va finaliza cu obţinerea diplomei de licenţă a Universităţii din Niţa.
Participarea la Proiecte internaţionale:
IMI a participat la circa 20 proiecte finanţate de organisme internaţionale, printre cele mai importante
menţionăm: • Proiectul Crearea Institutului Internaţional de Management din Moldova finanţat de

Fundaţia SOROS Moldova ce presupunea acordarea unui suport tehnic şi didactic în stadiul iniţial de
creare a IMI. Durata: 1995.
• Proiectul TACIS Perfecţionarea instruirii economice în Moldova care presupunea stabilirea problemelor
majore în învăţământul economic superior din Moldova, determinarea variantelor de optimizare a
învăţământului economic, elaborarea şi dezvoltarea cursurilor economice şi apropierea lor de
standardele internaţionale, organizarea conferinţelor şi simpozioanelor. Durata: septembrie 1997
septembrie 1998.
• Proiectul Кафедра Менеджмента finanţat de către Fundaţia Eurasia în vederea perfecţionării instruirii
în domeniul Managementului. Scopul proiectului constă în crearea unei catedre moderne de instruire
teoretică şi practică a viitorilor oameni de afaceri şi de reciclare a oamenilor de afaceri ce activează deja
în domeniu, folosind metode şi tehnici noi de instruire. Durata proiectului: iulie 1997 iunie 1998.
• Proiectul Financial Services and Business Management in Moldova finanţat de către REAP, Know How
Funds pentru crearea MBA (Master of Business Administration) în cadrul IMI, în colaborare cu Keele
University (School of Management). Durata: septembrie 1997 august 1999.
• Proiectul MBA – Moldova finanţat de Fundaţia Eurasia în vederea acordării suportului în crearea
Masteratului la IMI. Durata proiectului 1998 1999.
• Crearea la 1 septembrie 1997 a filierei francofone de Gestiune în cadrul IMI finanţată de AUPELF-UREF.
• Proiectul european în vederea organizării la 13 16 iunie 1996 a Conferinţei Internaţionale Reforme
economice în ţările în tranziţie cu participarea a peste 100 de experţi din 10 ţări ale lumii. Cofinanţare
Fundaţia SOROS Moldova.
• Proiectul TACIS ACE cu scopul organizării la 14 19 octombrie 1997 a Conferinţei Internaţionale Etapa
de post-privatizare în Est: şansele economice ale întreprinderilor şi acţionarilor. Cofinanţare Fundaţia
SOROS Moldova.
• Proiectul Limbi moderne aplicate finanţat de către European Training Foundation (ETF). Proiectul
prevedea perfecţionarea profesorilor de limbi străine de la Universităţile din Moldova şi apoi
perfecţionarea a 200 cadre în activitate de către profesorii deja pregătiţi. Durata: septembrie 1997 iunie
1998.
• Proiectul CEP (Civic Education Project) Invitarea profesorilor străini a avut drept scop ameliorarea
calităţii instruirii în cadrul IMI prin dezvoltarea curriculumului institutului, asigurarea filierei anglofone cu
cursuri de specialitate în limbă engleză, organizarea meselor rotunde, a conferinţelor inter-universitare
şi internaţionale. Durata: nelimitată (1997 prezent).
• Proiectul finanţat de Agenţia Interguvernamentală a Francofoniei (AIF) Reciclarea cadrelor din
Ministere şi Departamente economice. În cadrul acestui proiect un grup de 22 persoane în perioada 7 27
noiembrie 2000 au efectuat un stagiu în întreprinderile din Franţa, au participat la mese rotunde,

discuţii, au ascultat prelegeri în domeniile de specialitate solicitate (Grenoble, Chambery).
• Proiectul Promoting Development through Higher Education in Moldova finanţat de USIA ce avea
drept scop stabilirea parteneriatului universitar între University of North Carolina, Universitatea Agrară
şi Institutul Internaţional de Management din Moldova prin promovarea schimburilor de profesori,
crearea paginii în Internet, dezvoltarea bibliotecii IMI, etc. Durata proiectului: august 1999 august 2002.
• Proiectele Curriculum Research Center şi Course Development Competition din cadrul Universităţii
Central Europene (CEU), Budapesta (1999 prezent) ce presupun efectuarea stagiilor de documentare de
către profesorii IMI în domeniile Macroeconomiei, Managementului şi Sectorului public.
• Proiectul francofon FRANCODE – organizarea cursurilor de perfecţionare destinat cadrelor ce activează
în diferite domenii ale economiei.
• Proiectul RESEGE – Réseau dEurope du Sud Est pour lEnseignement de la Gestion des Entreprises,
lansat în cadrul Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est, presupune dezvoltarea unei reţele de
instruire în domeniul gestiunii între 20 de instituţii de învăţământ din Europa de Sud-Est. Scopul reţelei
este de a favoriza o apropiere între formatorii regiunii şi de a încuraja o cooperare durabilă cu partenerii
francezi a reţelei, fapt ce va contribui la formarea unui corp didactic tânăr în economie şi gestiune
capabil să răspundă aşteptărilor întreprinderilor şi economiilor ţărilor regiunii. Scopul propus se
realizeată prin organizarea bianuală a seminarelor pentru doctoranzi şi profesori tineri, cât şi prin
organizarea stagiilor în universităţile franceze pentru cadrele didactice din Europa de Sud-Est. IMI-NOVA
este unica instituţie de învăţământ superior din Moldova care face parte din această reţea. În cadrul
seminarelor organizate în diferite ţări au participat 10 lectori tineri ai institutului. În plus, în perioada 4-8
aprilie 2005 IMI-NOVA a organizat un seminar la Chişinău, în cadrul acestui proiect, la care au participat
reprezentanţi din 10 ţări din Europa de Sud-Est.
Organizarea conferinţelor şi seminarelor internaţionale:
• conferinţa internaţională Ţări în tranziţie: reforme economice (Chişinău, 13 14 iunie 1996);
• conferinţa internaţională Etapa de post–privatizare în ţările Europei de Est: şanse economice pentru
întreprinderi şi acţionari (Chişinău, 15 17 octombrie 1997);
• seminarul internaţional Birocraţii şi antreprenoriatul (Banca Mondială, Chişinău, 2 iunie 1997).
• seminarul internaţional Studii MBA: Performanţe şi Perspective în RM (Chişinău, Septembrie 2000). Au
participat 30 experţi, invitaţi de la Universitatea Keele (Marea Britanie), Universitatea de Stat din
Moldova, IMI, organizaţii internaţionale din Moldova (Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional,
etc.), companii private din RM.
• conferinţa internaţională studenţească Reformele în tranziţie: Republica Moldova şi diversitate
regională (Chişinău, 19 mai 2000). Au participat studenţi din 5 universităţi din Moldova, profesori invitaţi
din cadrul proiectului CEP (SUA, Mexic) şi profesori locali.
• masa rotundă mixtă (studenţi-profesori) în limbă engleză Schimbare economică în Republica Moldova:
NU putem sau NU vrem? (Chişinău, 18 mai, 2001). Au participat studenţi de la Universităţi din RM,
profesori locali, profesori din Carolina de Nord, experţi din economie.
• conferinţa studenţilor, doctoranzilor şi tinerilor savanţi Modern development in Lidership and

Management (Chişinău, 2002). Au participat studenţi, doctoranzi şi cadre didactice tinere din IMI şi
ASEM.
• conferinţa ştiinţifico-practică interuniversitară Marketingul în business: specificul şi probleme în
R.Moldova. Au participat studenţi de la USM, ASEM, UAM, Ministerul Economiei, Voxtel, Banca de
Economii.
• seminarul internaţional The communication situation as a pedagogical tool to teach management
course (Chişinău, 4-8 aprilie 2005) organizat în cadrul RESEGE (South East European Network for
Management Education) unde au participat experţi din Albania, Bulgaria, Croaţia, Macedonia, Moldova,
Serbia-Montenegro, România, Franţa.
• Conferinţa ştiinţifică studenţească interuniversitară Mediul de afaceri: probleme şi perspective (18 mai
2007).
• Conferinţa ştiinţifică internaţională Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării (6 septembrie
2007).
• Conferinţa internaţională interuniversitară studenţească Impactul integrării europene asupra
dezvoltării economice (17 noiembrie 2007).
• Masa rotundă Costurile şi avantajele integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană (14 martie
2008).
Programe de instruire internaţionale
În scopul realizării obiectivelor sale IMI a iniţiat şi desfăşoară cu succes următoarele programe
internaţionale:
Ø Programul Diplomă Dublă (Universitatea NOVI, Olanda)
Ø Programul Diplomă Dublă (Universitatea Nice-Sophia Antipolis, Franţa)
Ø Programul MBA (Keele University, School of Management, Anglia)
Ø Instruirea în cadrul filierelor anglo- şi francofone (IMI-NOVA)
Ø Programul de Studii Superioare Diploma Dublă (Universitatea NOVI, Olanda) reprezintă unul din
produsele de succes iniţiat în baza unei cooperări internaţionale strânse între Institutul Internaţional de
Management şi Hogeschool NOVI (Olanda) în sfera instruirii la distanţă şi anume în domeniul
administrării afacerilor. Acest program a demarat în anul universitar 2000-2001 în baza Acordului de
colaborare semnat la 4 aprilie 2000 între Institutul Internaţional de Manangement, Newport
International University şi Hogeschool van Amsterdam (ulterior reperfectat la 1 noiembrie 2006 cu
Universitatea NOVI din Amsterdam) şi cu participarea Guvernului Olandei. Acordul are drept scop
organizarea instruirii la distanţă cu o eventuală posibilitate pentru studenţii IMI de a obţine pe lângă
Diploma de licenţă a R. Moldova şi Diploma olandeză de tip BBA -Bachelor of Business Administration.
Pe parcursul studiilor la universitatea de bază (în R.Moldova) studenţii susţin un program adiţional cu o
durată de 2 ani, ce se derulează concomitent cu studiile în instituţiile locale.
Întru realizarea cu succes a procesului de instruire la distanţă se pune accent pe următoarele metode:
Ø Îmbinarea eficientă a orelor teoretice cu cele practice;
Ø Studierea intensivă a limbii engleze de afaceri;
Ø Studierea unor discipline economice în limba engleză;
Ø Folosirea metodelor moderne de instruire printre care şi studii de caz bazate pe situaţii reale;
Ø Asigurarea studenţilor cu literatură în limbă engleză;

Ø Utilizarea calculatoarelor pentru efectuarea studiilor de caz, comunicarea cu profesorii olandezi şi
utilizarea Internetului;
Ø Implicarea activă a profesorilor titulari ai IMI în programul Diplomă Dublă;
Ø Organizarea vizitelor anuale ale profesorilor olandezi la IMI;
Ø Efectuarea stagiilor anuale pentru studenţii participanţi la program în întreprinderile din R.Moldova şi
a celui final în Olanda.
În procesul organizării instruirii la IMI, planurile de studii au trecut expertiza în Olanda, fiind acreditate
de către Universitatea din Olanda, cu o diferenţă academică doar de 10% dintre programele de studii,
diferenţa fiind acoperită de profesorii olandezi în cadrul vizitelor simestriale la IMI. Astfel, studenţii
programului au posibilitatea de a face cunoştinţă cu metodele olandeze de instruire, acumulând noi
performanţe atât la nivel de materie economică, cât şi de comunicare în limbă engleză. Pe lângă vizitele
planificate, comunicarea între studenţi şi profesorii din Olanda se realizează prin intermediul poştei
electronice. Această comunicare presupune: consultaţii individuale, realizarea lucrărilor de control, a
testelor şi respectiv evaluarea lor, etc. Un element important al procesului de instruire îl constituie
efectuarea studiilor de caz, bazate pe situaţii reale din firme cu renume mondial şi cele din R.Moldova.
Prin intermediul acestor studii sunt evaluate capacităţile studenţilor de a lucra în echipă, capacităţile
decizionale şi de partajare a responsabilităţilor, şi în special capacitatea lor de a aplica cunoştinţele
teoretice în soluţionarea unor probleme concrete.
Programul Diplomă Dublă (Universitatea Nice-Sophia Antipolis, Franţa) iniţiat recent, în baza acordului
de colaborare semnat de către Universitatea Nice-Sophia Antipolis şi IMI-NOVA la 5 martie 2008. Acest
program a fost elaborat şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Procesului de la Bologna, şi
anume: efectuarea studiilor la ciclurile I şi II, asigurarea mobilităţii studenţilor, proiectarea programului
pe sistemul de credite transferabile etc. Astfel, studenţii IMI-NOVA care îşi vor face studiile în programul
respectiv vor avea următoarele posibilităţi:
Ø De a studia aprofundat limba franceză în timpul stagiilor lingvistice de vară în Universitatea NiceSophia Antipolis.
Ø Vor fi înmatriculaţi în mod automat în Universitatea Nice-Sophia Antipolis.
Ø Vor studia în limba franceză un şir de discipline economice prevăzute în acordul menţionat anterior,
cunoştinţele apreciindu-se de către o comisie franceză formată din profesorii Universităţii Nice-Sophia
Antipolis.
Ø De a se deplasa în orice timp şi pentru orice perioadă în Universitatea Nice Sophia Antipolis pentru
studii sau lucru individual.
Ø De a se deplasa pentru studii sau lucru individual la alte Universităţi europene, cu care Universitatea
Nice Sophia Antipolis desfăşoară programe similare.
Ø De a obţine diploma de licenţă franceză (a Universităţii Nice-Sophia Antipolis).
Ø De a-şi continua studiile prin prin masterat (ciclul II de studii) efectuat la Universitatea Nice Sophia
Antipolis, cu eliberarea diplomei respective franceze.
PROGRAMUL MBA
Programul MBA (Master of Business Administration) a fost organizat în colaborare cu Keele University

(Anglia), studii ce se finalizau cu obţinerea gradului de magistru. Gradul MBA nu reprezintă în sine un
grad ştiinţific, ci unul profesional orientat spre cei ce doresc să devină manageri-practicieni cu un înalt
nivel de calificare, apţi să activeze la nivelul top management.
Acest program cu o formaţiune accelerată (12 luni), realizat part time (în alternanţă, fără întrerupere de
la locul de muncă), a inclus studii aprofundate la disciplinele organizate pe module: Management,
Finanţe, Bănci, Contabilitate, Marketing, Business. Pe lângă modulele de bază studenţii aveau
posibilitatea să-şi expună doleanţele referitor la cursurile selective, la alegerea specializărilor şi să
asculte prelegerile profesorilor din Marea Britanie şi Franţa. Cele 30 săptămâni prevăzute de program
erau completate cu stagii, pe parcursul cărora studenţii elaborau proiecte individuale şi susţinerea
cărora finaliza studiile în cadrul programului MBA. Un aport deosebit în realizarea acestui program l-au
adus diferite organisme şi instituţii, printre care REAP, Eurasia, precum şi profesori din alte instituţii de
învăţământ superior ca Keele University (School of Management, Marea Britanie), Université Pierre
Mendes France din Grenoble (Franţa), Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii
Economice, etc.
În cadrul IMI la secţia de zi sunt organizate grupe cu instruire parţială în limba franceză (filiera
francofonă) şi engleză (filiera anglofonă).
FILIERA FRANCOFONA
Filiera francofonă a fost creată la 01.09.97 cu suportul financiar al Agenţiei Universitare a Francofoniei
(AUF). În procesul de studii sunt antrenaţi profesori cu experienţă de predare în ţările francofone sau
care au urmat studii sau stagii de perfecţionare în Franţa, precum şi şir de profesori străini. Studenţii
IMI-NOVA ce se înscriu în filiera francofonă au posibilitatea de a studia aprofundat limba franceza, de a
asculta unele discipline în limba franceză şi de a consulta în sala de lectură a instituţiei literatura
necesară pregătirii pentru cursuri în limba franceză. Pe lângă aceasta, pe parcursul anului de studii se
organizează mai multe evenimente cu caracter ştiinţific şi cultural, ce se derulează în limba franceză
(conferinţe, mese rotunde, sărbători).
FILIERA ANGLOFONA
Filiera anglofonă a fost creată la 01.09.96. Pe parcursul acestor ani de existenţă în cadrul filierei au
activat atât profesori din SUA şi Europa, cât şi cei locali cu experienţă de predare în limba engleză.
Studenţii din filiera anglofonă pe lângă studierea avansată a limbii engleze şi a unui şir de discipline
economice în aceeaşi limbă (asigurate cu literatură de specialitate în engleză la biblioteca IMI-NOVA),
participă la conferinţe, mese rotunde, celebrarea diferitor evenimente, ce au loc în incinta IMI-NOVA.

