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The following article was partially exposed at the ceremony at Moldova State University, and later lightly edited and 

adapted for the purpose of being published in this journal. It was also extended with a chapter dealing deeper with the 

importance of local and global perspectives of adult education and their institutionalized centers in light of historical 

dimensions of 2019. A special focus is placed on the current celebrations that take place in German adult education. 

This actually is seen in line with the invitation by the University Professor Vladimir Gutu, Editor-in-Chief of the 

Scientific Journal Studia Universitatis Moldaviae, to become a member of its Academic Council. It may be helpful for 

colleagues and readers to understand my academic and professional background better at a time where I join as council 

member of the journal. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI CEL AL ADULȚILOR CA ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII 

PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ. CÂTEVA REFLECȚII BIOGRAFICE PRIVIND PRIMIREA 

TITLULUI DOCTOR HONORIS CAUSA ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA 

Materialul ce urmează a fost expus, parțial, la ceremonia respectivă din cadrul Universității de Stat din Moldova, 

ulterior fiind adaptat pentru a fi publicat în această revistă. De asemenea, a fost extins cu un capitol în care este abordată 

importanța perspectivelor locale și globale ale educației adulților și a centrelor de instituționalizate în lumina dimensiu-

nilor istorice ale anului 2019. Un accent deosebit se pune pe manifestațiile ce au loc în educația adulților germani. 

Acest subiect este abordat grație invitației profesorului universitar Vladimir Guțu, în calitatea sa de redactor șef al 

Revistei științifice Studia Universitatis Moldaviae, de a deveni membru al Consiliului Academic. Poate fi util pentru 

colegi și cititori, ajutându-i să să înțeleagă mai bine pregătirile mele academice și profesionale într-un moment în care am 

decis să mă alătur Consiliului ca membru al acestuia. 

Cuvinte-cheie: educația adulților, învățare pe tot parculsul vieții, dezvoltare profesională și personală. 
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