
Oficiul Suport Academic  
al U iversității Li ere I ter ațio ale di  Moldova  Misiunea Oficiului Suport Academic (OSA) o stă î  orga izarea şi o itorizare desfășurării pro esului dida ti  

î  adrul ULIM, asigurarea evide ței rezultatelor edu ațio ale și a efe tivului de stude ți la cele 3 cicluri ale 
î văță â tului superior: Li e ță, Masterat și Do torat. 
Cola oratorii OSA și atri uțiile lor de ază: N/o Nume, prenume Fu ția Atri uțiile de serviciu I for ații de o ta t 1 Bordeian Aurel Director OSA Asigurarea or ativă, i stru tivă 

și o itorizarea i ple e tării 
adrului or ativ ațio al și 

i stituțio al î  do e iul 
orga izării și desfășurării studiilor universitare. Bir. 205 Tel. +373 22 23 70 99 2 Robu Elena Specialist principal OSA Monitorizarea orga izării 
pro esului de studii și evide ța 
o ti ge tului de stude ți la 

Masterat și Do torat. Bir. 438 Tel. +373 22 22 00 20 3 Du i i ă Maria a Specialist OSA Administrarea modului SIU Proces studii. Evide ța rezultatelor 
edu ațio ale și a telor de studii. Bir. 236 Tel. +373 22 20 59 09 4 Panaghiu Tatiana Specialist OSA Monitorizarea contingentului de 
stude ți ULIM, i lul I. Ela orarea 
proie telor de ordi e și dispoziții. Bir. 206 Tel. +373 22 20 59 09 studii@ulim.md  5 Sîr u E ilia Consilier OSA Co silierea stude ților pe diverse 
pro le e î  perioada realizării studiilor. Administrarea dosarelor 
perso ale ale stude ților i lului I. Bir. 206 Tel. +373 22 20 59 09 6 Biriucova Nadejda Metodist OSA Distribuirea fondului de auditorii 
și o itorizarea realizării 
a tivităților prevăzute î  orarul 
le țiilor. Asigurarea a esului la Arhiva ULIM. Bir. 206 Tel. +373 22 20 59 09  

mailto:studii@ulim.md

