DIRECTOR DE MASTERAT MANAGEMENT SI MARKETING
BURLACU NATALIA, DR.HAB., PROF.UNIV.

Numele Burlacu
Prenumele Natalia
Cet enia MDA
Profesia profesor
Data i locul na terii 12.06.1952,
r. Ungheni, s. Sculeni
Locul de munc ULIM
Func ia Decan
Grad (e) tiin ific (e), anul conferirii dr. hab., 1996
Titlul (uri) didactic (e), anul conferirii prof.univ., 1997
Adresa serviciu str. Vlaicu-Pârc lab, 52
Studii (anii, institu ia):
- Medii Scoala Medie nr.3-4, Chi in u, 1969
- Superioare Universitatea de Stat „MV Lomonosov” din Moscova, 1974
- Doctorat Universitatea de Stat „MV Lomonosov” din Moscova, 1982
- Postdoctorat ASEM, 1996
Teza de doctor (denumirea, anul i locul sus inerii)
, Moscova, 1982
Teza de doctor habilitat (denumirea, anul i locul sus inerii) Managementul corporativ: problemele
metodologice manageriale ale gestiunii în perioada de tranzi ii la economia de pia , 1996, ASEM
Domeniul tiin ific de activitate Economie i management
Experien a profesional (institu ia, anul, func ia)
1974-1990 – Lector conferentiar Institutul de Arte
1990-2007 – Profesor universitar, ASEM
2007 - Prezent- profesor, ULIM
2008 – decanul Facult ii tin e Economice
Lucr ri tiin ifice (în total):
- Monografii - 3
- Bro uri - 3
- Articole - 84
Lucr ri tiin ifico-didactice (în total):
- Manuale - 4
- Ghiduri i indica ii metodice - 24
Num rul total al lucr rilor publicate:
- în reviste de specialitate - 84
- în edi ii peste hotare - 10
i de autor sau articloe fundamentale (3 denumiri mai importante) – 3.
1. Managementul corporativ: problemele metodologice manageriale ale gestiunii în perioada
de tranzi ii la economia de pia . Ch.: A.S.E.M., 1996, 297 p.
2. Management. Chi in u: Compexul Ed.-Poligr.ASEM, 2000, 473 p.
3. Comunicarea managerial . Monografia, ed. ”Grafema-Libris”,Chi in u,2003,191 p.
Cursuri universitare (denumirea cursurilor, anii pred rii, institu ia)

Management general, 1990, Academia Administr rii Publice pe lîng Pre edinte,USM, ASEM,
UCCM. În prezent-ULIM,
Management comparat, 1990, ASEM, ULIM
Management anticriz , ASEM, ULIM
Cele mai marcante realiz ri (titlul i domeniul)
Introducerea noilor direc ii în planurile de studii universitare „Management general”, „Management
comparat”, „Management administrarii publice”, „Management corporativ”, „Management
anticriz ”.
Membru în consilii tiin ifice, seminare de profil Pre edintele Seminarului tiin ific de Profil,
Specialitatea 08.00.05 „Economie i management” (în ramur )
Expert
Ministerul Educa iei i Tineretului din Republica Moldova, Direc ia de acreditare
Membru în consilii tiin ifice specializate de sus inere a tezelor de doctorat (denumirea consiliiilor)
Pre edintele Consiliului tiin ific Specializat, Specialitatea 08.00.05 „Economie i management” (în
ramur )
Conduc tor de doctorat (num rul doctoranzilor ce au sustinut tezele de doctorat)
18 teze sus inute
Referent al tezelor de doctorat (num rul) - 30
Particip ri la congrese, simpozioane interna ionale (denumirea, ara, anul)
Peste 18 reuniuni profesionale organizate în ar i str in tate
Activitatea în colegii redac ionale (titlul publicatiei, anii)
Redactor ef. Revista Studii Economice, IISE, ULIM, 2007
Ob inerea de granturi (denumirea grantului, organiza ia, anul)
1996-1997 – Elaborarea proiectului Legii despre manager Republica Moldova
1996-1997 – Promovarea businessului mic în Moldova, USA, Universitatea Omaha Nebrasca.

1998 - Implementarea noilor tehnologii de înv

mînt. Fran a, Grenoble

Specializ ri i cursuri de perfec ionare peste hotare
1996 - USA, Universitatea Omaha Nebrasca.
1998 - Fran a, Grenoble, coala superioar de comer
2009 – CCI Potsdam, Germania „Train the Trainers”
2010 – United Nations Moldova, Responsabilitatea sociala corporativa – metodologia predarii si
aspecte practice United Nations Global Compact.
Po ta electronic (e-mail) mgulim@mail.ru
Cunoa terea fluent a limbilor straine, f dic ionar franceza, rusa

