Lista doctoranzilor admiși în Școala Doctorală „Științe ale educației”
Anul 2015-2016

Nr
d/o

1.

Numele
şi prenumele
studenților
doctoranzi

Alreate Jamila
Amihaesi Nicoleta

Forma de
studii
(frecvenț
ă/
frecvență
redusă)

fr./ c

Cifrul și specialitatea

531. 01 – Teoria generală
a educației

Numele şi prenumele
conducătorului /
consultantul ştiinţific

Silistraru Nicolae
dr.hab., prof. univ.
cond. Cristea Sorin
dr., prof. univ.
cons. Papuc L., dr., conf. univ.

3.

Babin Iuliana

Zi/ c

531.03 – Pedagogie
istorică
532. 02 – Didactica
școlară
(arte plastice)

4.

Balcan Ion

fr./ c

533.02 – Pedagogie
vocațională

Cara Angela
dr., conf. univ., cerc.

5.

fr./b

6.

Banciu Dorina
Bencheci M.
(Postdoc)

7.

Bețivu Aurelia

fr./c

8.

Bivol Teodor

fr./c

9.

Boldescu Nicolae

fr./c

10.

Bondar Nicușor

fr./c

11.

Bulat Ana

fr./b

12.

Burdilă Lilia

fr./b

13.

Carp Mariana

fr./c

532. 01 – Didactica
preșcolară
533.02 – Pedagogie
vocațională
531.01 – Teoria generală
a educației
531. 02 – Management
educaţional
534.01 - Pedagogia
specială
532.02 – Didactica
școlară (informatica)
532.02 – Didactica
școlară (l. franceză)
531. 01 – Pedagogie
universitară
532.02 - Didactica școlară
(arte plastice)

Haheu-Munteanu Efrosinia
dr., conf. univ.
cons. Patrașcu Dumitru
dr. hab., prof. univ.
Cojocaru-Borozan Maia dr.
hab., prof. univ.
Cojocaru Vasile
dr. hab., prof. univ.
Racu Aurelia
dr. hab., prof. univ.
Cuznețov Larisa
dr.hab., prof. univ.
Solcan Angela
dr., conf. univ.
Sugac Olga
dr., conf. univ.
Hubenco Teodora
dr., conf. univ.

2.

fr./ c

Simac Ana
dr., conf. univ.

Tema tezei

Consilierea psihopedagogică a familiei arabe din Israel în
situație de criză a identității etnice.
Psichopedagogical guidance of arab family from Israel in
crises situation of etnic identity.
Metodologia cercetării istorice în domeniul pedagogiei
Formarea competențelor profesionale ale studenților prin
valorificarea ornamentului covorului tradițional
Fundamente pedagogice ale integrării principiilor
managementului participativ în învățămîntul profesional
tehnic
Metodologia proiectării educației pentru dezvoltare
emoțională și sănătate mintală la nivel de produs și proces
în învățământul preșcolar
Fundamente pedagogice ale formării cadrelor inginerești
(domeniul de securitate)
Formarea stilului existențial al liceenilor în situație de criză
a valorilor
Managementul educaţional în comunitate
Variabilele psihopedagogice și sociale cu impact asupra
integrării profesionale a tinerilor cu dizabilități
Strategii pedagogice de valorificare a softurilor interactive
în procesul educațional
Evaluarea competențelor lingvistice prin TIC în procesul de
învățare a limbii franceze
Conceptualizarea învățării autonome a limbilor moderne a
studenților ingineri
Formarea competențelor de modelare a formei plastice din
ceramică în învățămîntul superior artistic

533. 02 – Pedagogie
vocațională
532. 02 – Didactica
școlară (l. engleză)
533.02 – Pedagogie
vocațională
532. 02 – Didactica
școlară (l. română)
531.01 – Teoria generală
a educației

Simac Ana
dr., conf. univ.
Armașu Ludmila
dr., conf. univ.
Cara Angela
dr., conf. univ., cerc.
Armașu Ludmila
dr., conf. univ.
Patrașcu Dumitru
dr.hab., prof. univ.

534.01 – Pedagogie
specială
532.02 - Didactica școlară
(arte plastice)
531.01 – Pedagogie
generală
533.02 – Pedagogie
vocațională

Racu Aurelia
dr. hab., prof. univ.
Hubenco Teodora
dr., conf. univ.
Cara Angela
dr., conf. univ., cerc
Cara Angela
dr., conf. univ., cerc

fr./c

531. 01 – Teoria generală
a educației
531. 01 – Teoria generală
a educației
531. 04 – Pedagogie
socială

Silistraru Nicolae
dr. hab., prof. univ.
Sadovei Larisa
dr., conf. univ.
Cuznețov Larisa
dr.hab., prof. univ.

Ghirila Tatiana

fr./c

532. 02 – Didactica
școlară (l. engleză)

Budnic Ana
dr., conf. univ.

27.

Iskender Topcu

fr./c

28.

Jabinschi Ion

fr./c

29.

Jabinschi Tatiana

fr./c

30.

Havric Alina

fr./c

532.02 - Didactica şcolară
(l. engleză)
532.02 – Didactica
școlară (arte plastice)
532. 02 – Didactica
școlară (arte plastice)
532. 02 - Didactica
școlară (l. franceză)

Budnic Ana
dr., conf. univ.
Arbuz-Spatari Olimpiada
dr., conf.univ.
Brigalda Eleonora
dr., prof. univ.interimar
Prigorschi Claudia
dr., conf. univ.

14.

Castravăț Andrei

fr./c

15.

fr./c

17.

Cazac Viorica
Cazacu Emanoil
Remus
Cîrligeanu
Margareta

18.

Chiosa Cristina

zi

19.

fr./b

21.

Chirtoaca Nina
Clapatiuc
Alexandra
Corlade
Ecaterina-Iulia

22.

Corlade Eduard

fr./c

23.

Darawshe Nadia

fr./c

24.

Darii Svetlana
Gârțu MariaLivia

fr./c

16.

20.

25.

26.

fr./c
fr./c

fr./c
fr./c

Valorificarea tehnicilor grafice în dezvoltarea creativității
artistico – plastice a studenților
Eficientizarea predării – învățării – evaluării limbii engleze
medicale prin mijloace didactice autentice
Formarea valorilor educației financiare la elevii din
învățămîntul profesional tehnic
Strategii de formare a competenței de comunicare la elevii
cu dizabilități mintale prin intermediul textului literar
Parteneriatul școală - comunitate în educația elevilor pentru
soluționarea conflictelor
Formarea competenţelor de comunicare ale elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale prin programe de intervenție
personalizată
Formarea culturii artistice a liceenilor prin disciplina
şcolară „Arte plastice”
Formarea cadrelor didactice pentru implementarea
mentoratului de practică pedagogică
Formarea competenței antreprenoriale la elevii din
învățămîntul profesional tehnic
Condiții psihopedagogice de ameliorare a violenței femeii
în familia arabă din Israel.
Psichopedagogical conditions of improvement of woman
violence in arab family from Israel.
Axiologia comunicării profesionale a studenților agronomi
Formarea competențelor parentale privind cultivarea
pozitivității socio-umane la copiii de vârstă școlară mică
Strategii algoritmizate de predare – învățare-evaluare a
lexicului englez prin valorificarea unităților frazeologice
pragmatice
Condiţii pedagogice de formare a competenţei
comunicative la elevi prin activităţi ludice în predarea
limbii engleze.
Pedagogical conditions for communicative skills forming
through fun activities in teaching English.
Metodologia dezvoltării la studenți a percepției vizuale a
raiului și iadului în pictura murală din Moldova
Formarea competențelor artistico – plastice ale elevilor în
cadrul cercului de ceramică
Formarea competențelor de comunicare în limba franceză a
studenților arhitecți prin intermediul multimedia

31.

Luchianenco Lilia

fr./c

32.

Lungu Corina

fr./c

534. 01 – Pedagogie
specială
531. 01 – Teoria generală
a educației
531.03 – Pedagogie
istorică

Racu Aurelia
dr. hab., prof. univ.
Paniș Aliona
dr., conf. univ.
cond. Cristea Sorin
dr., prof. univ.
cons. Papuc L., dr., conf. univ.

531. 01 – Teoria generală
a educației
531.01 – Teoria generală
a educației
532.01 – Didactica
preșcolară
531.01 – Teoria generală
a educației

Sadovei Larisa
dr., conf. univ.
Paniș Aliona
dr., conf. univ.
Gînju Stela
dr., conf. univ
Cuznețov Larisa
dr.hab., prof. univ.

531.01 – Teoria generală
a educației
531.01 – Teoria generală
a educației

Sadovei Larisa
dr., conf. univ.
Cuznețov Larisa
dr.hab., prof. univ.
cond. Cristea Sorin
dr., prof. univ.
cons. Papuc L., dr., conf. univ.
Arbuz-Spatari Olimpiada
dr., conf.univ.
Cuznețov Larisa
dr.hab., prof. univ.
Simac Ana
dr., conf. univ.
Armașu Ludmila
dr., conf. univ.
Sadovei Larisa
dr., conf. univ.

33.

Lupașcu Lilia

fr./b

34.

Mustafa Yavuz

fr./c

35.

Mihailov Veronica

fr./c

36.

Muntean Adriana

fr./c

37.

Oloieru Anastasia

fr./b

38.

Orhan Erturan

fr./c

39.

Pereu Tatiana

fr./c

40.

Rotaru Marioara
Roșca-Ceban
Daniela
Stratulat Alina –
Mihaela

fr./c

fr./b

44.

Stratulat Teodor
Șimanschi
Marcela

45.

Vîrtosu Veronica

fr./c

41.
42.
43.

fr./c
fr./c

fr./c

531. 03 – Pedagogie
istorică
532.02 – Didactica
școlară (arte plastice)
531. 01 – Teoria generală
a educației
532.02 – Didactica
școlară (arte plastice)
532. 02 – Didactica
școlară (l. engleză)
533.01 – Pedagogie
universitară

Dezvoltarea competenței de comunicare la preșcolarii cu
cerințe educaționale speciale prin metoda ludoterapiei
Monitorizarea atitudinilor etice a cadrelor didactice din
învățămîntul general
Evoluția conceptului „Bilding” în pedagogia germană
Condiţii pedagogice de educaţie a elevilor pentru munca
decentă.
Педагогические условия воспитания старшеклассников
для достойного труда
Formarea creativității etice a cadrelor didactice în contextul
dezvoltării profesionale
Continuitatea în educația ecologică a preșcolarilor și
elevilor de vîrstă școlară mică
Formarea culturii economice în cadrul educației familiale
Formarea responsabilităţii elevilor pentru cultura vieţii
sociale.
Формирование ответственности учеников к культуре
проживания в обществе
Fundamente pedagogice ale formării eficienței personale la
membrii adulți al familiei
Fundamente istorice și epistemologice ale pedagogiei
sociale în postmodernitate
Metodologia dezvoltării imaginației artistice a studenţilor
artişti plastici
Educația familială din perspectiva pedagogiei românești
moderne și postmoderne
Metodologia dezvoltării inteligenţei emoționale în procesul
creației artistico - plastice
Formarea competențelor de comunicare în limba engleză în
baza terminologiei medicale
Interdependența formelor educației în dezvoltarea
profesională și personală a studenților

