H otărârea
Senatului Universităţii Pedagogice de Stat ” Ion C reang ă” din 22 de c e m b r ie 2015 cu privire la
A ctivitatea ştiinţifică în cadrul proiectelor instituţionale în a. 2015
A nalizând rapoartele de activitate în a. 2015 ale c o ordonatorilor T e m e lo r
Instituţionale de cercetare,
precum şi raportul generalizat a prorectorului pentru ştiinţă, Senatul Universităţii constată:
în a. 2015 activitatea de cercetare ştiinţifică a fost efectuată în cadrul a 8 T e m e Instituţionale (6 teme
în cadrul Secţiei de ştiinţe sociale şi e co no m ice şi 2 tem e în cadrul Secţiei de
ştiinţe um anistice şi arte),
obţinute prin concursul proiectelor de cercetare desfăşurat de A ca d em ia de Ştiinţe în a. 2014. In activitatea
de investigare ştiinţifică au participat 57 de cercetători ştiinţifici per 19,5 unităţi. Personalul ştiinţific a fost
constituit din 5 doctori habilitaţi, 33 doctori în ştiinţe, 19 cercetători fară grad, dintre care 11 tineri
cercetători.
în p erioada de raport au fost esenţial analizate, generalizate şi sistem atizate rezultatele activităţii de
cercetare, vizând diversitatea de aspecte teoretico-m etodologice.
S E C Ţ IA DE Ş T IIN Ţ E S O C IA L E ŞI E C O N O M IC E : D irecţia 18.06 P a tr im o n iu l naţional şi
dezvoltarea societăţii.
Sectorul de Psihologie:
T em a 15.817.06.21A Form area iniţială şi continuă a psihologilor în dom eniul protecţiei copilului
fa ţă de violenţă , dr., Ol iiia S T A M A T IN
T e m a 15.817.06.14F Incluziunea educaţională şi socială a tinerilor cu dizabilităţi în învăţământul

superior, dr. habilitat, Aurelia RAC U
T e m a 15.817.06.20A M odele interdisciplinare de resocializare a m inorilor delicvenţi, dr., M aria

VÎRLAN
In cadrul a 3 tem e, sectorul de P sihologie (7 unităţi de cercetător):
Au fost: identificate particularităţile realizării şi protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în
Republica M oldova, cu evid en ţierea prob lem elo r existente (contradicţii, lacune etc.); constatate bariere de
ordin social şi educaţional întâlnite de către tinerii cu dizabilităţi la universităţi; stabilite dificultăţile cu care
se confruntă corpul profesoral privind specificul psihopedagogie al tinerilor cu dizabilităţi; constatate
dificultăţile în elaborarea unor program e individualizate, a planului de învăţăm ânt, evaluarea studentului cu
dizabilităţi; form ate c om p e te n te voluntarilor - studenţi şi m asteranzi prin intermediul activităţilor practice
pentru participarea la p rom o v a re a şcolii incluzive în baza principiilor ştiinţifice; valorificate rezultatele
cercetării prin argum entarea, identificarea şi organizarea unui program de studii de maşter: Psihopedagogia
şcolii inclusive; ev idenţiate şi c om p a ra te datele catam nestice privind incluziunea socioprofesională a
tinerilor absolvenţi cu dizabilităţi; elaborate propuneri de profil ocupaţional: agentul de m ediere a
incluziunii profesionale a tinerilor cu dizabilităţi (nivelul de intervenţie, funcţiile agentului de mediere, relaţii
cu beneficiarul şi cu fam ilia acestora, relaţia cu piaţa m uncii/ cu angajatorul, în relaţia cu A P L şi A PC,
responsabilităţi etc.).
Au fost: descrise direcţiile de form are eficientă a specialiştilor-psihologi în dom eniul protecţiei
copilului faţă de violenţă, a factorilor, condiţiilor de form are eficientă a specialiştilor-psihologi în dom eniul
protecţiei copilului faţă de violenţă; elaborate m odele de form are iniţială şi c o ntin uă a psihologilor în
domeniul protecţiei copilului faţă de violenţă; stabilit profilului psihologic (particularităţilor individuale,
co m petenţelor (cunoştinţelor, abilităţilor) al specialiştilor psihologi, necesare activităţii în domeniul
protecţiei copilului faţă de violenţă; e laborată m etodologia e xperim entului de constatare; selectate,
adaptate, elaborate m etodele, tehnicile, procedeele în dom eniul cercetării factorilor şi condiţiilor formării
specialiştilor-psihologi în do m eniul protecţiei copilului faţă de violenţă; ev idenţia te bunele practici privind
implicarea specialiştilor psihologi în co m b aterea violenţei în sistemul educaţional din Rom ânia, U craina,
Belarus, UE.
Au fost: studiate particularităţile dezvoltării intelectuale, sferei em oţional - volitive, imaginii de sine
a minorilor delincvenţi; c o n tu r at profilul personalităţii m inorului delincvent; evidenţiate aspectele
relaţional - sociale ale m inorului delincvent: relaţiile cu membrii familiei, relaţiile interpersonale în
colectivul de semeni, relaţiile în anturajul social; studiate particularităţile de co m u nicare ale actorilor şi s-a
evidenţiat specificul reţelei sociale ale m inorilor delincvenţi; stabilite stilurile educative din familiile de
unde provin minorii delincvenţi, tipurile de socializare prezente la minorii delincvenţi, climatul emoţionai
din familiile de u nde provin minorii delincvenţi, abilităţile sociale ale m inorilo r delincvenţi; reliefate
m odelele ed ucaţionale prezente în familiile m inorilor delincvenţi; e laborat profilul psihosocial al minorului
din grupul de risc, profilul psihosocial al minorilor condamnaţi la măsuri educative de pedeapsă, profilul
psihosocial al m inorilor eliberaţi din locurile de detenţie.

Sectorul de P ed ag og ie
T e m a 15.817.06.15F Form area cadrelor didactice pentru cercetarea şi renovarea paradigm ei

educaţiei contem porane, dr. li abilitat, Maia B O RO ZA N
T e m a 15.8 17.06 .18F D ezvoltarea curriculară a cursurilor opţionale p e aria limbă şi com unicare în
gim naziu şi liceu , dr., Tatiana C A R TA LE A N U
T e m a 1 5.8 1 7 .0 6 .19A D ezvoltarea com petenţelor profesionale a cadrelor didactice şi manageriale
preuniversitare în tehnologia e-Educaţie de fo rm a re continuă, dr., Valentina COJOCARU
în cadrul a 3 tem e, sectorul de P eda go gie (6,5 unităţi de cercetător):
A fost: e x am in ată noua viziune a Ministerului Educaţiei cu privire la m e todologia elaborării şi
aprobării produselor curriculare pentru cursurile din categoria „o pţio nale” a planului-cadru; elaborat un
chestionar pentru profesori (rezultat: profesorii nu au pregătirea n ecesară pentru a elabora curriculum ul şi
suportul didactic necesar); e laborat un chestionar pentru elevii de gim naziu şi liceu, localităţi rurale şi
urbane (rezultat: elevii nu au pregătirea necesară pentru a lua decizii întem eiate în raport cu oferta de
opţionale posibile, dar că îşi doresc o varietate mult mai mare de cursuri decât li se propun la m om ent);
propuse şi ap rob ate de Consiliul Naţional pentru C urriculum şi Evaluare 2 d ocu m e n te curriculare (unul
dintre acestea, Citind, învăţ să fiu , se află în topul preferinţelor profesorilor în anul de studii 2015-2016);
A fost: d iagnosticată situaţia în dom eniul TIC cu identificarea pro blem elor şi soluţiilor posibile din
perspectiva formării continue a cadrelor didactice şi m anageriale prin e-learning şi a integrării TIC în
procesul educaţional; creată Platforma M ood le - Form are continuă în aspect conceptual, structural,
metodologic şi praxiologic; pregătiţi formatori centrali şi locali pentru conceptualizarea şi înţelegerea
scopului, obiectivelor, conţinutului activităţii în cadrul Proiectului de utilizare a M oo dle-Fo rm are continuă;
elaborată Concepţia dezvoltării com petenţelor didactice prin e-learning; elaborat Program ul de fo rm a re
continuă p rin e-learning a m anagerilor în educaţie şi aplicarea cu titlu de experim ent; determ inată
m etodologia de elaborare a softurilor educaţionale şi elaborarea unor m odele; fu n d a m e n t praxiologic
sistemului e-Educaţie de form are continuă a cadrelor didactice şi m anageriale preuniversitare din perspectiva
dezvoltării com p eten ţelor profesionale care este un deziderat şi se înco rpo rează perfect în prevederile
Codului Educaţiei şi a Strategiei dezvoltării învăţăm ântului „E duc a ţia -2 0 2 0 ” .
A fost: d e te r m in a t sistemul conceptelor operaţionale pentru G losarul de term eni fundam entali ai
Pedagogiei culturii em oţionale ; elaborat şi publicat M odelul teoretic al toleranţei pedagogice; elaborat
Conceptul de educaţie pentru toleranţă; elaborat şi publicat Modelul conceptual de form are iniţială a
cadrelor didactice prin tehnologii inform aţionale şi com unicaţionale; stabilite şi publicate elem entele
structurale ale com petenţei de m a n a g e m e n t al stresului profesional al cadrelor didactice; elucidată
m etodologia adaptării socio-profesională a studenţilor pedagogi; e laborat şi publicat M odelul conceptual al
educaţiei p entru dezvoltare em oţională şi sănătate mintală; elaborat şi publicat M odelul conceptual al

educaţiei pentru dezvoltare em oţională şi sănătate mintală.
SE C Ţ IA D E Ş T IIN Ţ E U M A N I S T I C E ŞI A R T E : D irecţia 16.06 - P atrim oniul naţional şi dezvoltarea
societăţii
Sectorul Istorie:
T E M A 15.817.06.16 F „Politică şi societate în Ţara M oldovei şi B asarabia în context eu rop ean ” , dr.,

Silvia CHICU
T E M A 15.817.06.17 F „Patrim oniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional” , dr.,

Valentina URSU
In cadrul a 2 tem e, sectorul de Istorie (6 unităţi de cercetător):
A fost: e x a m in a tă activitatea elitei politice din Ţara M oldo vei în sec. al X V I-lea;
analizate
raporturile dintre dom n şi înalţii dem nitari prin prisma u nor politici de c o m p ro m is şi de confruntare;
identificat im pactul con flictelor elitare asupra situaţiei politice externe a Ţării M oldovei; analizată
funcţionarea limbii rom ân e în prim a ju m ă ta te a secolului al X lX -le a în Basarabia; identificate cerinţele
nobilimii, privind îm b un ătăţirea sistemului de învăţăm ânt, considerând că studierea limbii rom âne ar fi
condiţia principală în ridicarea nivelului de cultură a populaţiei: stabilită atitudinea d u şm ăn oasă a
autorităţilor imperiale faţă de orice m anifestare a spiritului naţional din partea elitelor basarabene; analizate
schimbările dem ografice din Basarabia, în baza izvoarelor de arhivă; stabilite cauzele mortalităţii populaţiei;
elaborată o clasificare a cauzelor de deces, studiu de caz slobozia Bolohanului, ju d . Orhei; analizată
istoriografia problem ei elitei intelectuale din Basarabia; identificat rolul nobilei basarabene Măriei
Racikovski-Tarkovski în procesul de coagulare a elem entelor elitare; stabilite trăsăturile elitei intelectuale
din Basarabia din a II ju m ă ta te a sec. al X lX -lea; determ inat rolul lui Mihai V iteazul în protejarea bisericii
ortodoxe, evidenţiind aportul lui Mihai Viteazul la întărirea bisericii ortodoxe din Ţara M oldovei; stabilită
im portanţa susţinerii de către Ţara M oldovei a Bisericii O rtodoxe din T ransilvania, Athos, Orientul A propiat
şi Regatul Polon; analizată politica imperială rusă în dom eniul administraţiei din Basarabia, în baza
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docum entelor n orm ative editate cât şi în conform itate cu actele em ise în cancelaria imperială rusă;
d eterm inată politica ţaristă faţă de elitele naţionale din Basarabia; identificată im plicarea autorităţilor
imperiale din Basarabia în zădărnicirea iniţiativei intelectualilor basarabeni G onata, Străjescu şi Hâşdeu de a
participa la lucrările A cadem iei Române.
A fost: continuată activitatea de colectare a d o c um e nte lo r şi m aterialelor cu privire la patrimoniul
cultural al Republicii M oldova; au fost culese noi d ocum ente şi m ateriale din fondurile arhivelor de stat ale
Republicii M o ld ov a şi articole din presa timpului; analizate m anualele de Istorie pentru treapta
învăţământului gim nazial la capitolul Patrim oniu m aterial şi im aterial naţional şi universal', identificate
realizările, prob lem ele şi dificultăţile în predarea-învăţarea şi evaluarea patrim oniului cultural în sistemul
învăţământului gim nazial; e x a m in a tă problem a cunoaşterii de către elevii din învăţăm ântul gim nazial a
obiectelor patrim oniului cultural naţional şi local, a contribuţiei u n o r personalităţi artistice în evoluţia
societăţii contem porane; arg u m e n ta tă im portanţa studierii în învăţăm ântul preuniversitar şi universitar a
patrimoniul naţional şi universal şi a fost motivată necesitatea includerii cursului "Istoria culturii naţionale şi
universale” în grila disciplinelor de studii la facultăţile pedagogice pentru form area viitoarelor cadre
didactice ce cunosc şi ap reciază valorile culturale naţionale şi universale; prezentate unele rezultate ale
cercetărilor în cadrul mesei rotunde «Patrim oniul cultural în sistem ul educaţional: între teorie şi practică»,
organizată de m em brii grupului de lucru cu participarea profesorilor de istorie din ţară; publicată Culegerea
Cultura M oldovei Sovietice în docum ente şi materiale, 1944-1991. Ediţia a Il-a.
In rezultatul analizei rapo artelor s-a constat că în anul 2015 cele 19,5 unităţi de cercetător au
realizat ca produs 164 publicaţii:
• M onografii 3
• Capitole m onografii 2
• Lucrări didactice 7
• A rticole în reviste categoria B/C
1/25
• A rticole în reviste internaţionale
9
•

A rticole în culegeri naţionale

98

• A rticole în culegeri în străinătate 16
• Teze cum inicări internaţionale/naţionale 2/1
• Conferinţe ştiinţifice internaţionale/naţionale organizate 4
• Participări în em isiuni T V , Radio: 73
La studii do ctorale sunt 169 de persoane şi 4 persoane la studii postdoctorale, 87 de doctoranzi
beneficiază de c o nd uc e rea ştiinţifică realizată de cercetătorii încadraţi în tem e le instituţionale de cercetare.
In anul 2015 au fost susţinute 12 teze; 5 - de doctor în psihologie; 7 - de doctor în ştiinţe
pedagogice.
A locaţii financiare:
De la bugetul de stat au fost alocate 866,2 mii lei (salarizarea) şi cofinan ţarea din partea Universităţii
a constituit 334,7 lei.
In acelaşi tim p m e n ţion ă m că activitatea de cercetare în cadrul te m e lor instituţionale a fost finanţată de
la bugetul de stat do ar la articolul salarizare. Finanţarea în scadenţă a te m e lor instituţionale a condus la
probleme în editarea lucrărilor ştiinţifice, în organizarea şi desfăşurarea m anifestărilor ştiinţifice naţionale şi
internaţionale de am ploare, deplasări ştiinţifice la centre universitare şi de cercetare din străinătate. Aceste
articole au fost finanţate din sursele Universităţii.
In baza celor expuse, Senatul U niversităţii decide:
1. A aproba rapoartele pe T e m e le Instituţionale în anul 2015.
2. A a proba Raportul privind activitatea ştiinţifică a Universităţii pe tem ele instituţionale în anul 2015
prezentat de prorectorul pentru activitatea ştiinţifică, relaţii internaţionale şi integrare europeana, dr.
hab., prof. univ., Igor R A C U

Preşedinte al Senatului

Chicuş N., dr., prof. univ.

Secretar ştiinţific al Senatului

Garştea N ., dr., conf. univ.
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