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Anexa nr. 1 

Lista executorilor (funcţia în cadrul proiectului, titlul ştiinţific, semnătura) 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1.  GUŢU Vladimir 
Doctor 

habilitat 

Şef  

laborator 
 

2.  PAIU Mihail Doctor 
Cercetător ştiințific 

superior 
 

3.  REPIDA Tatiana Doctor 
Cercetător ştiințific 

superior 
 

4.  ŢURCANU Carolina Doctor 
Cercetător ştiințific 

superior 
 

5.  VASILACHE Corina – 
Cercetător ştiințific 

stagiar 
 

6.  TOMA Natalia Doctor 
Cercetător ştiințific 

superior 
 

7.  TOMA Sergiu Doctor 
Cercetător  

ştiințific 
 

8.  DANDARA Otilia 
Doctor 

habilitat 

Cercetător ştiințific 

principal 
 

9.  ŞEVCIUC Maia Doctor 
Cercetător ştiințific 

superior 
 

10.  GORAŞ-POSTICĂ Viorica 
Doctor 

habilitat 

Cercetător ştiințific 

coordonator 
 

11.  BÎRNAZ Nina Doctor 
Cercetător ştiințific 

coordonator 
 

12.  REABOI Viorica – 
Cercetător ştiințific 

stagiar 
 

13.  BOSTAN Dorina – 
Cercetător ştiințific 

stagiar 
 

14.  CIOBANU Valeria – 
Cercetător ştiințific 

stagiar 
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Obiectivele și sarcinile proiectului 

(1) Analiza abordărilor teoretice şi metodologice cu privire la problematica realizării 

interconexiunii şi continuităţii între ciclurile de învăţământ superior dar şi între cadrul 

calificărilor şi clasificatorul ocupaţiilor. 

(2) Analiza contextului actual privind nivelul de realizare a conexiunii şi a continuităţii între 

şi intra ciclurile de învăţământ superior pe dimensiunile: intrări – finalităţile proiectate, 

ieşiri – competenţele generale şi specifice; curriculumul universitar şi produse 

curriculare. 

(3) Analiza comparativă a calificărilor respective din Cadrul Naţional al Calificărilor cu 

finalităţile învăţământului superior raportate la cicluri. 

(4) Analiza comparativă a finalităţilor învăţământului superior pe cicluri şi a posibilelor 

ocupaţii pe piaţa muncii. 

(5) Stabilirea reperelor teoretice şi metodologice privind realizarea conexiunii şi continuităţii 

inter şi intra cicluri de învăţământ superior din perspectiva Cadrul Național al 

Calificărilor și al Clasificatorului ocupaţiilor. 

(6) Redimensionarea proiectării planurilor de învăţământ superior, curricula, tehnologiilor 

didactice şi de cercetare, stagiilor de practică, finalităţilor specifice în corespundere cu 

calificările prevăzute de Cadrul Naţional al Calificărilor, dar şi de necesităţile pieţei 

muncii în continue schimbare. 

(7) Valorificarea experimentală a metodologiei elaborate în cadrul universităţii şi 

identificarea eficienţei diferitelor aspecte ale acesteia din perspectiva transferului 

abordării propuse la nivel de sistem. 

Acest ansamblu de obiective a generat realizarea următoarelor sarcini: 

✓ De a fundamenta și de a crea o teorie de realizare a conexiunii și continuității între și intra 

cicluri de învățământ superior, având în calitate de demersuri inovative: sistemul de 

asigurare a calității în învățământul superior; sistemul de competențe pentru fiecare 

ciclu de învățământ superior; Cadrul Național al Calificărilor (CNC) și Clasificatorul 

ocupațiilor (CO).  

✓ De a stabili linii directorii de realizare a conexiunii și continuității între și intra cicluri de 

învățământ superior. 

✓ De a fundamenta mecanisme de transfer a prevederilor teoretice/ conceptuale în produse 

curriculare, manageriale și procesuale specifice ciclurilor de învățământ superior. 

✓ De a valorifica cadrul conceptual și metodologic al cercetării în procesul real de 

funcționare a sistemului de învățământ superior pe cicluri. 

✓ De a complementa Științele educației cu noi abordări, concepte, produse științifice și 

metodologice. 
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Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului 

 

(1) Fundamentarea unei noi direcții de cercetare în domeniul științelor educației, care se 

axează pe abordarea integrativă a dimensiunilor: ocupaționale, funcționale, teleologice, 

conținutale, curriculare, manageriale și anume: teoria și metodologia realizării conexiunii 

și continuității între și intra cicluri de învățământ superior din perspectiva cadrului 

calificărilor și a clasificatorului de ocupații. 

(2) Reactualizarea și valorificarea sistemului de asigurare a calității prin realizarea conexiunii 

și continuității între și intra cicluri de învățământ superior. 

(3) Fundamentarea liniamentelor de realizare a conexiunii și continuității între și intra cicluri 

de învățământ superior, care se interpătrund continuu: politici instituționale, finalitățile 

profesionale pentru fiecare ciclu, curriculumul academic, procesul de instruire, procesul 

de cercetare, managementul instituțional.  

(4) Fundamentarea unei concepții (unei teorii generale) cu privire la realizarea conexiunii și 

continuității între și intra cicluri de învățământ superior, având ca concept dominant – 

teoria particulară a competențelor profesionale și modalitățile de formare graduală a 

acestora în cadrul ciclurilor de învățământ superior. 

(5) Fundamentarea unui nou Cadru de referință al Curriculumului universitar, care 

reprezintă atât un concept teoretic, cât și metodologic de realizare a conexiunii și 

continuității între și intra cicluri de învățământ superior. 

(6) Dezvoltarea abordărilor teoretice cu privire la conținutul, procesul și managementul 

instituțional în contextul asigurării conexiunii și continuității între și intra cicluri de 

învățământ superior din perspectiva cadrului calificărilor și a clasificatorului de ocupații.  

(7) Reactualizarea și redefinirea unor noțiuni-cheie ale cercetării: conexiune dintre cicluri de 

învățământ superior; continuitate dintre cicluri de învățământ superior; calitatea 

învățământului superior; curriculum ca sistem; competența profesională; metodologia 

realizării conexiunii și continuității între și intra cicluri de învățământ superior; 

gradualitatea formării competențelor; mecanism de corelare: Cadrul Național al 

Calificărilor (CNC) – Clasificatorul Ocupațiilor (CO) – Curriculumul Academic (CA). 

(8) Fundamentarea unor principii privind realizarea conexiunii și continuității între și intra 

cicluri de învățământ superior: 

• Principiul gradualității în formarea competențelor profesionale în cadrul ciclurilor de 

învățământ superior. 

• Principiul conexiunii dintre necesitățile pieței muncii (Clasificatorul Ocupațiilor), 

cadrul calificărilor și programele (curricula) de formare profesională inițială. 
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• Principiul valorificării paradigmei teoretice postmoderne cu referire la finalități, 

conținuturi, procese, tehnologii în cadrul fiecui ciclu de învățământ superior, 

manifestând/ reflectând specificul acestora. 

• Principiul unitar al managementului de funcționare a ciclurilor de învățământ superior 

ca factor de asigurare a conexiunii și continuității între ele. 

• Principiul axiologic care presupune interacțiunea, conștientizarea și promovarea 

acelorași valori la toate ciclurile de învățământ superior (abordarea valorii ca 

instrument de asigurare a calității în vederea realizării conexiunii și continuității între 

și intra cicluri de învățământ superior). 

• Principiul culturii organizaționale. 

• Principiul culturii și comunicării manageriale.   

Rezultatele teoretice obținute sunt originale și contribuie esențial la dezvoltarea științelor 

ale educației și constituie fundamente importante pentru dezvoltarea practicilor în acest domeniu. 

Rezultatele aplicative în acest sens, obținute în cadrul cercetării date se rezumă la 

următoarele: 

1) Este elaborat un instrumentar de evaluare a nivelului de realizare a conexiunii și 

continuității între și intra cicluri de învățământ superior. 

2) Este elaborată metodologia de realizare a conexiunii și continuității între și intra cicluri de 

învățământ superior din perspectiva cadrului calificărilor și a clasificatorului de ocupații. 

3) Sunt elaborate noi generații de curricula universitare din perspectiva formării graduale a 

competențelor profesionale în raport cu ciclurile de învățământ superior: Licență, 

Masterat, Doctorat. 

4) Lucrarea Cadru de referință al Curriculumului universitar este aplicată în sistemul de 

învățământ superior la nivel național. 

5) Conceptul de proiectare a competențelor profesionale pe cicluri de învățământ superior 

(Licență, Masterat, Doctorat) se aplică în procesul de elaborare a Cadrului Național al 

Calificărilor: domeniul educației. 
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Rezumat 

Rezultatele prezentate rezumativ por fi clasificate în cinci categorii: 

(1) Rezultatele teoretice/conceptuale, obținute prin metode analitice și sintetice, care țin de:  

• Fundamentarea unei noi direcții de cercetare în domeniul Științelor educației – 

conexiunea și continuitatea între și intra cicluri de învățământ superior din 

perspectiva Cadrului Național al Calificărilor şi Clasificatorului de Ocupaţii. 

• Fundamentarea conceptului/ teorii cu referire la realizarea conexiunii și continuității 

între și intra cicluri de învățământ superior: liniare, concentrice, dubluconcentrice, 

retroactive. Teorii constituente: teoria calității în învățământul superior, teoria 

formării graduale a competențelor profesionale, teoria liniamentelor paradigmatice, 

teoria curriculumului universitar, conceptul cadrului calificărilor. 

• Fundamentarea unui Cadru de referință al Curriculumului universitar, ca document 

de politici privind realizarea conexiunii și continuității între și intra cicluri de 

învățământ superior. 

• Fundamentarea mecanismelor de realizare a continuității între cicluri de învățământ 

superior: teoretice, teleologice, conținutale, procesuale, manageriale. 

(2) Rezultatele praxiologice/ practice, obținute prin metode sistemice, comparative și 

constructive, care țin de: 

• Elaborarea metodologiei de proiectare graduală a competențelor profesionale pe 

cicluri de învățământ superior. 

• Elaborarea metodologiei de proiectare curriculară pe cicluri din perspectiva Cadrului 

Național al Calificărilor și Clasificatorului Ocupațional. 

• Elaborarea metodologiei de proiectare a Cadrului Național al Calificărilor (domeniul 

14 – Științele educației). 

• Stabilirea cadrului funcțional pentru managerii instituționali privind asigurarea 

conexiunii și continuității între și intra cicluri de învățământ superior. 

• Stabilirea punctelor forte și punctelor slabe ale Cadrului Național al Calificărilor 

(domeniul 14 – Științelor educației) și Clasificatorului Ocupațional prin analiza 

comparativă. 

(3) Rezultatele aplicative în sistemul de învățământ superior: 

• Cadrul de referință al Curriculumului Universitar, aprobat de Consiliul Național 

pentru Curriculum și recomandat pentru implementare în instituțiile de învățământ 
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superior la nivel național de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldova. 

• Ghidul metodologic ”Interconexiune și continuitate între cicluri de învățământ 

superior”. 

• Curricula pe discipline academice din cadrul Departamentelor Universității de Stat din 

Moldova. 

• Cadrului Național al Calificărilor (domeniul 14 – Științelor educației). 

(4) Rezultatele diseminate în cadrul altor forme: 

✓ Conferințe științifice naționale cu participare internațională:  

• Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională  „Integrare prin 

cercetare şi inovare”, 10-11 noiembrie 2015, Universitatea de Stat din Moldova. 

• Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională  „Integrare prin 

cercetare şi inovare”, 28-29 septembrie 2016, Universitatea de Stat din Moldova. 

• Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională  „Integrare prin 

cercetare şi inovare”, 9-10 noiembrie 2017, Universitatea de Stat din Moldova. 

• Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională  „Integrare prin 

cercetare şi inovare”, 8-9 noiembrie 2018, Universitatea de Stat din Moldova. 

• Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională  „Integrare prin 

cercetare şi inovare”, 7-8 noiembrie 2019, Universitatea de Stat din Moldova. 

✓ Conferințe științifice internaționale: 

• Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţământul superior: valențe și 

oportunități educaționale de cercetare și transfer inovațional”, organizată cu 

prilejul aniversării a 70 ani de la formarea Universității de Stat din Moldova, 28-

29 septembrie, 2016, Universitatea de Stat din Moldova. 

• Conferinţa Științifică Internaţională „Educatia pentru valori: continuitate şi 

context” – CIEA 2018, organizată în Consortiu cu UNIVERSITARIA 

(Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, România; Universitatea din 

Bucureşti, România; Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, România; 

Universitatea de Vest din Timişoara, România; Universitatea de Stat din 

Moldova), IACEHOF - International Adult and Continuing Education, Hall of 

Fame și AO „DVV International Moldova“ - Reprezentanţa în Republica 

Moldova a DVV International Bonn, RFG (Asociația Germană pentru Educaţia 

Adulţilor), 25-26 aprilie 2018 la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iasi 

(Romania) și 27-28 aprilie 2018 la Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău 

(Republica Moldova). 



9 

✓ Seminare, mese rotunde, prezentări: 

• Prezentarea „Cadrului de referință al Curriculumului universitar” în cadrul 

departamentelor Universității de Stat din Moldova, în cadrul altor instituții 

superioare de învățământ și în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

al Republicii Moldova. 

• Masa rotundă consacrată totalizării Proiectului instituțional 15.817.06.23F 

„Concepţia şi metodologia de realizare a conexiunii şi continuităţii între şi intra 

cicluri de învăţământ superior din perspectiva cadrului calificărilor şi 

clasificatorului de ocupaţii” din 29 noiembrie 2019, oragizată de Laboratorul de 

Cercetari Ştiinţifice „Dezvoltarea politicilor educaţionale”. 

✓ Publicații: 

 

Monografii/ studii 

monografice/manuale/ 

ghiduri metodologice/ 

studii științifice/ ediții 

documentare 

Articole în 

culegeri 

(internaţionale) 

cu impact 

factor 

Articole din 

reviste 

naţionale 

(Categoria B 

și C) 

Articole în 

culegeri 

(naționale/ 

internaţionale) 

Rapoarte 

publicate / Teze 

ale comunicărilor 

la congrese, 

conferinţe, 

simpozioane, în 

culegeri 

(naţionale / 

internaţionale) 

Anul 2015 

1 1 12 1 8 

Anul 2016 

3 1 16 15 10 

Anul 2017 

11 – 12 1 11 

Anul 2018 

2 6 11 5 12 

Anul 2019 

1 – 15 9 12 

TOTAL 

18 8 66 31 53 

 

(5) Rezultatele valorificate prin cercetări individuale: teze de licență, teze de masterat, teze 

de doctorat, prin elaborarea și dezvoltarea unor cursuri academice: ”Pedagogie”, ”Politici 

educaționale”, ”Teoria curriculumului”, ”Management educațional”, ”Marketing 

educațional” etc. 
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Concluzii 

 

Rezultatele cercetării au un impact asupra dezvoltării științelor ale educației (prin 

abordarea de noi teorii, concepte, principii); asupra dezvoltării învățământului superior (prin 

Cadrul de referință al Curriculumului Universitar, noi generații de documente curriculare, 

sugestii metodologice de asigurare a conexiunii și a continuității dintre ciclurile învățământului 

superior, la nivel teleologic, conceptual, procesual, managerial și de cercetare); asupra 

dezvoltării învățământului general (prin corelarea Clasificatorului Ocupațional, Cadrului 

Național al Calificărilor și al învățământului); asupra funcționalității pieței muncii (corelarea 

nivelului de formare profesională cu necesitățile pieței muncii), și indirect, asupra economiei 

(prin formarea specialiștilor de înaltă calificare din perspectiva formării graduale a 

competențelor profesionale pe cicluri de învățământ superior și în raport cu Cadrul Național al 

Calificărilor și Clasificatorul Ocupațiilor). 
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Participarea în programe și proiecte internaţionale  

(ORIZONT 2020, SCOPES, JOP, IRSIS, NATO, etc.),   

inclusiv propunerile prezentate/ câștigate în cadrul concursurilor naționale  

și internaționale cu tangență la tematica cercetării proiectului realizat 

 

• Proiectul international ”Proiectarea strategică și opțională a dezvoltării învățământului 

la nivel local” finanțat de UNICEF Moldova (2015); 

• Proiectul internațional TEMPUS ”Crearea unui sistem de asigurare a calităţii in 

învăţămîntul  superior din Republica Moldova”, în parteneriat cu: Universitatea Liepzig, 

Germania și Universitaea Politehnica Bucureşti, România (2016); 

• Proiectul internațional ”Review of the Conceptual framework for a new curriculum for 

primary and lower secondary education in the Republic of Moldova” finanțat de UNICEF 

Moldova (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Anexa nr.  2 

LISTA  

lucrărilor publicate în cadrul proiectului de cercetare 

 

Monografii/studii monografice (naţionale/ internaţionale): 8 

1. BÎRNAZ N., BUTNARI N. Metacognitive Strategies in Higher Education: Development of 

Spiritual Intelligence Strategies Within Training of the Academic Staff. In: Railean, E., Elci, 

A., Elci, A. (Eds). Metacognition and Successful Learning Strategies in Higher Education. 

IGI Global, 2017, pp.109-136. http://www.igi-global.com/book/metacognition-successful-

learning-strategies-higher/172960. 

2. DANDARA O. Intervențiile educaționale ale comunității: factori, resurse, modalități de 

implicare. În: Angajarea comunității în susținerea educației. Studii, experiențe, recomandări. 

Chișinău: Editura UST, 2017. 

3. GORAŞ-POSTICĂ V. Accesul la educație de calitate. În: Raportul Național de dezvoltare 

umană în Republica Moldova. Inegalități în dezvoltarea umană, 2015-2016, p.67-79, Idis 

viitorul, PNUD Moldova, 2017. 

4. GORAŞ-POSTICĂ V. De la programa analitică la curriculum: rigori actuale în contextul 

educației nonformale a adulților. În: Ghid de proiectare a activităților de formare în educația 

adulților, p.14-25, Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-3013-3-6. 

5. GORAŞ-POSTICĂ V., BEZEDE R., GORINCIOI V., VOICU O.  Resurse educaționale 

deschise: oportunități pentru acces, calitate și relevanță în educație. Centrul Educaţional 

PRO Didactica, 2017, 44 p., ISBN 978-9975-3013-2-9. 

6. GORAŞ-POSTICĂ, V. Proiectele educaționale de intervenție: repere teoretice și 

metodologice. Chișinău: Editura Globe Edit, 2018, 293 p.  

7. GUȚU Vl. (coaut.), CALLO T.(coord.), ȚVIRCUN V., POGOLȘA L., CUZNEȚOV L., 

COJOCARU V. Interogații pedagogice. Institutul de Științe ale Educației. Chişinău: 

Tipografia ”Impressum”, 2017, 208 p. 

8. GUȚU, Vl. (coord.), PAIU, M., REPIDA, T., ȚURCANU, C., VASILACHE, C., 

DANDARA, O., GORAŞ-POSTICĂ, V., ȘEVCIUC, M., BÎRNAZ, N., TOMA, N. 

Conexiune și continuitate între și intra cicluri de învățământ superior. Studiu monografic. 

Chișinău: CEP USM, 2018, ISBN 978-9975-142-76-2, 375 p. 

 

Manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale/ internaţionale): 2 

1. GUŢU Vl. (coord.), BÎRNAZ N., DANDARA O., GORAŞ-POSTICĂ V., HANDRABURA 

L., MURARU E., PALADI F., ŞEVCIUC M., VELIŞCO N. Cadrul de referinţă al 

Curriculumului Universitar. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2015, ISBN 978-

http://www.igi-global.com/book/metacognition-successful-learning-strategies-higher/172960
http://www.igi-global.com/book/metacognition-successful-learning-strategies-higher/172960
http://www.igi-global.com/book/metacognition-successful-learning-strategies-higher/172960
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9975-71-689-5, 128 p. 

2. GUȚU, VL. (coaut.) (resp. ed. Gremalschi A.) Modernizarea și eficientizarea învățământului 

general. Studii de politici educaținale. Institutul de Politici Publice. Chişinău: Tipogr. 

”Lexon Prim”, 2016, ISBN 978-9975-4072-5-0, 70 p. 

 

Ghiduri metodice/ metodologice: 2 

1. GUȚU Vl. (coaut.), POGOLȘA L. (coord.), CRUDU V. (coord.), BUCUN N., GHICOV A., 

ACHIRI I., PALADI O., GORAȘ M., LUNGU C., GAICIUC V., CEAPA V., 

COTOVIȚCAIA D., MARIN M., NASTAS S. Evaluarea Curriculumului Școlar. Ghid 

metodologic. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul și 

Științe ale Educației, Chişinău: Lyceum 2017, 76 p, ISBN 978-9975-3157-5-3. 

2. GUȚU Vl. (coord.), DANDARA, O., GORAŞ-POSTICĂ, V., REPIDA, T., ȚURCANU, C., 

PAIU, M., ȘEVCIUC, M., BÎRNAZ, N., TOMA, N. Interconexiune și continuitate între 

cicluri de învățământ superior. Ghid metodologic. Chișinău: CEP USM, 2019, 101 p., in 

press. 

 

Studii  ştiinţifice, ediţii documentare: 2 

1. GUȚU Vl., POGOLȘA L.(coord.), CRUDU V. (coord.), BUCUN N., GHICOV A., ACHIRI 

I., GREMALSCHI A., VELIȘCO N., GORAȘ M., GAICIUC V., LUNGU C., CEAPA V., 

COTOVIȚCAIA D., MARȚ V., GHENCIU N., GÎNU D., EFTODI A. Cadrul de Referință 

al Curriculumului Național. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 

Moldova, Institutul și Științe ale Educației. Chişinău: Lyceum 2017, p.104, ISBN 978-9975-

3157-7-7. 

2. ŞEVCIUC M. (coaut.), VELIȘCO N., (coord.), BULAT G. (coord.), BALAN V., BORTĂ 

L., BOTNARI V., EFTODI A., GÎNU D., LISNIC E., PETROV E., PRIȚCAN V. Educaţie 

incluzivă. Unitate de curs. Ed..rev.și compl. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldova. Chişinău: Tipogrtafia ”Bons Offices”, 2017, 308 p., ISBN 978-9975-

87-298-0. 

 

Articole în culegeri (internaţionale) cu impact factor: 6 

1. DANDARA, O. The role of community in the framework of educational factors 

diversification. Proceedings of CIEA 2018 The Fifth International Conference on Adult 

Education Education for Values – continuity and context”, Iasi (Romania), April 25th-27th, 

2018, Chisinau (Moldova) April 27th-28th, 2018, Bologna (Italy): Edlearning (© 

EDITOGRAFICA), june 2018, ISBN 978-88-87729-48-1, p.455-460, 0,64 c.a. (acest volum 

de publicații este în proces de indexare cu ISI factor). 
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2. GORAȘ-POSTICĂ, V. Educational role of women in peace education: global and local 

approaches. Proceedings of CIEA 2018 The Fifth International Conference on Adult 

Education Education for Values – continuity and context”, Iasi (Romania), April 25th-27th, 

2018, Chisinau (Moldova) April 27th-28th, 2018, Bologna (Italy): Edlearning (© 

EDITOGRAFICA), june 2018, ISBN 978-88-87729-48-1, p.159-165, 0,64 c.a. (acest volum 

de publicații este în proces de indexare cu ISI factor). 

3. GUȚU, Vl., VICOL, M., Iu. University - labor market: aspects of the inverse network 

connection. Proceedings of CIEA 2018 The Fifth International Conference on Adult 

Education Education for Values – continuity and context”, Iasi (Romania), April 25th-27th, 

2018, Chisinau (Moldova) April 27th-28th, 2018, Bologna (Italy): Edlearning (© 

EDITOGRAFICA), june 2018, ISBN 978-88-87729-48-1, p.481-486, 0,64 c.a. (acest volum 

de publicații este în proces de indexare cu ISI factor). 

4. REPIDA, T. Reflections on Consolidating Students’ Moral Values. Proceedings of CIEA 

2018 The Fifth International Conference on Adult Education Education for Values – 

continuity and context”, Iasi (Romania), April 25th-27th, 2018, Chisinau (Moldova) April 

27th-28th, 2018, Bologna (Italy): Edlearning (© EDITOGRAFICA), june 2018, ISBN 978-88-

87729-48-1, p.251-258, 0,64 c.a. (acest volum de publicații este în proces de indexare cu ISI 

factor). 

5. ȘEVCIUC, M. Assumptions and opportunities for development of investigational competency 

at students. Proceedings of CIEA 2018 The Fifth International Conference on Adult 

Education Education for Values – continuity and context”, Iasi (Romania), April 25th-27th, 

2018, Chisinau (Moldova) April 27th-28th, 2018, Bologna (Italy): Edlearning (© 

EDITOGRAFICA), june 2018, ISBN 978-88-87729-48-1, p.271-276, 0,64 c.a. (acest volum 

de publicații este în proces de indexare cu ISI factor). 

6. ȚURCANU, C. Managerial actions for achieving continuity and interconnection between 

cycles of higher education. Proceedings of CIEA 2018 The Fifth International Conference on 

Adult Education Education for Values – continuity and context”, Iasi (Romania), April 25th-

27th, 2018, Chisinau (Moldova) April 27th-28th, 2018, Bologna (Italy): Edlearning (© 

EDITOGRAFICA), june 2018, ISBN 978-88-87729-48-1, p.635-641, 0,64 c.a. (acest volum 

de publicații este în proces de indexare cu ISI factor). 

 

Articole din alte reviste editate în străinătate: 4 

1. GUŢU Vl. Teleology of the Competence-Oriented Approach in the System of Higher 

Education: Traditions and Innovations. În: Journal of Modern Education Review, ISSN 

2155-7993, USA, February 2015, Volume 5, No.2, pp.172-180. 

2. GUȚU, Vl. Components of contextual curriculum theory for higher education system. În: 
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Revista ”Educația omului de azi pentru ziua de mâine”, Oradea, România, 2019, ISSN 1843-

9985, in press. 

3. GUŢU, Vl., CHIRIAC, A., ŢURCANU, C. The concept and methodology of competence 

design for disciplines and areas of study. În: Journal of Modern Education Review, ISSN 

2155-7993, USA, February 2016, Volume 6, No.2, pp.109-117. 

4. GUȚU, Vl., ȚURCANU, C. Educația non-formală în Republica Moldova. În: Reflecții… 

non-formale. Buletin informative al Asociației pentru Educație și Formare TopFormalis - 

Oradea, România, nr.11/octombrie, 2019, București: ProUniversitaria, ISSN 2393-154X, 

ISSN-L 2393-154X, p.4-10. 

 

Articole din reviste naţionale (Categoria B): 45 

1. BÎRNAZ N. (coaut. Serbinov L.) Competenţa de investigaţie, imperativ al societăţii axate 

pe cunoaştere. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, 

Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2015, nr.5(85), ISSN 1857-

2103, p.42-48. 

2. BÎRNAZ N., BOTEZATU, V. Particularitățile evaluării rezultatelor academice la studenți 

din perspectiva realizării continuității dintre cicluri în cadrul învățământului superior. În: 

Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, 

Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2019, nr.9(129), ISSN 1857-2103, in press. 

3. BÎRNAZ, N., SPÎNU, V. Evaluarea formativă, deziderat în învățământ universitar. În: 

Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, 

Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), ISSN 1857-2103, p.80-89. 

4. BODRUG-LUNGU. V., ȘEVCIUC, M. Competențe de lucru cu persoanele vârstnice. În: 

Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, 

Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2018, nr.5(115), p.83-87, ISSN 1857-2103. 

5. BOTEZATU, V., BÎRNAZ N. Demers teoretic privind funcționalitatea evaluării formative 

prin prisma abordărilor filosofice. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria 

„Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2019, 

nr.5(125), p.40-48, ISSN 1857-2103.  

6. DANDARA, O. Traseul carierei didactice și particularitățile evoluției profesionale. În: 

Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, 

Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), ISSN 1857-2103, p.12-17. 

7. GORAŞ-POSTICĂ V. De la didactica şcolară la cea universitară şi andragogie: repere 

pentru asigurarea continuităţii studiilor universitare la nivel de tehnologie didactică. În: 

Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, 

Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, nr.5(105), p.15-21, ISSN 1857-2103. 
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8. GORAȘ-POSTICĂ, V. Asigurarea continuității studiilor universitare la nivelurile de 

licentă și master: realități și perspective. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria 

„Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, 

nr.5(95), ISSN 1857-2103 p.47-53. 

9. GORAŞ-POSTICĂ, V. De la didactica şcolară la cea universitară şi andragogie: repere 

pentru asigurarea continuităţii studiilor universitare la nivel de tehnologie didactică. În: 

Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, 

Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.9(99), ISSN 1857-2103, 9 p., in 

press. 

10. GORAŞ-POSTICĂ, V. Lucrul individual al studenților din perspectiva realizării 

interconexiunii și continuității între cicluri de învățământ superior. În: Revista „Studia 

Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, 2019, nr.9(129), ISSN 1857-2103, in press. 

11. GORAŞ-POSTICĂ, V., GUȚU, Sv. Educația incluzivă în Republica Moldova: repere 

legislativ-reglatorii actualizate și inegalități perpetuate. În: Revista „Studia Universitatis 

Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-

Poligrafic al USM, 2018, nr.5(115), p.16-17, ISSN 1857-2103. 

12. GUŢU Vl. Postmodernitatea în educaţie. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, 

Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 

2015, nr.5(85), ISSN 1857-2103, p.3-7. 

13. GUȚU Vl. Reconceptualizarea evaluării curriculumului universitar. În: Revista „Studia 

Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, 2017, nr.9(109), ISSN 1857-2103, p.75-87. 

14. GUȚU Vl., PAIU M., ȚURCANU C., REPIDA T., TOMA N. Cadrul normativ/reglator 

privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de 

interconexiune și implementare. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe 

ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, nr.9(109), 

ISSN 1857-2103, p.8-17. 

15. GUŢU Vl., ŢURCANU C. Concepţii filozofico-pedagogice între modernism şi 

postmodernism. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, 

Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2015, nr.9(89), ISSN 1857-

2103, p.3-10. 

16. GUȚU Vl., ȚURCANU C. Psihopedagogia: spre o nouă știință a educației. În: Revista 

„ACTA ET COMMENTATIONES”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria C, Chişinău: 

Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), 2017, nr.1(10), p.4-10, 

ISSN 1857-0623. 
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17. GUȚU, Vl. Competența – abordare situațională, strcuturală și metodologică. În: Revista 

„Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: 

Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2018, nr.5(115), p.3-12, ISSN 1857-2103. 

18. GUȚU, Vl. Cumulative system of students’ competencies assessment in higher education. 

În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, 

Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.9(99), ISSN 1857-2103, p.11-22. 

19. GUȚU, Vl. Curriculum universitar din perspectiva continuității și interconexiunii dintre 

cicluri ale învățământului superior. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria 

„Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, 

nr.5(95), ISSN 1857-2103, p.3-11. 

20. GUȚU, Vl. Curriculumul universitar – factor determinant în realizarea continuității și 

interconexiunii între cicluri de învățământ superior. În: Revista „Studia Universitatis 

Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-

Poligrafic al USM, 2019, nr.5(125), p.3-9, ISSN 1857-2103. 

21. GUȚU, Vl. Metdode didactice – mijloc de realizare a continuității și interacțiunii între 

cicluri de învățământ superior. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe 

ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2019, nr.9(129), 

ISSN 1857-2103, in press. 

22. PAIU M., GUȚU Vl., REPIDA T., ȚURCANU C. Politici educaționale – dimensiune a 

cenexiunii și continuității între cicluri ale învățământului superior. În: Revista „Studia 

Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, 2017, nr.9(109), ISSN 1857-2103, p.3-8. 

23. REABOI V. Învăţarea autoreglată a studenţilor. În: Revista „Studia Universitatis 

Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-

Poligrafic al USM, 2015, nr.5(85), ISSN 1857-2103, p.86-88. 

24. REABOI-PETRACHI, V. Dimensiunea experimentală a managementului timpului în 

învăţarea autoreglata a studenţilor. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria 

„Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2019, 

nr.9(129), ISSN 1857-2103, in press. 

25. REPIDA T. Opiniile studenților cu privire la valorile morale. În: Revista „Studia 

Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, 2017, nr.9(109), ISSN 1857-2103, p.174-179. 

26. REPIDA T., Cojocaru N. Dinamica şi rolul grupului de studenţi în formarea profesională 

(preliminarii pentru un studiu calitativ elaborat). În: Revista „Studia Universitatis 

Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-

Poligrafic al USM, 2015, nr.5(85), ISSN 1857-2103, p.49-55. 
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speciale. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, 

Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, nr.5(95), ISSN 1857-

2103, p.183-190. 

40. TURCANU, C., GUȚU, Vl. Organizational culture & anagerial communication -factors of 

assuring continuity between higher education cycles. În: Revista „Studia Universitatis 

Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-

Poligrafic al USM, 2019, nr.5(125), p.49-58, ISSN 1857-2103. 

41. ȚURCANU C. Educație formală, nonformală și informală: perspectivele noilor educații. În: 

Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, 

Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, nr.5(105), p.113-121, ISSN 1857-

2103. 

42. ȚURCANU C., TOMA N. Forme de organizare a activității didactice și de asigurare a 

continuității între ciclurile învățământului superior. În: Revista „ACTA ET 

COMMENTATIONES”, Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria C, Chişinău: Tipografia 

Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), nr.1(10), 2017, p.169-178, ISSN 

1857-2103. 

43. ŢURCANU, C. Asigurarea continuității și interconexiunii dintre cicluri ale învățământului 

superior: demersuri și acțiuni manageriale. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, 

Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 

2016, nr.5(95), ISSN 1857-2103, p.90-96. 

44. ȚURCANU, C. Comunicarea managerială – factor al asigurării continuității între cicluri 

de învățământ superior. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Ştiinţe ale 



20 

Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2019, nr.9(129), 

ISSN 1857-2103, in press. 

45. ȚURCANU, C. Mediul academic ca factor de asigurare a continuității și interconexiunii 

dintre cicluri ale învățământului superior. În: Revista „Studia Universitatis Moldaviae”, 

Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, Categoria B, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 

2016, nr.9(99), ISSN 1857-2103. 

 

Articole din reviste naţionale (Categoria C): 20 

1. DANDARA O. Curriculumul modular, o abordare orientată spre creşterea calităţii în 

formarea profesională. In: Revista de teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, 

Chişinău, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” 

S.R.L., nr.5-6(93-94), decembrie 2015, ISSN 1810-6455, p.14-18. 

2. DANDARA O. Rolul şi posibilităţile formatoare ale evaluării în procesul de instruire bazat 

pe realizarea proiectelor.  În: Didactica Pro…,  nr.5-6(105-106), 2017, p.7-10, Categoria C, 

ISSN 1810-6455. 

3. DANDARA, O. Disciplina ”Dezvoltare personală”, un răspuns la realitățile sociale și o 

provocare pentru cadrele didactice. In: Revista de teorie şi practică educaţională ”Didactica 

Pro…”, Chişinău, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons 

Offices” S.R.L., nr.4-5(116-117) octombrie 2019, ISSN 1810-6455, p.9-12. 

4. DANDARA, O. Educația pentru carieră, conținut al educației de-a lungul vieții. In: Revista 

de teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, Chişinău, Centrul Educaţional PRO 

DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” S.R.L., nr.4-5(110-111), 2018, 

ISSN 1810-6455, p.27-30. 

5. GORAŞ-POSTICĂ V. Referințe analitice pe marginea GRALE III: Raportul Global de 

Învățare și Educație a Adulților. În: Didactica Pro...nr.3(103), 2017, p.24-27, Categoria C, 

ISSN 1810-6455. 

6. GORAŞ-POSTICĂ V. Reforma curriculară în continuă ascensiune. Secvenţe de cercetare 

educaţională calitativă. In: Revista de teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, 

Chişinău, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” 

S.R.L., nr.5-6(93-94), decembrie 2015, ISSN 1810-6455, p.3-8. 

7. GORAŞ-POSTICĂ V. Reverberații pe marginea schimbărilor din învățământul polonez. În: 

Didactica Pro...nr.4(104), 2017, p.33-38, Categoria C, ISSN 1810-6455.  

8. GORAŞ-POSTICĂ, V. Culorile primare ale educaţiei: de la strălucire la translucid, În: 

Didactica Pro...nr.3(97), Chişinău, 2016, Categoria C, ISSN 1810-6455, p.18-21. 

9. GORAȘ-POSTICĂ, V. Cultura diplomatică, componenta competenței profesionale a 

managerilor de proiecte și a formatorilor. In: Revista de teorie şi practică educaţională 



21 

”Didactica Pro…”, Chişinău, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Casa editorial-

poligrafică „Bons Offices” S.R.L., nr.4-5(110-111), 2018, ISSN 1810-6455, p.20-26. 

10. GORAȘ-POSTICĂ, V. Dimensiuni interculturale în context educațional polonez. In: Revista 

de teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, Chişinău, Centrul Educaţional PRO 

DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” S.R.L., nr.4-5(116-117) octombrie 

2019, ISSN 1810-6455, p.67-72. 

11. GORAŞ-POSTICĂ, V. HANDRABURA, L. Ş.A. Limbajul de gen: abordări educaţionale 

actualizate, În: Didactica Pro...nr.4(98), Chişinău, 2016, Categoria C. ISSN 1810-6455, 

p.33-42. 

12. GORAŞ-POSTICĂ, V. Oportunități pentru abordarea participativă a managementului 

strategic din perspectiva proiectului ca metodă de învățare și evaluare. În: Proiectul Proces 

de învățare, produs evaluabil, Chișinău: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Casa 

editorial-poligrafică „Bons Offices” S.R.L., 2018, ISSN 1810-6455, p.5-10. 

13. GORAŞ-POSTICĂ, V. Realități pedagogice din Cehia, extrapolate la nivel internațional. In: 

Revista de teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, Chişinău, Centrul Educaţional 

PRO DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” S.R.L., nr.1(107), 2018, ISSN 

1810-6455, p.13-18. 

14. GORAŞ-POSTICĂ, V. Schimb de experiență și bune practici privind educația finlandeză, 

centrată pe profesor și pe elev. In: Revista de teorie şi practică educaţională ”Didactica 

Pro…”, Chişinău: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons 

Offices” S.R.L., nr.2(108), 2018, ISSN 1810-6455, p.9-13. 

15. GORAŞ-POSTICĂ, V., GORINCIOI, V., BEZEDE, R., VOICU, O. Educaţia deschisă în 

Moldova: aici şi acum. În: Didactica Pro...nr.2(96), Chişinău, 2016, Categoria C, ISSN 

1810-6455, p.36-45. 

16. GUŢU Vl. Cadrul de referinţă al curriculumului universitar. In: Revista de teorie şi practică 

educaţională ”Didactica Pro…”, Chişinău, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Casa 

editorial-poligrafică „Bons Offices” S.R.L., nr.5-6(93-94), decembrie 2015, ISSN 1810-

6455, p.65-66. 

17. GUȚU, Vl. Curriculumul 2019: demersuri conceptuale, metodologice și manageriale. In: 

Revista de teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, Chişinău, Centrul Educaţional 

PRO DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” S.R.L., nr.4-5(116-117) 

octombrie 2019, ISSN 1810-6455, p.3-9. 

18. GUȚU, Vl. Particularitățile managementului curriculumului școlar la nivel instituțional. In: 

Revista de teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, Chişinău, Centrul Educaţional 

PRO DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” S.R.L., 2019, ISSN 1810-

6455. 



22 

19. LÎSENCO S., GORAŞ-POSTICĂ V. Standardele profesionale în evaluarea cadrelor 

didactice ca instrument de asigurare a performanţei şi a dezvoltării profesionale: sinteze şi 

interpretări pe marginea dezbaterilor în cadrul mesei rotunde din 20 octombrie 2015. In: 

Revista de teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, Chişinău, Centrul Educaţional 

PRO DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” S.R.L., nr.5-6(93-94), 

decembrie 2015, ISSN 1810-6455, p.47-49. 

20. NEGRU E., GORAŞ-POSTICĂ V. Dezvoltare curriculară la disciplina opţională Integrare 

europeană pentru tine. In: Revista de teorie şi practică educaţională ”Didactica Pro…”, 

Chişinău, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Casa editorial-poligrafică „Bons Offices” 

S.R.L., nr.5-6(93-94), decembrie 2015, ISSN 1810-6455, p.84-87. 

 

Articole în culegeri (naționale/ internaţionale): 29 

1. BÎRNAZ, N., SPÎNU, V. Autoevaluarea, cheie în realizarea eficientă a activității 

studenților. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul superior: valențe 

și oportunități educaționale de cercetare și transfer inovațional”, organizată cu prilejul 

aniversării a 70 ani de la formarea Universității de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 

2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 

2016, p.234-239. 

2. CHIRIAC, A., GUȚU, Vl., TREBEȘ. T. Optimization and Development of the Curriculum: 

Concept and Methodology. The Ireland International Conference on Education (IICE – 

2018), 23-26 aprilie, 2018, Dublin, Irlanda, ISBN 978-1-908320-67-4. 

3. DANDARA, O. Intervenții educaționale ale comunității: factori, resurse, modalități de 

implicare. În: Angajarea comunității în susținerea educației – experiențe din Republica 

Moldova. Chișinău, 2018, p.50-56. 

4. DANDARA, O. Lifelong learning of teachers from vocational education: realities and 

trends. In: The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS), in press. 

5. DANDARA, O. Rolul standardelor de calitate în învățământul superior. Materialele 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul superior: valențe și oportunități 

educaționale de cercetare și transfer inovațional”, organizată cu prilejul aniversării a 70 ani 

de la formarea Universității de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de 

Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.13-21. 

6. DANDARA, O., ȘEVCIUC, M. Мотивація педагогів у процесі безперервної освіти. 

Збірник матеріалу ХІІІ Всеукраїнської  науково-практичної  конференції 

«Післядипломна педагогічна освіта: особливості  професійно-особистісного розвитку  

педагогів в умовах  освітньої  реформи», 17-18 жовтня  2018 р., Ujgorod, Ukraina, in 

press. 



23 

7. GORAȘ-POSTICĂ, V. Cultura bunei vecinătăți: opțiuni pentru educația timpurie și cea 

școlară mică. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul superior: 

valențe și oportunități educaționale de cercetare și transfer inovațional”, organizată cu 

prilejul aniversării a 70 ani de la formarea Universității de Stat din Moldova, 28-29 

septembrie, 2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic 

al USM, 2016, p.32-37. 

8. GORAŞ-POSTICĂ, V. Politici educaţionale actuale de atragere şi menţinere a cadrelor 

didactice performante în învăţămînt. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 

„Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 7 

iunie, 2016, Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, 2016, Vol.II, ISBN 

978-9975-914-90-1, 978-9975-88-011-4, p.133-138. 

9. GUȚU Vl. (coaut.), CHIRIAC A., VÎNTU V., LOPATIUC A. The Binary Approach of the 

Management of Educational Curricula: Praxiological Concept. Internațional Conference 

Proceedings New Perspectives in Science Education Edited by Pixel 6th Conference Edition, 

Florence, Italy, 16-17 March, 2017, p.57-63, ISBN 978-88-6292-847-2, ISSN 2420-9732. 

10. GUŢU Vl., CHIRIAC A. Comunicarea didactică versus formarea iniţială şi continuă a 

cadrelor didactice. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Şcoala modernă: 

provocări şi oportunităţi”, 5-7 noiembrie, 2015, IŞE, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic 

„Cavaioli” SRL, 2015, ISBN 978-9975-48-100-7, p.20-25. 

11. GUȚU, Vl. Profesorul în contextul postmodernității: competențe și funcții. Materialele 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale”, 

11-12 octombrie, 2019, Institutul de Ştiințe ale Educației, Chişinău: Tipografia „Print-Caro”, 

2019, ISBN 978-9975-48-156-4, p.304-309. 

12. GUȚU, VL. Strategii didactice – mijloc eficient de formare a competențelor academice. 

Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

„Ключові компетентності в моделі сучасного фахівця”, Частина І, 29 лютого, 2016, 

Переяслав-Хмельницький: Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», УДК 

378.147(082), ББК 74.58я43, К 52, стр.170-175. 

13. GUŢU, VL. Universități actuale: teleologia și metodologia procesului inovativ. Materialele 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul superior: valențe și oportunități 

educaționale de cercetare și transfer inovațional”, organizată cu prilejul aniversării a 70 ani 

de la formarea Universității de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de 

Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.5-12. 

14. GUȚU, Vl., BOGHIAN, I. A Bidimensional Psychopedagogical Model for Tolerance 

Education. Lumen International Scientific Conference “Rethinking social action. Core values 



24 

in practice”. 12th Edition, Iasi, Romania, 15th-17th of May 2019. 

15. GUȚU, Vl., ROTARU, R.-E. Creativitatea și potențialul creativ în educație. Materialele 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale”, 

11-12 octombrie, 2019, Institutul de Ştiințe ale Educației, Chişinău: Tipografia „Print-Caro”, 

2019, ISBN 978-9975-48-156-4, p.37-42. 

16. GUŢU, VL., ŢURCANU, C., BOSTAN, D. Competența în structura curriculumului 

universitar. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul superior: valențe 

și oportunități educaționale de cercetare și transfer inovațional”, organizată cu prilejul 

aniversării a 70 ani de la formarea Universității de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 

2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 

2016, p.210-215. 

17. PAIU, M., REPIDA, T., ȚURCANU, C. Modele și mecanisme în finanțarea educației. 

Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul superior: valențe și 

oportunități educaționale de cercetare și transfer inovațional”, organizată cu prilejul 

aniversării a 70 ani de la formarea Universității de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 

2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 

2016, p.38-44. 

18. REABOI, V. Managementul timpului: tehnici şi abordări moderne. Materialele Conferinţei 

Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul superior: valențe și oportunități educaționale de 

cercetare și transfer inovațional”, organizată cu prilejul aniversării a 70 ani de la formarea 

Universității de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de Stat din 

Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.157-163. 

19. REABOI-PETRACHI, V. Intercondiționări dintre stilul de învățare și autoregralarea 

învățării la studenți. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Cadrul didactic – 

promotor al politicilor educaționale”, 11-12 octombrie, 2019, Institutul de Ştiințe ale 

Educației, Chişinău: Tipografia „Print-Caro”, 2019, ISBN 978-9975-48-156-4, p.561-565. 

20. REPIDA, T. Continuitatea între ciclurile de învățământ superior – condiție indispensabilă în 

dezvoltarea personalității studenților universitari. Збірник наукових праць ІІІ 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Ключові компетентності в 

моделі сучасного фахівця”, Частина І, 29 лютого, 2016, Переяслав-Хмельницький: 

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», УДК 378.147(082), ББК 

74.58я43, К 52, с.52-56. 

21. REPIDA, T., ȚURCANU, C., VASILACHE, C. Educația nonformală în cadrul universitar: 

corpul profesoral-didactic versus grupul studențesc. Materialele Conferinţei Ştiinţifice 

Internaţionale „Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale”, 11-12 octombrie, 



25 

2019, Institutul de Ştiințe ale Educației, Chişinău: Tipografia „Print-Caro”, 2019, ISBN 978-

9975-48-156-4, p.391-396. 

22. ȘEVCIUC, M. Conținutul, etapele și condițiile procesului de dezvoltare a competenței 

investigaționale la studenți. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul 

superior: valențe și oportunități educaționale de cercetare și transfer inovațional”, organizată 

cu prilejul aniversării a 70 ani de la formarea Universității de Stat din Moldova, 28-29 

septembrie, 2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic 

al USM, 2016, p.27-31. 

23. SEVCIUC, M., DANDARA, O. Role of alternative training strategies in superior 

school. Збірник матеріалу II Мижнароднiй науково-практичнiй конферен-

цii «Освiта i формування конкурентоспроможнос-тi фахiвцiв в умовах 

евроiнтеграцii», 25-26 жовтня 2018 р. Мукачівський державний університет, 

Mukacevo, Ukraina, in press. 

24. TOMA, N. Reglarea/ diminuarea anxietății academice la studenți prin mecanismul 

motivațional: argument și metodologie de intervenție. Materialele Conferinţei Ştiinţifice 

Internaţionale „Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale”, 11-12 octombrie, 

2019, Institutul de Ştiințe ale Educației, Chişinău: Tipografia „Print-Caro”, 2019, ISBN 978-

9975-48-156-4, p.269-274. 

25. TOMA, S. Abordare sincronică și diacronică a fenomenului de ”adaptare”: dimensiunea 

psihologică și socială. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul 

superior: valențe și oportunități educaționale de cercetare și transfer inovațional”, organizată 

cu prilejul aniversării a 70 ani de la formarea Universității de Stat din Moldova, 28-29 

septembrie, 2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic 

al USM, 2016, p.400-406. 

26. ȚURCANU, C. Strategii didactice interactive: concept și valențe formative. Збірник 

наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Ключові 

компетентності в моделі сучасного фахівця”, Частина І, 29 лютого, 2016, Переяслав-

Хмельницький: Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», УДК 378.147(082), 

ББК 74.58я43, К 52, с.175-179. 

27. ȚURCANU, C. Taxonomia mijloacelor de instruire: tendințe și perspective. Comunicările 

Simpozionului Pedagogic Internațional „Tehnologii didactice moderne”, organizat în 

partemeriat cu Ministerul Educațieie al Republicii Moldova, 26-27 mai, 2016, Institutul de 

Științe ale Educației, Chișinău, p.193-197. 

28. ȚURCANU, C., GUȚU, Vl. Profesorul în contextul postmodernității: stiluri didactice. 

Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Cadrul didactic – promotor al politicilor 



26 

educaționale”, 11-12 octombrie, 2019, Institutul de Ştiințe ale Educației, Chişinău: 

Tipografia „Print-Caro”, 2019, ISBN 978-9975-48-156-4, p.360-365. 

29. РУДИК, Г..А., БЕРНАЗ, Н. С. Дефрагментация современного учебника в условиях 

глобализации. Материалы Международной научно-практической конференции 

«Современные образовательные ресурсы и эффективность системы образования», 28-

30 июня, 2016 года, Астана, с. 11-13. 

 

Rapoarte publicate/ Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în 

culegeri (naţionale/ internaţionale): 52 

1. BÎRNAZ N. Evaluarea iniţială la treapta licenţă şi master, strategii de asigurare a 

proiectării didactice calitative în învăţământul superior. Rezumatele Conferinţei Ştiinţifice 

cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 10-11 noiembrie, 2015, 

USM, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2015, ISBN 978-9975-71-704-5, 

p.119-121. 

2. BÎRNAZ N., SPÎNU V. Feedback-ul, instrument eficient în procesul de evaluare formativă. 

Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare internaţională 

,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 9-10 noiembrie 2017, 

Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, 

p.124-126.  

3. BÎRNAZ, N., LAVRIC, E., Comunicarea asertivă, valoare esențială în cadrul diadei 

maritale. Materialele Conferinței științifice internaționale ”Educația din perspectiva 

valorilor”. Ediția a VIII-a, Chișinău, 13-15 octombrie 2016. 

4. BÎRNAZ, N., ȘEVCIUC, M., BUTNARI, N. Aspecte praxiologice în formarea inițială a 

profesorilor prin prisma didacticii disciplinei. Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції „Ключові компетентності в моделі 

сучасного фахівця”, Частина І, 29 лютого, 2016, Переяслав-Хмельницький: Державний 

вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», УДК 378.147(082), ББК 74.58я43, К 52, 

стр.166-170. 

5. BUTNARI, N., BÎRNAZ N. Expansiunea stării de conștiință, capacitate fundamental a 

cadrului didactic universitar – servant leader. Rezumatele Conferinţei Ştiinţifice cu 

participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 7-8 noiembrie, 2019, Institutul 

de cercetare și Inovare a Universității de Stat din Moldova, Chişinău: CEP USM, 2019, ISBN 

978-9975-149-50-1, p.33-37. 

6. DANDARA, O., NEGREI, V. Rolul politicilor educaționale în formarea competențelor 

civice. Rezumatele Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Integrare prin 



27 

cercetare şi inovare”, 7-8 noiembrie, 2019, Institutul de cercetare și Inovare a Universității de 

Stat din Moldova, Chişinău: CEP USM, 2019, ISBN 978-9975-149-50-1, p.14-18. 

7. DANDARA, O., ȘEVCIUC, M., PASCARU, D. The role of individualization and 

defferentiation in the teacher trening strategy. Збiрник тез III Мiжнародноï науково-

практичноï конференцiï „Актуальнi проблеми початковоï освiти та iнклюзивного 

навчання”, 3-4 травня 2018, Львiв: ЛНУ iменi Iвана Франка, УДК 373.3.013:376(063), 

ББК Ч30 я431, с.109-110. 

8. GORAŞ-POSTICĂ V. Dezvoltarea curriculară în domeniul consilierii spirituale. 

Rezumatele Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi 

inovare”, 10-11 noiembrie, 2015, USM, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 

2015, ISBN 978-9975-71-704-5, p.134-137. 

9. GORAȘ-POSTICĂ V. Necesitatea intensificării parteneriatelor globale pentru consolidarea 

educației în spiritul culturii păcii. Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice 

naționale cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe 

sociale, 9-10 noiembrie 2017, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, 2017, p.106-109. 

10. GORAŞ-POSTICĂ V. Pledoarii pentru starea de bine a elevului şi a profesorului în şcoală. 

Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi”, 

5-7 noiembrie, 2015, IŞE, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic „Cavaioli” SRL, 2015, 

ISBN 978-9975-48-100-7, p.58-60. 

11. GORAŞ-POSTICĂ V., Guțu SV. Educația incluzivă în Moldova: repere legislativ-reglatorii 

și inegalități perpetuate. Materialele Conferinței Internaționale științifico-practice 

”Experiențe de succes și perspective în incluziune”, 02-03 noiembrie, 2017, organizată de 

Direcția Educație Ungheni și Grădinița incluzivă ”Guguță”. 

12. GORAŞ-POSTICĂ, V. Diplomația pedagogică: inițiere și provocări. În: Materialele 

Simpozionului Internațional KREATIKON: Creativitate-Formare-Performanţă, Ediţia a XIV-

a, 23-24 martie 2018, Chișinău, ISBN 978-9975-56-579-0, p.6-11. 

13. GORAȘ-POSTICĂ, V. Leadership-ul educațional ca dimensiune a culturii organizaționale. 

Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare internaţională 

,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 8-9 noiembrie 2018, 

Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2018, 

p.101-104. 

14. GORAȘ-POSTICĂ, V. Managementul operational al ședințelor cu părinții: provocări și 

oportunități. Rezumatele Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Integrare prin 

cercetare şi inovare”, 7-8 noiembrie, 2019, Institutul de cercetare și Inovare a Universității de 

Stat din Moldova, Chişinău: CEP USM, 2019, ISBN 978-9975-149-50-1, p.7-10. 



28 

15. GORAŞ-POSTICĂ, V., NASTASIU, S. Perspective lingvistice în dezvoltarea competențelor 

de comunicare medic-pacient la studenții mediciniști. În: Materialele Simpozionului 

Internațional KREATIKON: Creativitate-Formare-Performanţă, Ediţia a XIV-a, 23-24 martie 

2018, Chișinău, ISBN 978-9975-56-579-0, p.69-77. 

16. GREMALSCHI A., GAVRILIŢĂ G., PAIU M. Politică educaţională: reconceptualizare a 

învăţământului liceal. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Şcoala modernă: 

provocări şi oportunităţi”, 5-7 noiembrie, 2015, IŞE, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic 

„Cavaioli” SRL, 2015, ISBN 978-9975-48-100-7, p.39-43. 

17. GUȚU Vl. (coaut.), CHIRIAC A., TREBEȘ T., LOPATIUC A. The development of 

communicative competences an imperative of modern education. In: Proceeding of Ireland 

International Conference of Education. Dublin, Ireland, 2016, 25-28 of April, p.252-255, 

ISBN 978-1-908320-67-4.  

18. GUŢU Vl. Integrarea ştiinţei ţi a învăţământului superior: politici şi practici universitare. 

Rezumatele Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi 

inovare”, 10-11 noiembrie, 2015, USM, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 

2015, ISBN 978-9975-71-704-5, p.117-119. 

19. GUȚU Vl. Proiectarea didactică pe unități de învățare în cadrul universitar. Rezumate ale 

comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare internaţională ,,Integrare prin 

Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 9-10 noiembrie 2017, Universitatea de Stat din 

Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, p.98-102. 

20. GUȚU, Vl. Cadrul situațional al competenței: logica acțiunii, logica curricuală, logica 

învățării. Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare 

internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 8-9 noiembrie 

2018, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 

2018, p.97-100.  

21. GUȚU, VL. Curriculumul universitar: dimensiuni de proiectare, implementare, 

monitorizare. Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare 

internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, organizată cu prilejul aniversării a 70 de 

ani de la formarea Universității de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, USM, 

Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.3-6. 

22. GUȚU, Vl. Mecanisme curriculare de realizare a interconexiunii și continuității dintre 

cicluri ale învățământului superior. Rezumatele Conferinţei Ştiinţifice cu participare 

internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 7-8 noiembrie, 2019, Institutul de 

cercetare și Inovare a Universității de Stat din Moldova, Chişinău: CEP USM, 2019, ISBN 

978-9975-149-50-1, p.3-6. 

23. GUȚU, VL. Sinergia proiectării strategiilor didactice. Comunicările Simpozionului 



29 

Pedagogic Internațional „Tehnologii didactice moderne”, organizat în partemeriat cu 

Ministerul Educațieie al Republicii Moldova, 26-27 mai, 2016, Institutul de Științe ale 

Educației, Chișinău, p.174-177. 

24. GUȚU, Vl., BANU, V.-C. perspective de abordare – competențe de comunicare la elevii 

claselor primare. Rezumatele Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Integrare 

prin cercetare şi inovare”, 7-8 noiembrie, 2019, Institutul de cercetare și Inovare a 

Universității de Stat din Moldova, Chişinău: CEP USM, 2019, ISBN 978-9975-149-50-1, 

p.40-44. 

25. GUȚU, Vl., BOGHIAN, I. A model for tolerance education in teacher training. Rezumatele 

Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 7-8 

noiembrie, 2019, Institutul de cercetare și Inovare a Universității de Stat din Moldova, 

Chişinău: CEP USM, 2019, ISBN 978-9975-149-50-1, p.59-64. 

26. GUȚU, Vl., ROTARU, R.-E. Abordări ale conceptului de creativitate. Rezumatele 

Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 7-8 

noiembrie, 2019, Institutul de cercetare și Inovare a Universității de Stat din Moldova, 

Chişinău: CEP USM, 2019, ISBN 978-9975-149-50-1, p.79-83. 

27. GUȚU, Vl., TOMA, N. Spre o teorie a realizării continuității între cicluri de învățământ 

superior. Rezumatele Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Integrare prin 

cercetare şi inovare”, 7-8 noiembrie, 2019, Institutul de cercetare și Inovare a Universității de 

Stat din Moldova, Chişinău: CEP USM, 2019, ISBN 978-9975-149-50-1, p.22-25.  

28. GUŢU, VL., ȚURCANU, C. Comunicarea didactică versus strategia didactică: abordare 

dihotonomică. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Perspectivele și problemele 

integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 7 iunie, 2016, Universitatea de Stat 

”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, 2016, Vol.II, ISBN 978-9975-914-90-1, 978-9975-

88-011-4, p.144-148. 

29. GUȚU, Vl., ȚURCANU, C. School curriculum evaluation: concept and methodology. 

Збiрник тез III Мiжнародноï науково-практичноï конференцiï „Актуальнi проблеми 

початковоï освiти та iнклюзивного навчання”, 3-4 травня 2018, Львiв: ЛНУ iменi Iвана 

Франка, УДК 373.3.013:376(063), ББК Ч30 я431, с.114-115. 

30. PAIU M. Marketingul educaţional universitar: o nouă provocare în contextul declinului 

demografic actual. Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu 

participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 9-10 

noiembrie 2017, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al 

USM, 2017, p.110-113. 

31. PAIU, M. Politici privind viața studențească și viața de carieră – strategii de motivare a 

studenților pentru noi performanțe. Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice 



30 

naționale cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe 

sociale, 8-9 noiembrie 2018, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-

Poligrafic al USM, 2018, p.105-108. 

32. REABOI V., ŞEVCIUC M. Aspecte principale ale independenţei şi responsabilităţii 

academice. Rezumatele Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Integrare prin 

cercetare şi inovare”, 10-11 noiembrie, 2015, USM, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al 

USM, 2015, ISBN 978-9975-71-704-5, p.186-189. 

33. REABOI, V. Managementul timpului în teoria și practica educațională. Rezumate ale 

comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare internaţională „Integrare prin 

Cercetare şi Inovare”, organizată cu prilejul aniversării a 70 de ani de la formarea 

Universității de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, USM, Chişinău: Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.46-49. 

34. REPIDA T. Conexiuni şi continuităţi în organizarea activităţii individuale a studenţilor 

(abordare istorică). Rezumatele Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională 

„Integrare prin cercetare şi inovare”, 10-11 noiembrie, 2015, USM, Chişinău: Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, 2015, ISBN 978-9975-71-704-5, p.126-129. 

35. REPIDA T. Reflecții asupra dezvoltării valorilor morale ale studenților. Rezumate ale 

comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare internaţională ,,Integrare prin 

Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 9-10 noiembrie 2017, Universitatea de Stat din 

Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, p.113-117. 

36. REPIDA T., ȚURCANU C. Conexiune și continuitate în formarea competențelor 

profesionale ale studenților – viitoare cadre didactice. IV Международная научно-

практическая конференция ”Психолого-педагогические основы профессиональной 

подготовки будущих специалистов на компетентностной основе”, 28 февраля 2017 г., 

Украинa, Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницкий государственный 

педагогический университет имени Григория Сковороды, c.4-7. 

37. REPIDA, T. Oferirea de feedback în cadrul stagiillor de practică. Rezumatele Conferinţei 

Ştiinţifice cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 7-8 noiembrie, 

2019, Institutul de cercetare și Inovare a Universității de Stat din Moldova, Chişinău: CEP 

USM, 2019, ISBN 978-9975-149-50-1, p.10-14. 

38. REPIDA, T. Realizarea interconexiunii și continuității intra și întrecicluri ale 

învățământului superior – abordare inovativă în implementarea prevederilor Cadrului 

Național al Calificărilor. Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu 

participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 8-9 

noiembrie 2018, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al 

USM, 2018, p.113-116. 



31 

39. REPIDA, T., PAIU, M., ŢURCANU, C. Autoinstruirea – formă de manifestare a 

activismului cognitiv al studenților. Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice 

naționale cu participare internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, organizată cu 

prilejul aniversării a 70 de ani de la formarea Universității de Stat din Moldova, 28-29 

septembrie, 2016, USM, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.17-20. 

40. REPIDA, T., ȚURCANU, C. Aspects regarding non-formal education under inclusive school 

conditions. Збiрник тез III Мiжнародноï науково-практичноï конференцiï „Актуальнi 

проблеми початковоï освiти та iнклюзивного навчання”, 3-4 травня 2018, Львiв: ЛНУ 

iменi Iвана Франка, УДК 373.3.013:376(063), ББК Ч30 я431, с.112-114. 

41. ȘEVCIUC M. Medierea – strategie de soluționare a conflictelor părinți-adolescenți. 

Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare internaţională 

,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 9-10 noiembrie 2017, 

Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, 

p.102-106. 

42. ŞEVCIUC M. Unele aspecte teoretico-metodologice ale cercetării ştiinţifice în domeniul 

psihopedagogiei. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Familia – factor 

existenţial de promovare a valorilor etern-umane. Ed. a II-a, 15-16 mai 2017, Chişinău: 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, p.297-305, ISBN 978-9975-46-325-6. 

43. ȘEVCIUC, M., DANDARA, O. Didactic strategies in activity of teaching children with 

special educational requirements. Збiрник тез III Мiжнародноï науково-практичноï 

конференцiï „Актуальнi проблеми початковоï освiти та iнклюзивного навчання”, 3-4 

травня 2018, Львiв: ЛНУ iменi Iвана Франка, УДК 373.3.013:376(063), ББК Ч30 я431, 

с.115-117. 

44. ȘEVCIUC, M., LEAȘENCO, D. Motivația pentru învățarea autodirijată la persoanele de 

vârstă economic-activă. Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu 

participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 8-9 

noiembrie 2018, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al 

USM, 2018, p.109-112. 

45. TOMA, N. Diminuarea anxietății academice la studenții cu diferite stiluri cognitive prin 

mecanismul motivațional: argument și metodologie de intervenție. Rezumatele Conferinţei 

Ştiinţifice cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 7-8 noiembrie, 

2019, Institutul de cercetare și Inovare a Universității de Stat din Moldova, Chişinău: CEP 

USM, 2019, ISBN 978-9975-149-50-1, p.158-162. 

46. TOMA, S. Fenomenologia adaptării psihosociale: abordare multidimensională. Rezumate 

ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare internaţională „Integrare 

prin Cercetare şi Inovare”, organizată cu prilejul aniversării a 70 de ani de la formarea 



32 

Universității de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, USM, Chişinău: Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.57-60. 

47. ŢURCANU C. Valențele comunicării didactice în realizarea procesului de predare-învățare 

în cadrul învățământului superior. Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice 

naționale cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe 

sociale, 9-10 noiembrie 2017, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău: Centrul 

Editorial-Poligrafic al USM, 2017, p.130-134. 

48. ȚURCANU, C. Cadrul situațional în educație: interacțiune și cooperare. Rezumate ale 

comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare internaţională ,,Integrare prin 

Cercetare şi Inovare”, ediţia Științe sociale, 8-9 noiembrie 2018, Universitatea de Stat din 

Moldova, Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2018, p.117-120. 

49. ŢURCANU, C. Cicluri de învățământ superior: reguli de realizare a conexiunii și 

continuității. Rezumate ale comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice naționale cu participare 

internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, organizată cu prilejul aniversării a 70 de 

ani de la formarea Universității de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, USM, 

Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2016, p.28-31. 

50. ȚURCANU, C. Continuitatea dintre ciclurile de învățământ superior: factorul culturii 

organizaționale. Rezumatele Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Integrare 

prin cercetare şi inovare”, 7-8 noiembrie, 2019, Institutul de cercetare și Inovare a 

Universității de Stat din Moldova, Chişinău: CEP USM, 2019, ISBN 978-9975-149-50-1, 

p.25-29. 

51. ŢURCANU, C., REPIDA, T. Evoluția curriculumului național în contextul valorilor 

europene. Rezumatele comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Istoria științei 

universitare: de la abilități propagandistice la paradigma noilor sistem de valori europene”, 

consacrată aniversării a 70 de ani de la înființarea Universității de Stat din Moldova, 7-9 

octombrie, 2016, Facultatea de Istorie și Filozofie, USM, Chişinău: Centrul Editorial-

Poligrafic al USM, 2016, p.38-39. 

52. VASILACHE, C. Abordări dimensionale ale impulsivităţii la diferite etape ale vârstei. 

Rezumatele Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi 

inovare”, 7-8 noiembrie, 2019, Institutul de cercetare și Inovare a Universității de Stat din 

Moldova, Chişinău: CEP USM, 2019, ISBN 978-9975-149-50-1, p.29-33. 
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Anexa nr. 3 

 

Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare   

I. Sumarul activităţilor proiectului realizate  

 
Activităţi planificate 

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150  de cuvinte)  

1. Analiza abordărilor teoretice şi 

metodologice de realizare a 

conexiunii între şi intra cicluri de 

învăţământ superior din 

perspectiva cadrului calificărilor 

şi clasificatorului de ocupaţii. 

Analiza comparativă a realizării 

conexiunii între şi intra cicluri de 

învăţământ superior din 

perspectiva clasificatorului de 

ocupaţii și cadrul calificărilor. 

• A fost identificat cadrul bibliografic al cercetării care 

include documente de politici, clasificatoare, studii 

in domeniu la nivel internațional si național, abordări 

teoretice, experiențe. Instrumentarul investigaţional 

si metodologia cercetării au fost determinate in 

cadrul seminarelor metodologice si meselor rotunde. 

Analiza SWOT a permis identificarea părților tari si 

slabe, a oportunităților si riscurilor cu referire la 

asigurarea continuității si conexiunii. Pentru analiza 

situației actuale, dar si a perspectivelor de asigurare a 

continuității, au fost elaborate o serie de instrumente 

si indicatori de analiza a cadrului calificărilor si a 

clasificatorului de ocupații. Au fost făcute concluzii, 

aprecieri şi elaborate repere teoretice de realizare a 

conexiunii şi continuităţii între şi intra cicluri de 

învăţământ superior din perspectiva cadrului 

calificărilor şi clasificatorului de ocupaţii. Aceste se 

refera la formarea profesionala graduala, gradual/ 

paralela si gradual-complementara.  

2. Conceptualizarea conexiunii si 

continuitatii din perspectiva 

cadrului calificarilor pe 

dimensiunile: politici 

educaţionale, calificari şi 

finalităţi,  dezvoltarea curriculară, 

evaluarea de proces si de rezultat, 

relatiile cu piata muncii, formare 

continua, educatia nonformala. 

Elaborarea metodologiilor privind 

asigurarea conexiunii si 

A fost fundamentat conceptul care are la bază cele 

mai importante dimensiuni menite să asigure 

conexiunea şi continuitatea între și intra cicluri de 

învățământ superior: 

• Politici educaţionale – formarea profesională 

adaptată cerinţelor pieţei muncii, tehnologiilor 

avansate; finalitatăţile educaţionale clare  in termeni 

de competenţe şi standarde; diversificarea gamei de 

motivaţii a studenţilor prin servicii de sprijin în 

proiectarea unei cariere de succes; racordarea 

specializărilor la CNC; optimizarea activităţilor 
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continuitatii din perspectiva 

cadrului calificarilor pe 

dimensiunile: politici 

educaţionale, calificari şi 

finalităţi, dezvoltarea curriculară, 

evaluarea de proces si de rezultat, 

relatiile cu piata muncii, formare 

continua, educatia nonformala, 

stagii de practică. 

practice în ansamblul procesului educaţional. 

• Calificări şi finalităţi -  structurare clară pe cicluri 

conectate la CNC; continuitate în formarea graduală 

a finalităţilor/ competenţelor de la un ciclu la alt 

cuclu; interconexiune dintre competenţe 

transversale, profesionale, pe discipline. 

• Planuri de învăţământ -  argumentarea  

dimensiunilor comune şi diferenţelor în planurile de 

învăţămînt pentru ciclurile I si II; schimbări în 

formare competenţelor de la un ciclu la altul. 

• Conţinuturile instruirii -  libertate în configurarea 

propriului program; evitarea repetării conţinuturilor 

în interiorul unui cuclu şi între cicluri; accent pe 

buna cunoaştere a propriului domeniu, dar şi altor 

domenii conexe; formare de competenţe 

transversale. 

• Procesul de instruire – continuitatea în tipologia 

metodelor aplicate în cadrul ciclurilor I si II; 

consecutivitate şi continuitate în lucrul individual al 

studenţilor. 

• Stagiile de practică – asigurarea continuităţii în 

formarea competenţelor în cadrul stagiilor de 

practică. 

3. Elaborarea sugestiilor 

praxiologice cu referire la 

sistemul de activităţi şi acţiuni pe 

dimensiunile proiectului de 

cercetare: politici educaţionale şi 

instituţionale, calificări şi 

finalităţi, planuri de învăţământ, 

conţinuturile instruirii, procesul 

de instruire, stagiile de practică.  

 

• A fost definitivat design-ul, structura şi obiectivele 

cadrului praxiologic cu referire la politici 

educaţionale şi instituţionale, calificări şi finalităţi, 

planuri de învăţământ conţinuturile instruirii, 

procesul de instruire, stagiile de practică. Au fost 

elaborate sugestii praxiologice cu referire la sistemul 

de activităţi şi acţiuni privind politici educaţionale şi 

instituţionale, calificări şi finalităţi, planuri de 

învăţământ, conţinuturile instruirii, procesul de 

instruire, stagiile de practică. 

• Au fost prelucrate datele statistice ale sondajului cu 

referire la asigurarea conexiunii şi continuităţii şi 
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elaborate concluzii şi recomandări pe dimensiunile 

proiectului.  

4. Elaborarea  și realizarea cadrului 

experimental al cercetării privind 

realizarea conexiunii între şi intra 

cicluri de învăţământ superior din 

perspectiva clasificatorului de 

ocupaţii pe domeniile politici 

educaţionale şi instituţionale; 

calificări şi finalităţi, planuri de 

învăţământ; conţinuturile instruirii 

şi procesul de instruire; stagiile de 

practică.  

A fost conceput și realizat un expres-experiment în 

cadrul universitar, privind asigurarea conexiunii și 

continuității între și intra cicluri de învățământ superior. 

Au fost identificate și analizate constrângeri în 

realizarea experimentului și aplicate produse curriculare, 

strategii metodologice de valorificare a conceptului 

propus în cercetare: 

• Conceptul și metodologia ale expres-experimentului 

de realizare a conexiunii și continuității între și intra 

cicluri de învățământ superior. 

• Datele inițiale privind contextul și oportunitățile de 

realizare a expres-experimentului referitor la 

conexiunea și continuitatea între și intra cicluri de 

învățământ superior. 

• Validarea/ diseminarea Conceptului de realizare a 

conexiunii și continuității între și intra cicluri de 

învățământ superior din perspectiva cadrului 

calificărilor şi clasificatorului de ocupații. 

• În conformitate cu Conceptul și metodologia 

cercetării au fost reactualizate Planurile de 

învățământ, curricula academice, unele aspecte 

procesuale, manageriale și de cercetare. 

5. Reactualizarea teoriei privind 

conexiunea și continuitatea între 

și intra cicluri ale învățământului 

superior ca factor de valorificare a 

Cadrului Național al calificărilor 

și a Clasificatorului Ocupațional 

în plan curricular și procesual 

(2019). 

În urma analizei datelor experimentale au fost 

reactualizate și completate următoarele: 

• A fost reactualizat și complementat demersul teoretic 

privind realizarea conexiunii și continuității între și 

intra cicluri de învățământ superior prin 

fundamentarea teoriei liniare, concetrice, 

dubluconcentrice și retroactive de realizare a acestui 

proces. 

• A fost complementat sistemul de principii de 

realizare a continuității între cicluri de învățământ 

superior prin fundamentarea a două principii noi: 

principiul valorificării culturii organizaționale și 
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principiul valorificării culturii manageriale. 

• A fost dezvoltat cadrul teoretic/ conceptual al 

curriculumului universitar inclusiv din perspectiva 

realizării continuității între cicluri ale învățământului 

superior prin valorificarea următoarelor mecanisme: 

teoretic, teleologic, conținutal și procesual. 

• A fost dezvoltat cadrul teoretic cu privire la 

conținuturile curriculare ale învățământului superior, 

reflectate în Planul de învățământ și curricula pe 

disciplinele școlare. A fost fundamentată funcția 

conținuturilor în realizarea continuității între cicluri 

ale învățământului superior. 

• A fost dezvoltat conceptul de finalități pentru 

învățământul superior axat pe competențe 

profesionale și cele transversale din perspectiva 

învățământului pe parcursul întregii vieți, dar și 

stabilite etapele de formare graduală a competențelor 

profesionale în raport cu ciclurile învățământului 

superior și teoriile respective: liniară, concentrică, 

dubluconcentrică și retroactivă. 

II. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte). 

Relevanța rezultatelor științifice obținute în cadrul proiectului este determinată de următorii 

factori: factorul temporal – ultima etapă a cercetări, factorul conținutal – necesitatea dezvoltării și 

concretizării cadrului teoretic, conceptual și metodologic al cercetării, factorul procesual și 

evaluativ – necesitatea de validare practică a demersurilor teoretice, conceptuale și metodologice 

și de trasare de noi perspective, privind cercetarea problemei date. 

În acest context la etapa finală au fost definitivate și concretizate prin argumentare științifică 

următoarele valori teoretice:  

• Teoria realizării conexiunii și continuității între și intra cicluri de învățământ superior din 

perspectiva cadrului calificărilor și a clasificatorului de ocupații: demersul liniar, concentric, 

dubluconcentric, retroactiv. 

• Sistemul de asigurare a calității în învățământul superior ca factor de realizare a conexiunii 

și continuității între și intra cicluri de învățământ superior. 

• Direcțiile paradigmatice de realizare a conexiunii și continuității între și intra cicluri de 

învățământ superior: politici instituționale, finalitățile profesionale pentru fiecare ciclu, 
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curriculumul academic, procesul de instruire, procesul de cercetare, managementul 

instituțional. 

• Mecanisme de realizare a continuității între cicluri de învățământ superior: conceptual, 

teleologic, conținutal, procesual și mnagerial. 

• Cadrul de referință al Curriculumului universitar ca concept și metodologie de realizare a 

conexiunii și continuității între și intra cicluri de învățământ superior. 

• Sistemul de principii: principiul gradualității; în formarea competențelor profesionale în 

cadrul ciclurilor de învățământ superior; principiul conexiunii dintre necesitățile pieței muncii, 

cadrul calificărilor și programele (curricula) de formare profesională inițială; principiul 

valorificării paradigmei teoretice postmoderne cu referire la finalități, conținuturi, procese, 

tehnologii în cadrul fiecui ciclu de învățământ superior, manifestând/ reflectând specificul 

acestora; principiul unitar al managementului de funcționare a ciclurilor de învățământ 

superior ca factor de asigurare a conexiunii și continuității între ele; principiul axiologic care 

presupune interacțiunea, conștientizarea și promovarea acelorași valori la toate ciclurile de 

învățământ superior; principiul culturii organizaționale; principiul culturii și comunicării 

manageriale. 

• Demersurile manageriale instituționale ca factor și instrumentarul de realizare a conexiunii și 

continuității între și intra cicluri de învățământ superior. 

Totodată, relevanța rezultatelor științifice este determinată de expertizarea rezultatelor 

obținute în cadrul proiectului de către structuri abilitate și experți, de eficiența implementării 

acestor rezultate în sistemul de învățământ superior, precum și de aprecierea acestor rezultate la 

mai multe conferințe naționale și internaționale. 

III. Volumul total al finanţării 

Finanţarea planificată 1567,6 mii lei (2015-2018) 

421,4 mii lei (2019) 

Executată 1567,6 mii lei (2015-2018) 

421,4 mii lei (2019) 

IV. Volumul cofinanţării  

V. Lista colaborărilor iniţiate în cadrul  proiectului 

438,6 mii lei (2015-2018) 

90,0 mii lei (2019) 

• Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; 

• Academia de Științe a Moldovei; 

• Instituțiile de învățământ superior din republică; 

• Consorțiu UNIVERSITARIA: 

✓ Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, România;  
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VI. Lista evenimentelor organizate/ la care s-a participat  în cadrul proiectului 

✓ Universitatea din Bucureşti, România;  

✓ Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, România;  

✓ Universitatea de Vest din Timişoara, România;  

• IACEHOF - International Adult and Continuing Education, Hall of Fame; 

• AO „DVV International Moldova“ - Reprezentanţa în Republica Moldova a DVV 

International Bonn, RFG (Asociația Germană pentru Educaţia Adulţilor). 

• Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională  „Integrare prin cercetare şi 

inovare”, 10-11 noiembrie 2015, Universitatea de Stat din Moldova. 

• Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţământul superior: valențe și oportunități 

educaționale de cercetare și transfer inovațional”, organizată cu prilejul aniversării a 70 ani 

de la formarea Universității de Stat din Moldova, 28-29 septembrie, 2016, Universitatea de 

Stat din Moldova. 

• Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională  „Integrare prin cercetare şi 

inovare”, 28-29 septembrie 2016, Universitatea de Stat din Moldova. 

• Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională  „Integrare prin cercetare şi 

inovare”, 9-10 noiembrie 2017, Universitatea de Stat din Moldova. 

• Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională  „Integrare prin cercetare şi 

inovare”, 8-9 noiembrie 2018, Universitatea de Stat din Moldova. 

• Conferinţa Științifică Internaţională „Educatia pentru valori: continuitate şi context” – CIEA 

2018, organizată în Consortiu cu UNIVERSITARIA (Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" 

din Iaşi, România; Universitatea din Bucureşti, România; Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-

Napoca, România; Universitatea de Vest din Timişoara, România; Universitatea de Stat din 

Moldova), IACEHOF - International Adult and Continuing Education, Hall of Fame și AO 

„DVV International Moldova“ - Reprezentanţa în Republica Moldova a DVV International 

Bonn, RFG (Asociația Germană pentru Educaţia Adulţilor), 25-26 aprilie 2018 la 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iasi (Romania) și 27-28 aprilie 2018 la Universitatea 

de Stat din Moldova, Chișinău (Republica Moldova). 

• Prezentări în cadrul seminarelor, meselor rotunde a „Cadrului de referință al Curriculumului 

universitar”. 

• Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională  „Integrare prin cercetare şi 

inovare”, 7-8 noiembrie 2019, Universitatea de Stat din Moldova. 

• Masa rotundă consacrată totalizării Proiectului instituțional 15.817.06.23F „Concepţia şi 

metodologia de realizare a conexiunii şi continuităţii între şi intra cicluri de învăţământ 

superior din perspectiva cadrului calificărilor şi clasificatorului de ocupaţii” din 29 
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VII. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectelor 

VIII. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului 

noiembrie 2019, oragizată de Laboratorul de Cercetari Ştiinţifice „Dezvoltarea politicilor 

educaţionale”. 

• Dandara Otilia, doctor în pedagogie, profesor universitar, Ukraina, Kiev, 14-15 iunie 2018, 

Vizită de instruire ”Consolidarea internaționalizării și a culturii calității în universități”. 

• Goraș-Postică Viorica, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, România,  

Asociația Națională Haggai, 19-23 septembrie, 2018, Seminarul  regional ”Leadership 

avansat” din 19-23 septembrie, 2018 de la Căciulata, organizat de Asociația absolvenților 

Institutului Haggai SUA din Romania, predare 4 sesiuni ”Planificarea obiectivelor”, care este 

direct legată de tema proiectului li este valorificată de noi în publicațiile și cercetările din 

proiect. 

• Goraș-Postică Viorica, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Georgia, Tbilisi, 

Centrul de Formare Continuă a Cadrelor Didactice, 3-8 octombrie, 2018, Participare la 

Seminarul internațional, organizat de IIEP- UNESCO în parteneriat cu NEPC – rețeaua 

internațională a Centrelor de Ploitici Educaționale la tema ”Transparență, responsabilitate și 

măsuri de anticorupție în educație” Acest subiect este direct legat de cel precedent și il vom 

integra în mai multe discipline, inclusiv ca temă aparte la Etica profesională ea cadrelor 

didactice și manageriale, ca și competență transversală ce urmează  a fi dezvoltată în mod 

coerent și conesecvent la toate treptele de învățământ. 

• Goraș-Postică Viorica, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Lithuania, Centrul 

de Didactici Moderne, Universitatea din Vilnius, 26-28 noiembrie, 2018, Schimb de 

experiență în educația elevilor, părinților a cadrelor didactice și manageriale în domeniul 

Educației pentru integritate – subiect care  urmează a fi predat, ca transversal la mai multe 

discipline, inclusiv la Educația moral- spirituală (licentă) si Management strategic 

(programul de master de la Management educațional) și la formare continuă. 

• Dandara Otilia, doctor în pedagogie, profesor universitar, Italia, Roma, Secretariatul 

Bologna, 21-22 noiembrie 2018, Vizită de instruire și promovare a bunelor practici privind 

formarea profesională în învățământul superior. 

• Dandara Otilia, doctor în pedagogie, profesor universitar, Vizită de studii Problem based 

learning la Universitatea din Aalborg, Danemarca (12.01.2019 – 19.01.2019); 

• Dandara Otilia, doctor în pedagogie, profesor universitar, Mobilitate academică de studii la 

Universitatea din Siegen, Germania, Aspecte pedagogice ale strategiei învățământului bazat 

pe probleme, Erasmus + (27.01.2019 – 02.02.2019). 
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IX. Dificultăți/ impedimente apărute  pe parcursul realizării  proiectului  

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

 

 

 

Directorul proiectului  GUȚU Vladimir, dr. hab., prof. univ.   __________________ 
                             (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                              (semnătura) 

 

 

Secretar științific       COJOCARU Ludmila, dr. conf. univ.          ________________ 

                                                   (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                              (semnătura) 

 

Sediul Laboratorului de Cercetări Științifice ”Dezvoltarea politicilor educaționale” (bir.28, bloc 

I, str. M.Kogălniceanu 65, or.Chișinău), precum și sediile Bibliotecilor, departamentelor din 

cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială a 

Universității de Stat din Moldova.  

• Nivelul scăzut de conexiune a învățământului superior și a pieței muncii. 

• Discordanța dintre Cadrul Național al Calificărilor (CNC), Clasificatorul Ocupațiilor (CO) și 

Programele de formare profesională inițială. 

• Lipsa unui Centru interuniversitar privind asigurarea conceptuală și metodologică a 

învățământului superior, dar și a promovării politicilor educaționale ale Statului. 

• Nivelul scăzut de motivație al tinerilor cercetători.  

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Direcțiile Raionale/ Municipale de Învățământ din 

republică, instituțiile de învăţământ superior, instituțiile de cercetări, instituțiile de învățământ 

preuniversitar. 


