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Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte 

Catedra de ştiinţe ale educaţiei 

 

PLAN DE ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ  

PENTRU ANUL 2017 

 

Nr. 

d/o 
Conţinutul activităţii 

Termen 

de 

realizare 

Responsabili 

1.  Publicaţii   

1.1.  Monografii    

1.1.1.  Monografie Cadrul pedagogic de realizare a 

procesului didactic și formarea profesională a 

învățătorilor la nivelul claselor cu predare 

simultană 

pe parc. 

anului 

Briţchi A., asist. univ., dr 

1.2.  Manuale/ghiduri   

1.2.1.  Suport de curs Metodica dezvoltării vorbirii noiembrie Ciobanu L., conf. univ., dr. 

1.2.2.  Suport de curs Evaluarea în învăţământ octombrie Şova T., conf. univ., dr. 

Putina D., asist. univ. 

1.2.3.  Ghid pentru cadrele didactice Educație 

incluzivă 

mai Zorilo L., conf. univ., dr. 

Pereteatcu M., conf. univ., dr. 

Rusov V., lect. univ. 

Panco T., lect. univ. 

1.2.4.  Ghid pentru studenți Didactica educației fizice 

(învățământ primar) 

pe parc. 

anului 

Briţchi A., asist. univ., dr. 

1.2.5.  Culegerea materialelor Conferinței ştiinţifico-

practice internaționale Educaţia incluzivă: 

dimensiuni, provocări, soluţii, Ediția a III-a, 

19 octombrie 2017 

octombrie Zorilo L., conf. univ., dr. 

Pereteatcu M., conf. univ., dr. 

Rusov V., lect. univ. 

Panco T., lect. univ. 

1.2.6.   Culegerea materialelor Conferinței ştiinţifico-

practice cu participare internațională 

Managementul educațional: realizări și 

perspective de dezvoltare, Ediția a I-a, 20 

aprilie 2017 

pe parc. 

anului 

Șova T., conf. univ., dr. 

Cotos L., lect. univ., dr. 

 

1.3.  Articole ştiinţifice/metodico-ştiinţifice 

(reviste ştiinţifice, culegeri) 

pe parc. 

anului 

 

Ciobanu L. (3 articole) 

Şova T. (2 articole) 

Sacaliuc N. (3 articole) 

Pereteatcu M. (2 articole) 

Zorilo L. (4 articole) 

Cotîlevscaia T. (5 articole) 
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Nasu I. (4 articole) 

Mihailov M. (2 articole) 

Rusov V. (3 articole) 

Foca E. (2 articole) 

Bejan A. (2 articole) 

Gînju T. (3 articole) 

Cotos L. (3 articole) 

Briţchi A. (3 articole) 

Panco T. (3 articole) 

Postolachi Iu. (2 articole) 

Bețivu A. (3 articole) 

2.  Cercetare în cadrul proiectelor 

instituţionale 

  

2.1.  Proiectul instituţional de cercetări aplicative, 

cifrul 15.817.06.25 A Optimizarea procesului 

educaţiei incluzive prin formarea continuă a 

cadrelor didactice din ciclul preşcolar şi 

primar, de tip cercetare aplicativă 

pe parc. 

anului 

 

Zorilo L., conf. univ., dr. 

Pereteatcu M., conf. univ., dr. 

Rusov V., lect. univ. 

Panco T., lect. univ. 

2.2.   

 

Proiectul de cercetări ştiinţifice fundamentale, 

finanţate de la bugetul de stat pentru anii 2015 

– 2018 Formarea cadrelor didactice pentru 

cercetarea şi renovarea paradigmei educaţiei 

contemporane, Universitatea Pedagogică de 

Stat „Ion Creangă” din Chişinău  

pe parc. 

anului 

 

Şova T., conf. univ., dr., 

(cumul extern) 

 

2.3.  561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-

JP Creating Moldovan E-network for 

promoting innovative e-teaching in the 

continuing professional education (TEACH 

ME) din cadrul Programului Erasmus+, KA2, 

Capacity Building in Higher Education. 

pe parc. 

anului 

Ciobanu L., conf. univ., dr. 

Şova T., conf. univ., dr. 

Rusov V., lect. univ. 

2.4.  La promotion de la culture de la qualité des 

services éducationnels dans le contexte de 

l’internationalisation de l’Université d’État 

„Alecu Russo” de Bălți, Agence Universitaire 

de la Francophonie 

pe parc. 

anului 

Şova T., conf. univ., dr. 

Rusov V., lect. univ. 

3.  1. Manifestări ştiinţifice care vor fi organizate 

de catedră 

  

3.1.  Conferinţa ştiinţifico-practică internațională 

Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, 

soluţii, Ediția a III-a, 19 octombrie 2017  

octombrie Zorilo L., conf. univ., dr. 

Pereteatcu M., conf. univ., dr. 

Rusov V., lect. univ. 

Panco T., lect. univ. 

3.2.  Conferință ştiinţifico-practică cu participare 

internațională Managementul educațional: 

aprilie Șova T., conf. univ., dr. 

Cotos L., lect. univ., dr. 
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realizări și perspective de dezvoltare, Ediția a 

I-a, 20 aprilie 2017 

3.3.  Conferința științifică studențească Cercetări, 

realizări, perspective, Ediția a IV-a 

mai Cotos L., lect. univ., dr. 

3.4.  - Conferința studențească Probleme actuale ale 

teoriei și practicii educației incluzive, Ediţia a 

III-a 

decembrie Rusov V., lect. univ. 

3.5.  - Activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul 

cercului tematic de cercetări ştiinţifice 

studenţeşti Educaţia incluzivă 

decembrie Rusov V., lect. univ. 

3.6.  Masă rotundă în cadrul Workshop-ului 

Dezvoltarea școlii incluzive 

aprilie Zorilo L., conf. univ., dr. 

Pereteatcu M., conf. univ., dr. 

Rusov V., lect. univ. 

Panco T., lect. univ. 

3.7.  Masă rotundă Interculturalitatea între 

democraţie şi naţionalizm (ONG-le Colegiul 

Democraţiei, Centrul Național de Evaluare, 

Testare şi Politici Educaţionale) 

mai Nasu I., conf. univ., dr. 

4.  2. Manifestări ştiinţifice la care vor participa 

membrii catedrei în anul 2017 

  

4.1.  3. Şcoală de vară Drepturile omului şi posibilităţi 

de implicare în promovarea şi apărarea 

acestora organizată de Amnesty International 

Moldova, Chișinău 

iulie Foca E., lect. univ. 

4.2.  4. Сonferință ştiinţifico-practică internațională 

Didactica predării limbilor străine: 

perspective de dezvoltare, Ediția a I-a, 17-18 

martie 2017, Facultatea de Litere, Bălți 

martie Cotîlevscaia T.,  

conf. univ., dr. 

4.3.  5. Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în 

cercetarea ştiinţifică, Ediţia a VII-a, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

septembrie Membrii catedrei 

4.4.  6. Programul Festivalului Internaţional al 

Educaţiei, Iași 

mai Foca E., lect. univ. 

4.5.  7. Seminarul Les services fournis par la 

bibliothèque à l'appui des jeunes chercheures, 

17 februarie, Biblioteca Științifică USARB, 

Bălți  

februarie Bețivu A., asist. univ. 

4.6.  8. A treia reuniune a consorțiului proiectului 

561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 

Creating Moldovan E-network for promoting 

innovative e-teaching in the continuing 

professional education (TEACH ME) din 

cadrul Programului Erasmus+, KA2, Capacity 

Building in Higher Education. 

02-03 

februarie 

Ciobanu L., conf. univ., dr. 

Şova T., conf. univ., dr. 

Rusov V., lect. univ. 
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5.  9. Participări la târguri şi expoziţii naţionale şi 

internaţionale 

  

5.1.  Participare în cadrul evenimentului Noaptea 

Cercetătorilor Europeni 2017, Ediţia a IV-a, 

Academia de Științe a Moldovei 

septembrie Foca E., lect. univ. 

6.  Activitatea ştiinţifică a studenţilor   

6.1. - Elaborarea tematicii tezelor de licenţă şi de 

master; 

- Coordonarea activităţii de cercetare a 

studenţilor pentru elaborarea tezelor de 

licenţă şi de master; 

- Consultarea studenţilor pentru participarea 

la Conferința Științifică Studențească 

Cercetări, realizări, perspective, Ediția a 

IV-a 

pe parc. 

anului 

 

 

 

 

 

Membrii catedrei 

6.2. Organizarea activităţii ştiinţifice Lecturiada 

Studenţească-2017 

mai Foca E., lect. univ. 

7.  Studii doctorale   

7.1.  Continuarea studiilor doctorale pe parc. 

anului 

Panco T., lect. univ. 

Bețivu A., asist. univ. 

7.2.  Susţinerea (discutarea) tezei de doctor în 

cadrul catedrei de specialitate 

pe parc. 

anului 

Rusov V., lect. univ. 

Bejan A., lect. univ. 

Foca E., lect. univ. 

Gînju T., lect. univ. 

8.  Alte activități   

8.1. Membru al Seminarului științific de profil     

D 35.532.02-01 – Teoria şi Metodologia 

instruirii (discipline artistice) 

pe parc. 

anului 

Ciobanu L., conf. univ., dr. 

Zorilo L., conf. univ., dr. 

 

 

 

 

 

 

 

 


