Nicolae BUCUN, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar,
academician al Academiei de Psihologie şi Management, Federaţia Rusă,
Sanct – Petersburg. Funcția actuală: vice director IȘE, consultant științific
principal.
Studii: Facultatea de medicină genetică a Universităţii de Stat de Medicină
din Chişinău (1961-1967); studiile doctorale a Universităţii de Stat de
Medicină (1967–1970), unde apoi a activat ca asistent universitar (1970–
1975).
Domeniile de cercetare: în medicină stabileşte bazele psihofiziologice şi igienice ale organizării muncii în
pomicultură, teoriile microcirculaţiei sangvine, metodologiile de profilaxie a maladiilor profesionale etc:
în educaţie:contribuie în mod substanţial la elaborarea documentelor conceptuale şi normative din
învăţământ (Concepţia învăţământului din R. Moldova; Legea învăţământului din R. Moldova; Programul
Naţional de dezvoltare a învăţământului; Valenţe ale reformei învăţământului; Concepţia învăţământului
special (coordonator şi coautor). Totodată Nicolaie Bucun este fondatorul şi coordonatorul cercetărilor în
psihopedagogia specială din R. Moldova; coordonatorul şi consultantul naţional al concepţiilor şi
programelor de Stat „Educaţia pentru toţi”, „Educaţia incluzivă”, autorul şi coordonatorul editării unor
manuale în Managementul Educaţiei pentru formarea profesională continuă la distanţă, autor al standardelor
pentru Învăţământul continuu.
În psihologie este preocupat de dezvoltarea teoriei psihocomportamentale, teoriei mobilităţii funcţionale a
receptorilor; stabilirea relaţiei intersenzoriale la persoanele cu deficienţe de auz; propune modele de
dezvoltare a limbajului la copiii cu disabilităţi; dezvăluie particularităţile de dezvoltare a psihomotricităţii
copiilor cu cerinţe educative speciale (CES); elucidează particularităţile psihologice ale dezvoltării
persoanelor în situaţii sociale deosebite, propune un şir de modele de schimbare a condiţiilor de educaţie a
copiilor cu CES, de modernizare a sistemului de formare profesională şi integrare socioprofesională; relevă
posibilităţile psihologice şi pedagogice de formare continuă a personalităţii umane, demonstrând rolul
motivaţiei, condiţiilor socio-pedagogice în formarea personalităţii, rolul orientării profesionale, consilierii
şcolare în determinarea carierei.
Distincții:Domnul profesor este deţinător al diplomelor Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2009) şi
a Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova (2009). Distincția Academiei de Științe a Moldovei, decorat
cu Medalia „Dimitrie Cantemir” (2015), Doctor Honoris Cauza (U. P. S. ,,I. Creangă”).
Publicații:Autor a mai multor monografii, ghiduri metodologice, studii, coordonator al culegerilor de articole
ştiinţifice naţionale şi internaţionale etc., domnul Nicolae Bucun a participat la elaborarea a peste 20
documente de concepţii şi documente de politici normative, 17 monografii, 4 manuale, 6 ghiduri
metodologice şi peste 260 articole ştiinţifice. Dintre care menţionăm: Perspectiva psihosocială a asigurării
calităţii în învăţământ. Metodologia de evaluare complexă a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
Particularităţile dezvoltării neuropsihice a copiilor orfani aflaţi în îngrijire rezidenţială. Evaluarea pentru
educaţia incluzivă a copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică. Evaluarea complexă a deficitului de
atenţie şi hiperactivitate (ADHD) la elevii claselor primare etc.
Capacităţile manageriale, competenţa profesională, talentul de îndrumător au fost acele investiţii care au stat
la baza carierei profesionale: Şef al laboratorului în departamentul „Formarea profesională a persoanelor cu
disabilităţi” la Institutul de Cercetări Ştiinţe în domeniul Pedagogiei (1975–1988) şi apoi Director adjunct
pentru ştiinţă (1986-1990); Director al Institutului de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice (1990-1999); Prim –
vice-ministru al Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei (1999-2002); Preşedinte al Asociaţiei psihologilor din
Moldova, membru al Consiliului Naţional de Cercetare; Prorector pentru ştiinţă al Institutului de Stat de
Instruire Continuă (2002–2007); Director adjunct pentru ştiinţă la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (2007–
prezent).
Îşi desfăşoară activitatea în diverse grupuri profesionale în calitate de preşedinte, membru: Asambleea
Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Consiliul Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezelor de doctorat în
psihologie şi psihopedagogie; Consiliul Naţional pentru Decernarea Premiilor de Stat; Comisia de atestare a
cadrelor în domeniul psihologiei şi psihopedagogiei; Seminarele Ştiinţifice de Profil în Pedagogie şi
Psihologie. Expert al CNAA; preşedinte, membru al Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea
Psihologia socială, IŞE.
Coordonator a peste 50 teze de doctor, doctor habilitat. Promotor al rezultatelor obţinute în domeniul
psihologiei la emisiuni TV şi radio: TV Moldova 1; Publica TV; TV Canal 3, Radio Moldova etc.

