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RAPORT
privind expertizarea ştiinţifică a tezelor de doctorat în unitatea primară, Seminarul
Științific de Profil şi Consiliul Ştiinţific Specializat
din cadrul Institutului de Științe ale Educației,
Specialitatea 531.01 – Teoria generală a educației
În cadrul sem. I, 2019 au fost expertizate următoarele teze de doctorat:
a) Unitatea primară – Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional:
Nr.
d/o
1.

Autor

Denumirea tezei de doctor

MIHĂILESCU
Natalia

Managementul eticii în
instituţia şcolară

2.

STRATAN
Victoria

Evaluarea competenţelor
în învăţământul primar

3.

MUŞENCO
Angela

Managementul inspecţiei
şcolare în contextul
asigurării calităţii
educaţiei

Conducător/consultant
ştiinţific
ANDRIŢCHI Viorica, doctor
habilitat în ştiinţe pedagogice,
conferenţiar universitar
ANDRIŢCHI Viorica, doctor
habilitat în ştiinţe pedagogice,
conferenţiar universitar
POGOLŞA Lilia, doctor
habilitat în ştiinţe pedagogice,
profesor universitar interimar

Data
susţinerii
04 iunie
2019

Conducător/consultant
ştiinţific
ACHIRI Ion, dr. şt. fiz.-mat.,
conf. univ.

Data
susţinerii
08 februarie
2019

Cemortan Stela, doctor
habilitat în ştiinţe pedagogice,
profesor universitar
Hadîrcă Maria, doctor în
pedagogie, conferenţiar
cercetător

14 iunie
2019

25 iunie
2019
26 iunie
2019

b) Seminarul Științific de Profil:
Nr.
d/o
1.

2.

Autor

Denumirea tezei de doctor

HÎNCU Ionela

Valorificarea tehnologiilor
informaţionale şi
comunicaţionale în
formarea competenţelor
muzicale la elevii
preadolescenţi
Fundamente pedagogice
ale învăţării limbilor
străine în educaţia
timpurie

STRAISTARILUNGU
Cristina

În funcţia de Preşedinte şedinţei în cadrul SŞP a fost desemnată dr. hab., prof. univ., L.
Pogolşa, iar secretar ştiinţific a fost numită dr. ped., conf. univ. A. Afanas (HÎNCU Ionela).
În funcţia de Preşedinte şedinţei în cadrul SŞP a fost desemnată dr. hab., conf. univ.,
V. Andriţchi, iar secretar ştiinţific a fost numită dr. ped., conf. univ. A. Afanas
(STRAISTARI-LUNGU Cristina).

c) Consiliul Ştiinţific Specializat:
Nr.
d/o
1.

Autor
BUTNARU
Cristina

Denumirea tezei de doctor
Formarea continuă a
cadrelor didactice în
funcție de nevoile de
dezvoltare profesională

Conducător/consultant
ştiinţific
Nelu VICOL, dr. filologie,
conf. univ.

Data
susţinerii
07 mai
2019

În funcţia de Preşedinte şedinţei în cadrul CŞS a fost desemnată dr. hab., prof. univ., L.
Pogolşa, iar secretar ştiinţific a fost numită dr. ped., conf. univ. A. Afanas (BUTNARU
Cristina).
Secretar ştiinţific SŞP/CŞS

dr. ped., conf. univ. Aliona AFANAS

