Hotărârea
Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din 31 martie 2016 cu privire la
Totalurile activităţii ştiinţifice a colectivuluiprofesoral-didactic în anul 2 0 1 5 ” şi aprobarea
Planului tem atic a! cercetărilor pentru anul 2016-2020.
Senatul Universităţii a exam inat raportul Prorectorului pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii
internaţionale Igor Racu „Totalurile activităţii ştiinţifice a colectivului profesoral-didactic în anul
2015".
Rectoratul, Departamentul Cercetare, Departamentul Studii doctorale şi postdoctorale.
Departamentul Relaţii

internaţionale şi managementul proiectelor,

Decanatele şi Catedrele

Universităţii au organizat şi desfăşurat activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică în corespundere
cu Direcţiile Strategice prioritare ale Planului Naţional de cercetare - dezvoltare pentru anii 20112015.
In activitatea de cercetare au participat 276 de persoane: 15 profesori universitari (5,4%), 11
doctori habilitaţi (3,98% ), 111 conferenţiari universitari (40,2% ), 130 doctori (47,1%), 101 1.
superiori şi 49 lectori (48,9% )
Senatul Universităţii constată:
In a. 2015 realizările ştiinţifice ale Catedrelor au fost prezentate în rapoarte în conformitate cu
exigenţele şi norm ativele elaborate în Universitate în anul 2011 şi reflectă atît obiectivele ştiinţifice
propuse pentru a. 2015, cît şi originalitatea metodologiei şi rezultatelor ştiinţifice obţinute. Acest
fapt a permis să fie identificate din materialele prezentate: conceptul, filosofia investigaţiilor
efectuate, precum şi realizările ştiinţifice, materializate în lucrări ştiinţifice editate, manifestări
ştiinţifice organizate şi desfăşurate atît în Universitate, cît şi în alte Universităţi din Republica
M oldova şi de peste hotarele ei.
In Universitate şi-au desfăşurat activitatea 5 S Ş P de susţinere a tezelor de doctor şi doctor
habilitat. La studii doctorale la 01.01.2016 erau 160 de persoane (60-anul I în şcolile doctorale) şi
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4 la studii postdoctorale. In anul 2015 au fost susţinute 12 teze: 5 - doctor în psihologie; 7 - doctor
în pedagogie.
în anul 2015 au f o s t elaborate şi p u blicate:
-1 1 monografii;
- 6 manuale pentru învăţăm ântul universitar şi învăţământul preuniversitar;
- 4 capitole în monografii;
-1 /1 9 articole ISI/altele;
-7 1 /2 2 articole în reviste categoria C, B/altele;
- 2 5 articole în culegeri peste hotare;
- 9 rezumate peste hotare;
- 5 2 rezumate în ţară;
-2 7 4 articole în culegeri naţionale;
- 5 4 de lucrări ştiinţifico - metodice;
- 1 4 publicaţii electronice;
- 9 4 participări expoziţii.
Cele mai bune rezultate ca număr de publicaţii per cercetător au fost obţinute la facultăţile:
1. Facultatea de Psihologie şi PPS - 3 , 2 2 (145 publicaţii);
2. Facultatea de Pedagogie - 2,8 (132 publicaţii);
3. Facultatea de Istorie şi geografie - 2,65 (61 publicaţii)

Total publicaţii pe Universitate în anul 2015 - 656, cu media 2,37 per cercetător (anul 2014
- 733; anul 2013 - 713; anul 2012 - 667).
In Universitate au fost organizate 27 manifestări ştiinţifice. Prin prisma mobilităţii cadrelor
didactice, au fost realizate 47 deplasări peste hotarele Republicii M oldova şi am primit 39 de
profesori/cercetători la noi. Au fost semnate 17 acorduri de colaborare (majoritatea în cadrul
Programului ERASM US +).
La 01.01.2016 colecţia Bibliotecii ştiinţifice includea 744 511 unităţi bibliotecare de păstrare
(284 511 publicaţii ştiinţifice, 324 052 publicaţii didactice şi 135 052 beletristică); colecţia digitală
include 4 992 publicaţii. Cu titlu de donaţie în colecţiile Bibliotecii au intrat 1416 exemplare de
publicaţii. Biblioteca pe parcursul anului 2015 a organizat 68 de expoziţii informative şi 183
expoziţii tematice.
în acelaşi tim p se cere: extinderea tematicii cercetărilor ştiinţifice în Universitate în cadrul
profilurilor acreditate; dezvoltarea potenţialului logistic al cercetărilor; participarea mai activă la
diferite concursuri (AŞM , TEM PUS+, AUF, CEEPUS ş.a.) cu proiecte; obţinerea în cercetare a
rezultatelor ştiinţifice noi, a produselor de valoare, a im plem entărilor şi disem inărilor (publicaţii de
tip ISI, categoria B şi C, studii monografice, manuale, rezultate im plem entate în mediul social);
stabilirea şi valorificarea acordurilor bilaterale dintre universitatea noastră şi instituţiile universitare
de peste hotare.
în baza celor expuse, Senatul Universităţii decide:
1. A aproba:
a) Raportul „Totalurile activităţii ştiinţifice a colectivului profesoral-didactic al Universităţii în
anul 2 0 1 5 ”.
b) Planul tematic al cercetărilor ştiinţifice ale colectivului profesoral - didactic al Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” pentru anul 2016 şi perioada 2016-2020.
2. Rectoratul, Departam entul Cercetare, Decanatele, Catedrele vor continua

restructurarea

activităţii de cercetare ştiinţifică conform prevederilor Codului Educaţiei; Consiliului Naţional
pentru Acreditare şi Atestare cu privire la acreditarea Profilurilor de cercetare ştiinţifică în
Universitate.
3. Departamentul Relaţii internaţionale şi managementul proiectelor, decanatele, catedrele vor
aprofunda şi revigora în continuare cooperarea ştiinţifică cu Centre ştiinţifice, Instituţii de
învăţământ Superior de Profil din Republică şi de peste hotare.
4. Rectoratul va asigura, în măsura posibilităţilor, dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnicomateriale şi inform aţionale a activităţii de cercetare ştiinţifică, organizarea evenimentelor
ştiinţifice (conferinţe internaţionale şi naţionale, seminare etc.), editarea lucrărilor ştiinţifice etc.
5. Consiliul ştiinţific, Consiliile ştiinţifice ale şcolilor doctorale vor asigura dezvoltarea ascendentă
a activităţii în cadrul şcolilor doctorale (dosarele pentru adm iterea 2016, planurile de învăţământ,
programele ş.a.).
6. Responsabil de executarea prezentei decizii - Racu Ig., prorector pentru activitatea ştiinţifică şi
relaţii internaţionale.

Preşedinte al Senatului

Chicuş N., dr., prof. univ.

Secretar ştiinţific al Senatului

Garştea N., dr., conf. univ.

