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Hotărârea
Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din 30 martie 2017, privind Totalurile
activităţii ştiinţifice a colectivului profesoral-didactic în anul 2016 şi aprobarea Planului tematic
al cercetărilor pentru anul 2017
Senatul Universităţii a examinat raportul prorectorului pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii
internaţionale, Igor Racu, privind Totalurile activităţii ştiinţifice a colectivului profesoral-didactic
în anul 2016.
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 actele normative din Republica Moldova.
în Universitate activitatea ştiinţifică se realizează în cadrul Direcţiilor Strategice prioritare ale
Planului Naţional de cercetare - dezvoltare pentru anii 2016-2020.
în activitatea de cercetare au participat 266 de persoane: 14 profesori universitari (5,3%), 10
doctori habilitaţi (3,8%), 110 conferenţiari universitari (41,4%), 127 doctori (47,7%), 142 lectori
superiori şi lectori (46,2%)
Senatul Universităţii constată:
în a. 2016 realizările ştiinţifice ale Catedrelor au fost prezentate în rapoarte în conformitate cu
exigenţele şi normativele elaborate în Universitate şi reflectă nu numai obiectivele ştiinţifice
propuse pentru a. 2016, dar 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 în Universitate, în alte Universităţi de pe teritoriul Republicii
Moldova şi de peste hotarele ei.
în Universitate şi-au desfăşurat activitatea 5 SŞP de susţinere a tezelor de doctor şi doctor
habilitat. în anul 2016 au fost susţinute 15 teze: 1 - doctor în psihologie; 12 - doctor în pedagogie,
1 - doctor în istorie, 1 - dr. hab. în pedagogie.
în anul 2016 au fost elaborate şi publicate.
- 11 monografii;
- 11 manuale pentru învăţământul universitar şi învăţământul preuniversitar;
- 5 capitole în monografii;
- 3/19 articole ISI/altele;
- 75/26 articole în reviste categoria C, B/altele;
- 24 articole în culegeri peste hotare;
- 9 rezumate peste hotare;
- 68 rezumate în ţară;
- 271 articole în culegeri naţionale;
- 63 de lucrări ştiinţifico - metodice;
- 17 publicaţii electronice;
- 38 participări expoziţii.
Cele mai bune rezultate ca număr de publicaţii per cercetător au fost obţinute la facultăţile:
1. Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială - 3,7 (152 publicaţii);
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2. Facultatea de Filologie —3,7 (111 publicaţii)
3. Facultatea de Pedagogie - 2,93 (179 publicaţii);
Total publicaţii pe Universitate în anul 2016 - 602, cu media 2,26 per cercetător,
în Universitate au fost organizate 23 manifestări ştiinţifice. Au fost realizate 46 deplasări
peste hotare şi am primit 20 de profesori/cercetători la noi. Au fost semnate 8 acorduri de
colaborare internaţionale (la moment 81 acorduri externe şi 55 interne)
La 01.01.2017 colecţia Bibliotecii ştiinţifice includea 739 655 unităţi bibliotecare de păstrare
(279 932 publicaţii ştiinţifice, 324 090 publicaţii didactice şi 135 633 beletristică); colecţia digitală
include 7 706 publicaţii. Cu titlu de donaţie în colecţiile Bibliotecii au intrat 1135 exemplare de
publicaţii. Biblioteca pe parcursul anului 2016 a organizat 66 de expoziţii informative şi 208
expoziţii tematice.
în acelaşi timp se cere. extinderea tematicii cercetărilor ştiinţifice în Universitate în cadrul
profilurilor acreditate; dezvoltarea potenţialului logistic al cercetărilor; participarea mai activă la
diferite concursuri (AŞM, TEMPUS+, AUF, CEEPUS ş.a.) cu proiecte; obţinerea în cercetare a
rezultatelor ştiinţifice noi, a produselor de valoare, a implementărilor şi diseminărilor (publicaţii de
tip ISI, categoria B şi C, studii monografice, manuale, rezultate implementate 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 2016.
b) Planul tematic al cercetărilor ştiinţifice ale colectivului profesoral - didactic al
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă ” din Chişinău pentru anul 2017.
2. Rectoratul, Departamentul Cercetare ştiinţifică, Decanatele, Catedrele vor continua
restructurarea activităţii de cercetare ştiinţifică conform prevederilor Codului Educaţiei;
Codului Ştiinţei şi Inovării, planului de acţiuni aprobat de CNAA 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 informaţionale 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.
6. Responsabil de executarea prezentei hotărâri - Racu Ig., prorector pentru activitatea ştiinţifică
şi relaţii internaţionale.

