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INTRODUCERE 

 Planul de dezvoltare strategică a catedrei pe domeniul Activitatea științifică reprezintă 

principalul document ce vizează activitatea de cercetare și transfer a inovațiilor în domeniul 

educației realizată de membrii catedrei. Planul a fost elaborat în conformitate cu prevederile 

Planului de dezvoltare strategică a ,,Universităţii de Stat Alecu Russo” din Bălţi pentru 

perioada 2013-2018, capitolul V, Strategia privind cercetarea, 

http://www.usarb.md/fileadmin/noutati/rectorat/SDI_USARBvar_finala.pdf  

și a Programului de dezvoltare strategică a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie și Arte 

pentru anii 2016-2020, capitolul IV, punctul 4.5. Activitatea științifică și de creație,  

http://www.usarb.md/fileadmin/facultati/sea/Planul_strategic_al_facultatii_FSEPA.pdf  

Direcțiile strategice de cercetare științifică pentru perioada 2016 – 2020 sunt: 

 asigurarea relevanţei, calităţii şi eficacităţii procesului de cercetare ştiinţifică şi inovare; 

 dezvoltarea resurselor umane prin recunoaşterea și promovarea rezultatelor ştiinţifice de 

performanţă și a cercetărilor inovatoare pe domeniile de cercetare; 

 creşterea autonomiei Laboratorului Științific Tehnologii educaţionale inovaţionale; 

 stimularea pentru organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice naționale și 

internaţionale; 

 intensificarea relaţiilor de parteneriat științific cu instituţiile de cercetare naționale și 

internaţionale. 

Obiective strategice: 

Obiectivul 1. Sporirea eficacităţii cercetării și inovării în conformitate cu provocările 

societății și cu problematica educației contemporane 

Acţiuni: 

 modernizarea formelor de activitate a Laboratorului Științific Tehnologii educaţionale în 

conformitate cu solicitările pieței educaționale; 

 elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare științifică; 

 organizarea manifestărilor ştiinţifice naționale și internaționale şi publicarea materialelor; 

 valorificarea exigenţelor etice în cercetare. 

Obiectivul 2. Sporirea potenţialului ştiinţific al membrilor catedrei şi a calităţii produselor 

ştiinţifice ale acestora 

 Acţiuni: 

 stimularea cadrelor didactice în vederea creşterii lor ştiinţifice prin obținerea gradelor 

științifice (doctor, doctor habilitat) și a titlurilor științifico-didactice (lector universitar, 

conferențiar universitar, profesor universitar) și a dreptului de conducere de doctorat; 

 creșterea numărului de cercetători şi a performanţelor profesionale ale acestora; 

http://www.usarb.md/fileadmin/noutati/rectorat/SDI_USARBvar_finala.pdf
http://www.usarb.md/fileadmin/facultati/sea/Planul_strategic_al_facultatii_FSEPA.pdf


 monitorizarea procesului de instruire prin doctorat la specialităţile universităţii şi a 

doctoranzilor din alte şcoli doctorale. 

Obiectivul 3. Asigurarea vizibilităţii şi diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare 

Acţiuni: 

 mărirea numărului de publicaţii în ediţii de specialitate cotate ISI, SCOPUS și alte reviste 

indexate în bazele de date internaţionale; 

 reflectarea sistematică pe pagina WEB a activităţii şi rezultatelor din domeniul cercetării 

și a altor tipuri de activităţi şi manifestări ştiinţifice; 

 prezentarea la Biblioteca Ştiinţifică universitară a informaţiilor despre publicarea 

articolelor şi documentelor semnate de cadrele didactice pentru asigurarea controlului 

bibliografic instituţional. 

Obiectivul 4. Consolidarea relațiilor de parteneriat științific cu instituțiile din țară și de 

peste hotare 

Acţiuni: 

 expertizarea și avizarea rezultatelor cercetărilor științifice naționale și internaționale; 

 încurajarea tinerilor cercetători pentru a participa în proiecte de mobilitate internaţională; 

 elaborarea și publicarea în colaborare cu instituțiile partenere a lucrărilor științifice și 

științifico-metodice (monografii, articole, manuale, ghiduri etc.); 

 elaborarea proiectelor și participarea la concursuri de cercetări naționale și internaționale 

pentru obținerea finanțărilor extrabugetare; 

 implicarea cadrelor didactice în calitate de cercetători în proiectele realizate de către 

instituțiile partenere;  

 participarea cercetătorilor catedrei în Comitetul științific și în Comitetul de organizare a 

manifestările științifice organizate de instituțiile din țară și de peste hotare. 

 

 


