STUDII PRIN DOCTORAT
RAPORT ANUAL
2013
Pregătirea noii generaţii de cercetători este una din priorităţile Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei abilitat ca instituţii cu activitate de doctorat, în baza avizului Consiliul Naţional pentru
Acreditare şi Atestare şi organizează studii doctorale la specialităţile:
13.00.01 – Pedagogie generală, (531.01 Teoria generală a educaţiei)
13.00.07 – Teoria şi metodologia educaţiei preşcolare, (532.01 Didactică preşcolară)
19.00.05 – Psihologie socială - (511.03 Psihologie socială).
Aceste forma de pregătire cuprind 35 de doctoranzi dintre care 8 - sunt cu învăţământ la zi,
2 – cu învăţămînt de sine stătător; 25 - cu învăţământ la frecvenţă redusă. Doctoranzii
coordonaţi de 11 conducători de doctorat.
Doctoranzi:
Specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală (531.01 Teoria generală a educaţiei) - 18
doctoranzi
Specialitatea 13.00.07 – Teoria şi metodologia educaţiei preşcolare (532.01 Didactică
preşcolară) - 2 doctoranzi
Specialitatea 19.00.05 – Psihologie socială (511.03 Psihologie socială) - 15 doctoranzi
Activităţile organizaţionale au vizat:
1. Organizarea sesiunii de evaluare a doctoranzilor
 constituirea comisiilor de examinare pentru promovarea examenelor de doctorat;
 asigurarea lucrărilor de secretariat a examenelor de doctorat;
Toţi doctoranzii au promovat examenele de doctorat
Au absolvit studiile doctorale – 9 doctoranzi.
 Specialitatea - 19.00.05. Psihologie socială:
 Donoga Ludmila
 Vinari Lilia
 Nacai Lilia
 Canţer Nicoleta
 Specialitatea - 13.00.01 Pedagogie generală:
 Orîndaş Lilian
 Globu Nelea
 Şpac Silvia
 Dumitraşcu Olga
 Chincev Natalia
Exmatriculat din proprie dorinţă - 1 doctorand (Eftodi Agnesa)
Revenit din concediu academic - 1 doctorand (Chincev Natalia)
Plecat în concediu academic - 1 doctorand (Branişte Silvia)
Rezultatele obţinute de doctoranzi sunt consemnate în planurile de activitate a doctorandului.
2. Pregătirea subiectelor din ordinea de zi a Consiliului Ştiinţifico-Didactic a I.Ş.E.
 cu privire la aprobarea bazelor conceptuale şi a conducătorilor ştiinţifici ai doctoranzilor;
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 cu privire la promovarea doctoranzilor;
 cu privire la exmatricularea doctoranzilor absolvenţi;
3. Evaluarea sistematică a realizării planurilor individuale ale doctoranzilor;
4. Evidenţa realizării orelor de studii;
5. Actualizarea programelor examenelor de doctorat;
6. Elaborarea raportului statistic anual;
7. Elaborarea dărilor de seamă pentru A.Ş.M. şi C.N.A.A;
8. Elaborarea în comun cu Departamentul Economico-Financiar al I.Ş.E. a devizului de
cheltuieli pentru studiile doctorale.
9. Organizarea admiterii la studii doctorale:
 constituirea comisiei de admitere şi examinare;
 organizarea probelor de admitere;
 asigurarea lucrărilor de secretariat a examenelor de admitere;
 înmatricularea la studii doctorale;
În 2008 au fost admişi la studii doctorale 6 doctoranzi
În 2009 au fost admişi la studii doctorale 9 doctoranzi
În 2010 au fost admişi la studii doctorale 10 doctoranzi
În 2011 au fost admişi la studii doctorale 13 doctoranzi
În 2012 au fost admişi la studii doctorale 7 doctoranzi
În 2013 au fost admişi la studii doctorale 11 doctoranzi
Înmatricularea s-a făcut pe baza rezultatelor de la concursul de admitere au fost declaraţi
admişi 3 doctoranzi cu finanţare de la buget, 2 doctoranzi cu destinaţie specială (Cahul, Bălţi),
ceilalţi au avut dreptul de a opta pentru studii doctorale în bază de contract.
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În 2013 - admişi la studii de doctorat:
1) 13.00.01 – Pedagogie generală (531.01 Teoria generală a educaţiei) – 5 persoane;
2) 13.00.07 – Teoria şi metodologia educaţiei preşcolare (532.01 Didactică preşcolară) – 1
persoană;
3) 19.00.05 – Psihologie socială (511.03 Psihologie socială) – 5 persoane.
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