Raport
cu privire la admiterea la studii prin doctorat şi postdoctorat,
sesiunea 2014 – 2015
În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi a
postdoctoratului aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 173 din 18 februarie
2008, a fost organizată admiterea la studii prin doctorat şi postdoctorat pentru anul de studii 2014 –
2015 în perioada 1 octombrie 2014 – 15 octombrie 2014, cu finanţare buget şi contract în baza
planului aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.270-274 din 12 septembrie 2014.
Concursul de admitere la studii prin doctorat şi postdoctorat se anunță la următoarele specialități:
511.03 Psihologie socială
531.01 Teoria generală a educației
532.01 Didactică preșcolară
În baza planului aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.270-274 din 12 septembrie 2014,
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei i s-au repartizat 15 locuri: 3 locuri în bază de buget:
Studii prin doctorat:
- Teoria general a educaţiei – 1 frecvenţă redusă
- Psihologie socială – 1 frecvenţă redusă
- Didactică preşcolară – 1 frecvenţă redusă
Studii postdoctorat:
-

Teoria general a educaţiei – 1 loc

-

Psihologie socială – 1 loc

10 locuri în bază de contract:
-

Studii prin doctorat:
Teoria general a educaţiei – 1 loc frecvenţă la zi şi 4 locuri frecvenţă redusă
Psihologie socială – 1 loc frecvenţă la zi şi 2 locuri frecvenţă redusă
Didactică preşcolară – 1 loc frecvenţă la zi şi 1 frecvenţă redusă

Au fost depuse 10 dosare la studii prin doctorat, specialităţile: 531.01 Teoria generală a educației,
511.03 Psihologie socială, 532.01 Didactică preșcolară a următorilor candidaţi:
Specialitatea 531.01 Teoria generală a educației după cum urmează:
1. Balan Tatiana
2. Boldirescu Sergiu
3. Guţu Rodica
4. Popa Ludmila
5. Popov Iulia
Specialitatea 532.01 Didactică preșcolară după cum urmează:
1. Postica Silvia
2. Vasilache Alla
Specialitatea 511.03 Psihologie socială după cum urmează:
1. Chicuş Diana
2. Vrabii Violeta
3. Manoil Pavel

Şi 2 dosare la studii prin postdoctorat:
1. Bâlici Veronica, dr. ped., conf. cerc. – Specialitatea 531.01 Teoria generală a educației
2. Gonţa Victoria, dr. psih., conf. univ. – Specialitatea 511.03 Psihologie socială
Au fost neacoperite 3 locuri în bază de contract:
- Teoria general a educaţiei – 1 loc frecvenţă la zi
- Psihologie socială – 1 loc frecvenţă la zi
- Didactică preşcolară – 1 loc frecvenţă la zi
Examenele de admitere au fost organizate în perioada 17-27 octombrie 2014 la specialitatăţile
specialitatăţile 531.01 Teoria generală a educaţiei, 511.03 Psihologie socială, 532.01 Didactica
preşcolară, după cum urmează: pedagogie generală, psihologie socială, didactica preşcolară, limba
străină.
În rezultatul probelor de admitere la doctorat, candidaţii au obţinut următoarele calificative:
Specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei
Secţia cu frecvenţă redusă:
№

Pedagogie generală

Limba străină

Media generală

1. Balan Tatiana

10 (zece)

8 (opt)

9

2. Boldirescu Sergiu

10 (zece)

8 (opt)

9

3. Guţu Rodica

10 (zece)

9 (nouă)

9,5

4. Popa Ludmila

9 (nouă)

8 (opt)

8,5

5. Popov Iulia

9 (nouă)

9 (nouă)

9

Numele, prenume

Specialitatea 532.01 – Didactică preşcolară
Secţia cu frecvenţă redusă:
№

Numele, prenume

Psihologie socială

Limba străină

Media generală

1.

Vasilache Alla

10 (zece)

9 (nouă)

9,5

2.

Postica Silvia

9 (nouă)

8 (opt)

8,5

Specialitatea 511.03 – Psihologie socială
Secţia cu frecvenţă redusă:
№

Numele, prenume

Psihologie socială

Limba străină

Media generală

1.

Chicuş Diana

9 (nouă)

8 (opt)

8,5

2.

Vrabii Violeta

10 (zece)

9 (nouă)

9,5

3.

Manoil Pavel

8 (opt)

8 (opt)

8

S-a hotărât:
În temeiul rezultatelor examenelor de admitere, precum şi a cererilor depuse, a înmatricula
la studii doctorale, specialitatea 531.01 - Teoria generală a educaţiei cu începere de la 3 noiembrie
2014, următoarele persoane:
Secţia cu frecvenţă redusă:
1. Guţu Rodica (finanţare bugetară)
2. Balan Tatiana (contract)
3. Boldirescu Sergiu (contract)
4. Popa Ludmila (contract)
5. Popov Iulia (contract)
În temeiul rezultatelor examenelor de admitere, precum şi a cererilor depuse, a înmatricula
la studii doctorale, specialitatea 532.01 – Didactică preşcolară cu începere de la 3 noiembrie
2014, următoarele persoane:
Secţia cu frecvenţă redusă:
1. Vasilache Alla (finanţare bugetară)
2. Postica Silvia (contract)
În temeiul rezultatelor examenelor de admitere, precum şi a cererilor depuse, a înmatricula
la studii doctorale, specialitatea 511.03 – Psihologie socială cu începere de la 3 noiembrie 2014
următoarele persoane:
Secţia cu frecvenţă redusă:
1. Vrabii Violeta (finanţare bugetară)
2. Chicuş Diana (contract)
3. Manoil Pavel (contract)

Afanas Aliona, dr. ped., responsabil studii doctorat

