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H O T Ă R Â R E A nr. AT   1/8.8 

din 16 februarie 2017 

privind instituirea  Seminarului  ştiinţific de profil ad-hoc 

În temeiul art.104, lit.q) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 

nr. 259 – XV din 15 iulie 2004, în baza Regulamentului privind constituirea şi activitatea 

seminarului ştiinţific de profil şi a deciziei Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" din 

Chişinău, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

          A aproba decizia Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" din Chişinău din 

27.12.2016 privind instituirea Seminarului ştiințific de profil ad-hoc pentru  examinarea tezei de 

doctor în ştiinţe pedagogice a dnei ALCAZ Olga cu tema: Învățământul centrat pe elev/ student  

- strategie de ameliorare a calității formării profesional – tehnice, specialitatea 533.02. 

Pedagogie vocațională, conducător științific VASILIEV Maria, doctor în pedagogie, 

conferenţiar universitar; consultant științific  Rudolf  BATLINER, doctor în educație și 

psihologie, Universitatea din Viena, Austria   în următoarea componență: 

 

1. Preşedinte: COJOCARU Vasile,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

2. Vicepreşedinte: PATRAȘCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  

3. Secretar ştiințific: ZAGAIEVSCHI Corina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

4. COJOCARU-BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  

5. PÂSLARU Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

6. CUZNEȚOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

7. COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  

8. ȘCHIOPU Constantin, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  

9. PAPUC Ludmila, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar   

10. GARȘTEA Nina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

11. SADOVEI Larisa, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

12. CALARAȘ Carolina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

13. MOCANU Liuba, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

14. OVCERENCO Nadejda, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

15. DOROGAN Valerian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  

16. DULGHERU Valeriu, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  

17. DESEATNICOVA Olga, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  

18. AMARIEI Valentin, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar   

19. BALAN Stela, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar   

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA 

(www.cnaa.md). 

 

Preşedintele Consiliului Naţional   Valeriu CANŢER, academician 

 pentru Acreditare şi Atestare                                                    

 

Secretar ştiinţific                                         Aliona GRATI, doctor habilitat                                                                                            
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