FIŞA
raportului de activitate în anul 2019 pentru membrii aleşiai AŞM
I.Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM
Dr., conf. univ., Sadovei Larisa, secția ȘtiințeSociale, Economice, UmanisticeșiArte a

Academiei de Ştiinţe a Moldovei
II.Activitate ştiinţifică
Conducător/executor al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat,
proiectelor de cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale, instituționale

III.Rezultate ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale recunoscute
(Springer etc.)
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1,0
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară

Contribuții pedagogice de transfer inovațional pentru
renovarea paradigmei educației contemporane
Monografie/ coord.: Larisa Sadovei, Maia Borozan.
– Chişinău: S. n., 2019 (Tipogr. „GaromontStudio”). – 345 pISBN 978-9975-134-86-6.
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Capitol în monografie: Abordarea de tip paradigmatic
a realității educaționale (p. 7-47)



Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria A+
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria B +
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în alte reviste naționale neacreditate
Articole de popularizare a științei
Emisiuni radio/TV de popularizare a științei
Articole în culegeri internaționale
Articole în culegeri naționale
Articole în materiale ale conferințelor internaționale

1

Consonanţa şi disonanţa cognitivă în
comunicarea imaginii instituţionale. În:
Lucrările Conferinţei ştiinţifice internaţionale
„Realizarea de sine din perspectiva educației și
creativității- Relația dintre personalitate și
idealul de viață. Academia Română, Filiala Iași
- Institutul de Cercetări Economice și Sociale,
„Gh. Zane”, p. 148-158. 2019 ISBN: 978-973148-313-9
Articole în materiale ale conferințelor naționale

De la cadrul instituționalizat al comunicării

1

pedagogice la comunicarea pedagogică
instituțională: studiu al interferențelor
conceptuale. În: Analele științifice ale
doctoranzilor și competitorilor, Probleme
actuale ale științelor umanistice, Volumul
XVIII, Partea II, 2019, p. 217-228. ISBN 9789975-46-296-9.
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice
internaționale



1

Identitatea paradigmatică a comunicării
pedagogice
instituționale.
Simpozionul
internațional Teaching and learning innovations
in medical education. Ediția a XIX-a. Iași, 30
mai 2019. Iaşi: Editura „Gr. T. Popa”, U.M.F.
ISBN 978-606-544-596-3.
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice naționale

 Comunicare în plenul conferinței științifice
naționale „Valori ale mass-mediei în epoca
contemporană”, USM, facultatea „Jurnalism și
Științe ale comunicării”, ediția IV-a, 18 aprilie
2019:
„Considerente
praxiologice
de
dezvoltare a curricula universitară în
perspectiva comunicării instituționale”.
Activitate inovaţională
Numărul de cereri prezentate

Gestionarea constructivă a imaginii instituției de
învățământ în perspectiva exigențelor societății
contemporane” - proiect aplicat la Program de Stat
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1

Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
IV.Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte)

-

Rezultate ştiinţificeobţinute în anul 2019 s-aconcretizat în activităţi de soluţionare a
problemei cercetate în cadrul studiilor de postodoctoratprivind caracterulindefinit al
comunicării pedagogice instituţionale în contextul schimbărilor de optică la nivel de
organizare a unităţilor de învăţământ pe principii de marketing educational
şiinsuficienţeiresurselormetodologiceale formării cadrelor didactice pentru comunicarea
pedagogică instituţională,încheiareperelor axiologice care susţinconţinuturile fundamentelor
educaţiei.
Activitatea de cercetare a fostdezvoltată de: fundamentareaconceptelor de bază,
teoreticeşi
metodologice
ale
comunicării
instituţionale,
prin
sistematizareaşiconturareapremiselorepistemologiceşimetodologice
din
literatura
de
specialitateînreliefareacontribuţiilorvalorice ale teoriilorsistemului de învăţământ,
organizaţionaleşi ale comunicării;ipostaziereaelementelor constitutiveale modelului din
sintezacercetărilorîntreprinseîndomeniileformareacadrelordidactice, comunicarepedagogică,
comunicareorganizaţională;configurareasistemului
de
comunicareinstituţionalăinternăprivind
dzvoltareaculturiimanagementuluiperformant
și
configurareasistemului de comunicareinstituţionalăexternă, ca sistem social deschis care
stabileşterelaţii cu sistemeleaferente;
elaborare
de:
a)
principii
privindexigenţelecomunicării
interne;
b)
instrumentarutilizatîncomunicareacurentăinternă,
reflectând
fenomenul
de

consonanţăşiasonanţă
asistemelor
de
comunicareinstituţionalăinternăşiexternă;elaborareaconstructuluireferenţial de valorificare a
comunicăriiinstituţionaleînsistemul de învăţământ
V.Activitate didactică
Numărul cursurilor elaborate/ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

0/5
5
3 (2018)
7

VI.Activitate managerială

Activitatea managerială în funcția de decan la facultatea „Științe ale educației și
informatică”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a fost suspendată în
condițiile realizării studiilor la postdoctorat în perioada anilor 2018, 2019, cu revenirea
în această funcție începând cu data de 02.01.2020
VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri
specializate etc.).

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de
susținere a tezelor; redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale

- Membru în Seminarele Ştiinţifice de Profil: 13 00 01 – Pedagogie Generală; 13 00 02 –
Teoria şi Metodologia Instruirii (ştiinţesocioumanistice)
- membru al colegiului de redacţie a revistei ştiinţifice categoria C.„Revista de ştiinţesocioumane” (www.upsc.md)
IX. Alte activităţi

Cercetare științifică în cadrul studiilor de postdoctorat în perioada anilor 2018, 2019 la tema
Teoria şi metodologia formării cadrelor didactice pentru comunicarea pedagogică instituţională,
specialitatea: 533. 01. Pedagogie universitară

Data completării fișei13.01.2020
Semnătura

