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AVIZ 

asupra rezultatelor proiectului pentru tineri cercetători 

18.80012.08.07.A Studierea factorilor determinanți ai transferului inovațional în educație, 

dr. COTOS Ludmila 

 

perfectat în baza procesului-verbal nr. 2 al Biroului a Secției Științe Științe Sociale, 

Economice, Umanistice și Arte a AŞM din 21 februarie 2020 
 

S-a discutat: Cu privire la audierea raportului proiectului 18.80012.08.07.A Studierea 

factorilor determinanți ai transferului inovațional în educație, dr. COTOS Ludmila, Universitatea 

de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2018-2019. 

 

În cadrul proiectului au fost identificați factorii ce asigură eficiența transferului de inovații 

în instituțiile de învățământ general. 

În urma cercetării efectuate și rezultatelor obținute au fost introduse în procesul de studiu 

conținuturile „Cultura inovării în organizația școlară”, „Metode inovative de management al 

timpului”, „Inovațiile și imaginea organizației școlare” în cadrul unității de curs „Managementul 

organizațional” din cadrul ciclului II „Managementul educațional” și conținuturile 

„Lidearschipul și inovația”, „Managementul schimbării” în cadrul modulului „Dezvoltarea 

profesională” din cadrul programelor de formare profesională continuă. 

Au fost publicate 13 lucrări științifice și științifico-metodice: 1 capitol în monografie 

colectivă, 1 studiu științific, 1 ghid metodic, 1 articole în revistă ştiinţifică națională de categoria 

B, 2 articole în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare), 6 articole în 

lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova), 1 articol în lucrările 

conferinţelor ştiinţifice naţionale. 

Membrii echipei participă în calitate de executori în proiectul internațional MHELM – 

Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova / Moldova Higher 

Education Leadership and Management, număr de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-

EPPKA2-CBHE-SP. 

În cadrul proiectului a fost organizat un Atelier didactic „Strategii didactice innovative și 

experiențe de învățare valoroase” sau „Cum răspundem nevoilor de formare profesională 

continuă?”; Concurs de eseu „Mândru să fiu pedagog” organizată în cadrul Zilelor Educației și 

Creației artistice, Ediția a III-a; Masa rotundă „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale 

în formarea iniţială a cadrelor didactice”; Masa rotundă „Profilul cadrului didactic innovator”. 

Factorii transferului de inovații în educație identificați prin studiu analitic realizat au fost 

clasificați și analizați din perspectiva cadrelor didactice și cadrelor manageriale din instituțiile de 

învățământ preuniversitar. În baza rezultatelor studiului analitic a fost elaborat suportul metodic 

și recomandările de impementare a inovațiilor în instituțiile preuniversitare. 

Impactul activitățile de cercetare realizate – conștientizarea necesității implementării 

inovațiilor, stimularea activității de cercetare a factorilor transferului de inovație în educație la 

nivel instituțional. 

Proiectul a fost realizat în concordanță cu scopul și obiectivele propuse. 
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S-a decis: În baza audierii raportului prezentat de directorul de proiect dr. COTOS 

Ludmila, având în vedere avizul pozitiv al expertului independent, raportul pe proiectul 

18.80012.08.07.A Studierea factorilor determinanți ai transferului inovațional în educație, este 

acceptat cu calificativul de noutate şi valoare a rezultatelor ştiinţifice „foarte înaltă”. 
 

 

Conducătorul SȘSEUA 

m. cor. Victor MORARU 

 

 

Secretarul SȘSEUA 

dr. Natalia PROCOP 


