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CURRICULUM  

LA DISCIPLINA  

 

FUNDAMENTE TEORETICO-APLICATIVE ALE DEZVOLTĂRII GÂNDIRII 

ȘTIINȚIFICE LA PEDAGOGI 

I. Preliminarii  

 

Cursul de „Fundamente teoretico-aplicative ale dezvoltării gândirii științifice la pedagogi” 

constituie un component bazal al sistemului de pregătire a doctoranzilor pentru cercetare și are 

menirea să completeze şi să dezvolte cunoştinţele și competențele doctoranzilor obţinute de ei în 

procesul studierii metodologiei cercetării, psihodiagnosticului.  

În cadrul cursului se studiază particularităţile și subtilitățile dezvoltării gândirii științifice la 

pedagogi ca pilon a dezvoltării curriculare și inovație metodologică bazată pe existența teoriilor 

cognitiv-comportamentale.  

Cursul respectiv ajută doctoranzii să cunoască situația existentă în legătură cu gândirea de 

ordin superior, structura fenomenului la momentul dat, modificările în dinamică ale fenomenului 

din punct de vedere al nivelului şi al structurii; interdependența cu alte fenomene, toate fiind 

analizate prin prisma gândirii științifice etc. 

Disciplina „Fundamente teoretico-aplicative ale dezvoltării gândirii științifice la pedagogi” 

este necesară pentru elaborarea, comunicarea și verificarea cercetărilor științifice și aplicarea 

cunoștințelor și competențelor în practica pedagogică. Conștientizând importanța predării acestei 

discipline pentru viitorul cercetător sau profesionist practician, pedagog, curriculumul proiectat 

înregistrează cursul dat în rândul disciplinelor fundamentale, alături de Teoria și axiologia cercetării 

pedagogice, Metodologia proiectării și elaborării textului științific al tezei de doctorat, Dezvoltarea 

personalității și devenirea complet umană, Modele de instruire în pedagogie etc. Cursul dat ajută la 

depășirea a cel puțin două dificultăți cu care se confruntă doctoranzii în cercetare: clara înţelegere a 

noţiunilor abordate, conceptelor studiate şi aplicarea în practică prin prisma gândirii științifice a 

fațetelor științifico-practice dinndomeniul educației.  

Epistemologia dezvoltării și eficientizării gândirii științifice la pedagogi: În acest 

compartiment sunt discutate schimbările de optică, importanța și impactul dezvoltării gândirii 

științifice în contextul instruirii și educației persoanei 

Studiul științei aduce schimbări de comportament atât în rândul elevilor, tinerilor cât și în 

rândul profesioniștilor de orice categorie și domeniu, inclusiv a cadrelor didactice, care sunt actorii 

și promotorii esențiali ai dezvoltării gândirii științifice la generația în creștere. Formarea gândirii 

științifice asigură dezvoltarea potențialului intelectual al individului, oferă posibilități pentru 



manifestarea imaginației, creativității, aptitudinilor generale și speciale, contribuie la valorificarea 

activităților de muncă într-un mod optim și original.  

Alfabetizarea științifică ca bază conceptuală în formarea gândirii științifice la pedagogi 

În literatura de specialitate, conceptul „alfabetizare științifică” este deseori utilizat cu 

conotații diferite; Unii cercetători o consideră drept finalitate a procesului educațional. Alții 

vorbesc despre un proces continuu de dezvoltare, unde nivelul de alfabetizare științifică este 

dezvoltat treptat în timp. Alfabetizarea științifică reprezintă capacitatea omului de a se angaja și 

rezolva în variate probleme legate de știință, de viață și a elabora idei științifice.  

Compartimentul este important pentru că ajută doctoranzii să se familiarizeze cu conceptul 

de alfabetizare științifică și să aplice noțiunile studiate în practica lor de cercetare.  

Gândirea critică ca proces determinant al gândirii științifice la pedagogi 

Gândirea critică se prezintă ca un proces ce condiționează în mod necesar gândirea 

științifică, datorită structurii sale ierarhice plasate în diferite abordări teoretice. Gândirea critică se 

află în nemijlocită apropiere de gândirea științifică, constituind precursorul gândirii științifice, 

creând astfel condiții necesare pentru dezvoltarea ulterioară a acesteia. În compartimentul dat sunt 

analizate perspectivele de dezvoltare a gândirii critice și prezentate aspectele teoretico-aplicative cu 

privire la gândirea critică în relație cu gândirea științifică. 

Metodologia și praxiologia dezvoltării și eficientizării gândirii științifice la pedagogi 

Compartimentul dat include aspecte metodologice cu privire la dezvoltarea gândirii 

științifice, principiile de bază ce contribuie la formarea gândirii științifice.  

În acest compartiment sunt reflectate activitățile practice cu privire la formarea gândirii 

științifice. În acest compartiment mai este inclus și un modul cu privire la dezvoltarea gândirii 

științifice la pedagogi.  

Obiectivul major al cursului este: Înarmarea doctoranzilor cu cunoştinţe, competențe, 

priceperi şi obişnuinţe de realizare corectă, metodică, a cercetărilor ştiinţifice, cu analiză profundă 

de orice tip prin prisma dezvoltării gândirii științifice. 

Sarcinile principale ale predării cursului constau în: 

1. Însușirea de către doctoranzi a cunoștințelor despre gândirea științifică, rolul acesteia în 

procesul de creație științifică, dificultățile în dezvoltarea gândirii științifice, aspectele 

metodologice ce compun dezvoltarea gândirii științifice. 

2. De ai familiariza pe doctoranzi cu specificul metodologiei şi metodici concrete de dezvoltarea a 

gândirii științifice 

3. Formarea deprinderilor de analiză și interpretare a textelor științifice, analiza profundă a 

lucrărilor științifice în domeniul vizat. 



II. Administrarea disciplinei  

Forma de 

organizare 

a studiilor 

Codul 

disciplinei 

în planul 

de 

învățământ 

Anul 

de 

studii 

Semest

rul 

Numărul total de ore Evaluarea Responsabil de 

modul / 

disciplină 

C S L LI Tot

al 

Nr. 

credite 

Forma 

de 

evaluare 

de zi S.02.A.020 I II 20 10 20 250 300 10 E Sanduleac Sergiu 

cu 

frecvență 

redusă 

S.02.A.020 I II 10 5 10 125 150 5 E Sanduleac Sergiu 

 

Unități de conținut și repartizarea orientativă a orelor 

Nr. 

d/o 

Unități de conținut Total 

ore 

Curs Seminar Laborator Lucrul 

individual 

zi f/r zi f/r zi f/r zi f/r 

1. Epistemologia dezvoltării și 

eficientizării gândirii 

științifice la pedagogi 
90 

4 2 2 1 4 2 50 25 

2. Alfabetizarea științifică ca 

bază conceptuală în 

formarea gândirii științifice 

la pedagogi 

90 4 2 2 1 4 2 50 25 

3. Gândirea critică ca proces 

determinant al gândirii 

științifice la pedagogi 

90 4 2 2 1 4 2 50 25 

4. Metodologia și praxiologia 

dezvoltării și eficientizării 

gândirii științifice la 

pedagogi 

90 4 2 2 1 4 2 50 25 

5. Dezvoltarea gândirii 

științifice la pedagogi 
90 4 2 2 1 4 2 50 25 

 Total  300/150 20 10 10 5 20 10 250 125 

III. Competențe 

a)Competențe generale 

Competențe cognitive: „de căutare, procesare, elaborare și analiză critică a resurselor 

educaționale în scopul realizării funcțiilor profesionale și a autoinstruirii, de prezentare a 

informației în diverse forme și de prelucrare analitico-științifică a informației”. 

Competențe de aplicare: „de formarea a unui raționament flexibil și creativ, care creează 

baza pentru originalitate în dezvoltarea și aplicarea cunoștințelor de analiză a textului științific și de 

emitere de raționamente științifice”. 

Competențe de comunicare: „de publicare a informației (materiale produse și interpretate 

în urma analizei literaturii științifice) într-un limbaj științific corect”. 

Competențe de analiză și sinteză: „de a susține argumentat poziția proprie într-un dialog 

sau într-un discurs public, utilizând ideile și produsele științifice prezentate, ca fiind fapte 

demonstrate, prin argumente logice, reformulând și emițând idei noi în baza cunoașterii diversității 

opiniilor; de a elabora lucrări de sinteză cu parametri predefiniți”. 



Competențe de cooperare și lucru în echipă: „de implementare a cunoștințelor științifice 

în domeniu pentru a propune soluții la probleme în materie de cercetare; pentru realizarea sarcinilor 

colaborative și a diverselor proiecte de cercetare”. 

Competențe de evaluare: „evaluarea perspectivelor de integrare a competențelor obținute 

în realizarea activităților de cercetare cu un grad sporit de autonomie”. 

Competențe etice: „de recunoaștere și implementare în activitatea de cercetare și 

profesională a normelor de etică, de evitare a falsificării și a plagiatului, de promovare a dreptului 

de autor asupra textelor științifice, de evaluare a aportului colegilor în activități colaborative”. 

b)Competențe specifice: 

1)La nivel de cunoaștere și înțelegere 

 capacitatea de identificare a regulilor, principiilor sau relațiilor care explică fapte, date sau alte 

informații primite în urma analizei textului științific; 

 capacitatea de a proiecta și realiza situații de evaluare științifică în contexte variate. 

2)La nivel de aplicare 

 capacitatea de a proiecta și de a elabora de sine stătător și în colaborare cu membrii unei echipe 

strategii de cercetare, ce vin să soluționeze probele complexe identificate în domeniul vizat; 

 capacitatea de a elabora soluții eficiente de îmbunătățire a cercetării în domeniul de cercetare. 

3)La nivel de integrare 

 capacitatea de integrare a cunoștințelor pentru a rezolva situații complexe de cercetare, precum 

și de a emite judecăți în baza rezultatelor primite; 

 capacitatea de a acționa cu autonomie sporită, în colaborarea cu experți din domeniu pentru a 

evalua calitatea și veridicitatea lucrărilor științifice, de a elabora criterii de analiză a textului 

științific și de a emite propriile judecăți bazate pe analize științifice profunde. 

IV. Obiective de referință și conținuturi 

Subiectul 1. Epistemologia dezvoltării și eficientizării gândirii științifice la pedagogi 

Obiective Unități de conținuturi 

 Să utilizeze cunoștințele teoretice și 

practice cu privire la abordările în 

gândirea științifică; 

 Să integreze cunoștințe din domenii noi 

sau interdisciplinare pentru a diagnostica 

problemele întâlnite în baza cercetărilor 

din domenii interdisciplinare. 

1. Importanța și impactul dezvoltării gândirii 

științifice în contextul instruirii și educației 

persoane; 

2. Impactul dezvoltării gândirii științifice în 

contextul instruirii. 

 

Subiectul 2. Alfabetizarea științifică ca bază conceptuală în formarea gândirii științifice la 

pedagogi 

Obiective Unități de conținuturi 

 Să consolideze și să recapituleze 

cunoștințele acumulate la ciclul I și II de 

studii; 

 Să asimileze elemente noi, mai avansate, 

din legate de domeniul studiat din 

perspectiva noilor realități. 

1. Raționamentul științific ca reper metodologic în 

dezvoltarea gândirii științifice; 

dependente/independente; continue/discrete. 

2. Unele perspective de orientare a învățământului 

în contextul teoriei instruirii științifice. 

Subiectul 3. Gândirea critică ca proces determinant al gândirii științifice la pedagogi 



Obiective Unități de conținuturi 

 Să însușească definiții și abordări 

moderne cu privire la gândirea critică; 

 Să distingă modalități ce țin de 

dezvoltarea gândirii critice la tinerii 

cercetători. 

1. Abordări teoretice cu privire la dezvoltarea 

gândirii critice. 

2. Aspecte teoretico-aplicative ce țin dezvoltarea 

gândirii critice la tinerii cercetători 

Subiectul 4. Metodologia și praxiologia dezvoltării și eficientizării gândirii științifice la pedagogi 

Obiective Unități de conținuturi 

 Să distingă care sunt modalitățile de 

dezvoltare și eficientizare a gândirii 

științifice; 

 Să stabilească principiile ce țin de 

dezvoltarea gândirii științifice;  

1 Repere metodologice ale dezvoltării și 

eficientizării gândirii științifice; 

2. Repere practice de dezvoltare și eficientizare a 

gândirii științifice.  

Subiectul 5. Dezvoltarea gândirii științifice la pedagogi 

Obiective Unități de conținuturi 

 Să aplice în practică modalități de 

dezvoltare a gândirii științifice; 

 Să raporteze și să analizeze științific texte 

științifice. 

1. Exerciţii pentru dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare și organizatorice. 

2. Activități de formare a încrederii în sine. 

3. Activizarea potențialului creativ. 

4. Activități de formare a gândirii științifice. 

 

V. Lucrul individual 

Nr. Subiecte / 

probleme 

Produsul 

preconizat 

Strategii de 

realizare 

Criterii de 

evaluare 

Termen de 

realizare 

1. Epistemologia 

dezvoltării și 

eficientizării 

gândirii științifice 

la pedagogi 

Elaborare de 

comunicare 

Să explice 

conceptele de 

bază cu referire 

la gândirea 

științifică și 

elementele ce o 

compun 

Discuția 

Panel 

Prezentarea 

comunicării 

pentru 

următorul 

seminar 

2. Alfabetizarea 

științifică ca bază 

conceptuală în 

formarea gândirii 

științifice la 

pedagogi 

Analiza 

materialului 

teoretic 

Să analizeze 

textul științific 

Verificarea 

corectitudinii 

prezentărilor 

Prezentarea 

comunicării 

pentru 

următorul 

seminar 

3. Gândirea critică 

ca proces 

determinant al 

gândirii științifice 

la pedagogi 

Aplicații practice 

de dezvoltarea a 

gândirii 

științifice 

Să analizeze 

textul științific 

Verificarea 

corectitudinii 

analizei 

textului 

științific din 

perspectiva 

gândirii 

critice 

Discuții panel 

4. Metodologia și Aprofundarea în Să analizeze Verificarea Prezentarea 



praxiologia 

dezvoltării și 

eficientizării 

gândirii științifice 

la pedagogi 

metodologia 

dezvoltării 

gândirii 

științifice 

textul științific corectitudinii 

sarcinilor 

practice și 

oferirea 

feedbackului 

outputurilor 

până la 

următoarea 

oră de 

laborator 

5. Dezvoltarea 

gândirii științifice 

la pedagogi 

Aplicații practice  Să se 

aprofundeze în 

analiza textului 

științific 

Verificarea 

corectitudinii 

sarcinilor 

practice și 

oferirea 

feedbackului 

Prezentarea 

outputurilor 

până la 

următoarea 

oră de 

laborator 

 

VI. Evaluarea disciplinei 

1. Evaluări periodice 

Evaluarea periodică se va realiza prin efectuarea lucrărilor de laborator și testarea cunoștințelor 

teoretice. 

2. Evaluarea lucrului individual 

Evaluarea lucrului individual se va realiza prin efectuarea lucrărilor de laborator, susţinerea 

prezentărilor și comunicărilor. 

3. Evaluarea finală 

Susținerea unui test la disciplină și efectuarea a două lucrări practice de laborator. 
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B. FIȘA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei Fundamente teoretico-aplicative 

ale dezvoltării gândirii științifice la 

pedagogi 

codul S.02.A.020 

Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală E 

Regimul formativ al disciplinei: F – fundamentale, G – 

generale, S – specialitate 
S Numărul de credite 10 

Regimul obligativității disciplinei: O – obligatorie, A – 

opțională, L – la liberă alegere 
A   

Total ore din planul de 

învățământ 
50 Total ore studiu 

individual 
250 Total ore pe semestru 300 

Titularul disciplinei Sanduleac Sergiu, conf. univ. dr.  

sanduleac.sergiu@upsc.md  

+37369709994 

 

Facultatea Științe ale educației 

și informatică 

 Numărul total de ore (pe semestru) din 

planul de învățământ 

Școala doctorală Științe ale educației 

Domeniul general de 

studiu (profilul) 
Științe ale educației Total C S L LI T 

Domeniul de formare profesională 

(specialitatea) 
300 20 10 20 250  

531.01 Teoria generală a educaţiei 

531.02 Management educaţional 

531.03 Pedagogie istorică 

531.04 Pedagogie socială 

532.01 Didactică preşcolară 

532.02 Didactică şcolară pe trepte şi discipline de învăţămînt 

533.01 Pedagogie universitară 

533.02 Pedagogia vocaţională 

533.03 Pedagogia adulţilor 

534.01 Pedagogie specială 

C – curs; S – seminarii; L – laborator; LI – lucru individual 

 

Obiective standard ale disciplinei 

Competențe 

specifice 

disciplinei 

1) La nivel de cunoaștere și înțelegere 

 capacitatea de identificare a regulilor, principiilor sau relațiilor care 

explică fapte, date sau alte informații primite în urma analizei textului 

științific; 

 capacitatea de a proiecta și realiza situații de evaluare științifică în 

contexte variate. 

  

2)La nivel de aplicare 

 capacitatea de a proiecta și de a elabora de sine stătător și în colaborare cu 

membrii unei echipe strategii de cercetare, ce vin să soluționeze probele 

complexe identificate în domeniul vizat; 

 capacitatea de a elabora soluții eficiente de îmbunătățire a cercetării în 
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domeniul de cercetare. 

3)La nivel de integrare 

 capacitatea de integrare a cunoștințelor pentru a rezolva situații complexe 

de cercetare, precum și de a emite judecăți în baza rezultatelor primite; 

 capacitatea de a acționa cu autonomie sporită, în colaborarea cu experți din 

domeniu pentru a evalua calitatea și veridicitatea lucrărilor științifice, de a 

elabora criterii de analiză a textului științific și de a emite propriile 

judecăți bazate pe analize științifice profunde. 

 

Conținutul modulului disciplinei (unități de conținut) 

I. Temele orelor teoretice 

Subiectul 1. Epistemologia dezvoltării și eficientizării gândirii științifice 

Subiectul 2. Alfabetizarea științifică ca bază conceptuală în formarea gândirii științifice 

Subiectul 3. Gândirea critică ca proces determinant al gândirii științifice 

Subiectul 4. Metodologia și praxiologia dezvoltării și eficientizării gândirii științifice 

II. Temele orelor de seminar 

Subiectul 3. Gândirea critică ca proces determinant al gândirii științifice  

Subiectul 4. Metodologia și praxiologia dezvoltării și eficientizării gândirii științifice 

Subiectul 5. Dezvoltarea gândirii științifice la tinerii cercetători 

III.  Temele orelor de laborator 

Subiectul 5. Dezvoltarea gândirii științifice la tinerii cercetători 

 

IV. Activități individuale pretinse doctorandului Numărul de ore 

1. Studiu și documentare în bibliotecă, pe internet, pe teren, etc. 100 

2. Realizare de teme, referate, eseuri, traduceri, analiza textului 

științific, realizarea propriului text științific etc. 
6 

3. Activități practice 140 

Examinare finală 4 

Total ore de studiu individual (pe semestru) 250 

 

Evaluarea disciplinei 

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimată în % 

Examinarea 

continuă pe 

parcursul 

semestrului 

Aspecte teoretice privitor la 

dezvoltarea gândirii științifice 

60% 

20% 

Aplicațiile de trening cu 

privire la dezvoltarea gândirii 

științifice la participanții la 

curs 

20% 

Capacitatea de interpretare 

corectă a textului științific și 

de analiză științifică 

20% 

Examinarea finală Rezultatele de la examenul 

final 

40% 40% 
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B. FIȘA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei Fundamente teoretico-aplicative 

ale dezvoltării gândirii științifice 

codul S.02.A.020 

Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală E 

Regimul formativ al disciplinei: F – fundamentale, G – 

generale, S – specialitate 
S Numărul de credite 5 

Regimul obligativității disciplinei: O – obligatorie, A – 

opțională, L – la liberă alegere 
A   

Total ore din planul de 

învățământ 
25 Total ore studiu 

individual 
125 Total ore pe semestru 150 

Titularul disciplinei Sanduleac Sergiu, conf. univ. dr.  

sanduleac.sergiu@upsc.md  

+37369709994 

 

Facultatea Științe ale educației 

și informatică 

 Numărul total de ore (pe semestru) din 

planul de învățământ 

Catedra Științe ale educației 

Domeniul general de 

studiu (profilul) 
Științe ale educației Total C S L LI T 

Domeniul de formare profesională 

(specialitatea) 
150 10 5 10 125  

531.01 Teoria generală a educaţiei 

531.02 Management educaţional 

531.03 Pedagogie istorică 

531.04 Pedagogie socială 

532.01 Didactică preşcolară 

532.02 Didactică şcolară pe trepte şi discipline de învăţămînt 

533.01 Pedagogie universitară 

533.02 Pedagogia vocaţională 

533.03 Pedagogia adulţilor 

534.01 Pedagogie specială 

C – curs; S – seminarii; L – laborator; LI – lucru individual  

 

Obiective standard ale disciplinei 

Competențe 

specifice 

disciplinei 

2) La nivel de cunoaștere și înțelegere 

 capacitatea de identificare a regulilor, principiilor sau relațiilor care 

explică fapte, date sau alte informații primite în urma analizei textului 

științific; 

 capacitatea de a proiecta și realiza situații de evaluare științifică în 

contexte variate. 

  

2)La nivel de aplicare 

 capacitatea de a proiecta și de a elabora de sine stătător și în colaborare cu 

membrii unei echipe strategii de cercetare, ce vin să soluționeze probele 

complexe identificate în domeniul vizat; 

 capacitatea de a elabora soluții eficiente de îmbunătățire a cercetării în 

domeniul de cercetare. 
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3)La nivel de integrare 

 capacitatea de integrare a cunoștințelor pentru a rezolva situații complexe 

de cercetare, precum și de a emite judecăți în baza rezultatelor primite; 

 capacitatea de a acționa cu autonomie sporită, în colaborarea cu experți din 

domeniu pentru a evalua calitatea și veridicitatea lucrărilor științifice, de a 

elabora criterii de analiză a textului științific și de a emite propriile 

judecăți bazate pe analize științifice profunde. 

 

Conținutul modulului disciplinei (unități de conținut) 

V. Temele orelor teoretice 

Subiectul 1. Epistemologia dezvoltării și eficientizării gândirii științifice 

Subiectul 2. Alfabetizarea științifică ca bază conceptuală în formarea gândirii științifice 

Subiectul 3. Gândirea critică ca proces determinant al gândirii științifice 

Subiectul 4. Metodologia și praxiologia dezvoltării și eficientizării gândirii științifice 

VI. Temele orelor de seminar 

Subiectul 3. Gândirea critică ca proces determinant al gândirii științifice  

Subiectul 4. Metodologia și praxiologia dezvoltării și eficientizării gândirii științifice 

Subiectul 5. Dezvoltarea gândirii științifice la tinerii cercetători 

VII.  Temele orelor de laborator 

Subiectul 5. Dezvoltarea gândirii științifice la tinerii cercetători 

 

VIII. Activități individuale pretinse doctorandului Numărul de ore 

4. Studiu și documentare în bibliotecă, pe internet, pe teren, etc. 100 

5. Realizare de teme, referate, eseuri, traduceri, analiza textului 

științific, realizarea propriului text științific etc. 
6 

6. Activități practice 140 

Examinare finală 4 

Total ore de studiu individual (pe semestru) 250 

 

Evaluarea disciplinei 

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimată în % 

Examinarea 

continuă pe 

parcursul 

semestrului 

Aspecte teoretice privitor la 

dezvoltarea gândirii științifice 

60% 

20% 

Aplicațiile de trening cu 

privire la dezvoltarea gândirii 

științifice la participanții la 

curs 

20% 

Capacitatea de interpretare 

corectă a textului științific și 

de analiză științifică 

20% 

Examinarea finală Rezultatele de la examenul 

final 

40% 40% 
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