Doctorat: Specialitatea „552.06 Dreptul științei, educației și culturii”
Fişa disciplinei
Denumirea disciplinei

PROMOVAREA REPUBLICII MOLDOVA PENTRU DEZVOLTAREA
ȘTIINȚEI, EDUCAȚIEI ȘI CULTURII
Anul de studiu
I Semestrul
I
Tipul de evaluare finală Ex
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F –
S
Numărul de credite 5
fundamentale, S – de specialitate
Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A O
opţională, F-facultativă, LA – liber alese
Total ore din planul de
300 Total ore studiu individual 250
Total ore pe semestru 50
învăţământ
Titularul disciplinei
Teodor CÂRNAȚ, doctor habilitat în drept, profesor univ.
Facultatea

Facultatea de Drept

Departamentul
Domeniul general de
studiu
Domeniul de formare
profesională
(specialitate)

Drept Public
Drept
Drept

Numărul total de ore
(pe semestru)
din planul de învăţământ
Total

C

300

50

S
-

L
250

T
-

C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, T- teză de obiect sau teză de an

Competenţe
specifice
disciplinei

OBIECTIVELE STANDARD ALE DISCIPLINEI
Cunoaştere şi înţelegere
- să fundamenteze conceptul și principiile disciplinei
- să identifice principiile, sarcinile şi scopurile politicii de stat în domeniul
educaţiei
- să se familiarizeze cu baza juridico-normativă naţională şi internaţională
ce reglementează dreptul ştinţei educaţiei şi culturii
- să explice noţiunile şi principiile fundamentale ale educaţiei
- să utilizeze metode specifice de realizare a cercetărilor ştiinţifice
- să determine regulile de formare a ştiinţei şi culturii de drept
Aplicare
- să interpreteze corect normele Codului Educaţiei
- să stabilească idei de promovare a Republicii Moldova în vederea
dezvoltării științei, educației și culturii
- să compare cadrul normativ şi instituţional al educaţiei în Republica
Moldova cu cel din alte state
să evidențieze corespunzător monumentele istorice şi culturale din
Republica Moldova
- să creeze un model de management eficient care ar asigura calitatea
învăţămîntului în Republica Moldova
Integrare
- să identifice problemele existente în ceea ce priveşte formele, metodele
şi alte mecanisme de dezvoltare a educației și științei
- să evalueze și intițieze propuneri în direcţia perfecţionării legislaţiei în
domeniul educației, științei și culturii
- să efectueze cercetări în domeniul dezvoltării științei, educației și culturii
- să argumenteze cadrul normativ a Republicii Molova privind promovarea

-

formelor alternative de învăţământ
să estimeze eficiența politicii de stat actuale în domeniul educaţiei

CONŢINUTUL DISCIPLINEI (UNITĂŢI DE CONŢINUT)
1. Conotaţii teoretice a dreptului ştiinţei, educaţiei şi cuturii. Conţinutul şi specificul
dreptului ştiinţei, educaţiei şi cullturii.
2. Tendinţele de dezvoltarea a ştiinţei, educaţiei şi culturii la etapa actuală în Republica
Moldova.
3. Administrarea (administraţia) ştiinţei şi inovării în Republica Moldova
4. Regimul juridic al instituţiilor publice autonome din sfera ştiinţei, inovării şi educaţiei.
5. Politica de stat în domeniul educaţie. Principiile fundamentale ale educaţiei în
Republica Moldova.
6. Sistemul de învăţămînt în Republica Moldova. Parteneriatul în sistemul educaţional.
7. Cadrul normativ şi instituţional al educaţiei în Republica Moldova.
8. Managementul eficient şi asigurarea calităţii învăţămîntului în Republica Moldova.
9. Patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Conservarea, restaurarea şi finanţarea
patrimoniului cultural.
10. Administraţia de stat. Evidenţa şi ocrotirea monumentelor istorice şi culturale din
Republica Moldova. Fundaţiile obşteşti specializate.

7. Elaborarea rezumatelor pentru
participarea la conferinţe naţionale şi
internaţionale, seminarii şi reuniuni

20

20

8. Activităţi specifice pentru pregătirea
tezelor de doctorat

30

20

9. Elaborarea de prezentări

15

20

10. Pregătire prezentări orale
11. Participare la conferinţe,
simpozioane, congrese, ş.a., organizate
în domeniul de activitate principal sau în
domenii interdisciplinare
12. Examinare finală

15

25

6. Consultaţii, ore de audiență
20
Total ore de studiu individual (pe semestru)

La stabilirea notei finale se iau în considerare

1. Examinarea
continuă pe
parcursul
semestrului

2. Examinarea
finală

- testarea continuă pe parcursul semestrului,
rezultatele activităţii la seminare
- testarea periodică prin lucrări de control
- activităţi individuale teme / referate /
traduceri/proiecte, studiu de caz etc.
- activităţi practice

Rezultatele de la examenul final

15
10
250

Ponderea în notare, exprimată
în%
(Total = 100%)
cel puţin 60%

5. Pregătirea pentru lucrări de control,
atestări semestriale

40

cel
mult
40%

1. Studiul (notiţelor de curs, suportului de
curs, manualelor) şi documentarea
suplimentară în bibliotecă, pe Internet, pe
teren etc.
2. Activităţi specifice de pregătire pentru
seminare, lucrări de control, teste
3. Realizare de teme, referate, traduceri
etc.
4. Studii de caz

15
15
25
5

40
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