Fișa de evaluare a rezultatelor ştiinţifice
privind implementarea proiectului:
Cifrul 15.817.06.16 A.
Titlul proiectului: Asigurarea ştiinţifică a calităţii, eficienţei şi relevanţei procesului
educaţional în învățământul secundar general

Directorul proiectului: FRANŢUZAN Ludmila, dr. conf. cercet.
1. Noutatea şi valoarea rezultatelor ştiinţifice, demonstrate prin lucrări originale publicate
în reviste de specialitate, referate la conferinţe, patente, brevete de invenţie, certificate
de autor etc.
foarte înaltă

Înaltă

modestă

insuficientă




Aprecierea narativă a noutății şi valorii rezultatelor ştiinţifice (opțional)



2. Aplicarea practică a rezultatelor
DA
Tehnologii şi materiale noi, mostre elaborate, noi soiuri
de plante şi specii de animale, modele de utilitate,
obiecte de artă, produse cu drept de proprietate
intelectuală etc.
Aprecierea narativă (opțional)
Utilizarea rezultatelor (implementarea actuală)
Utilizarea rezultatelor (perspective de implementare)
Aprecierea narativă (opțional)

NU

Da

Da
Da

3. Participarea tinerilor în procesul de cercetare (teze susţinute sau pregătite în timpul
realizării proiectului (licenţă/masterat/doctorat))
 Suficient
Insuficient 
Au fost susținute 2 teze de dr. și 6 teze de master, sunt în curs de
elaborare 6 teze de dr și 19 teze de master.
4. Participarea în programe internaţionale
Propuneri de proiecte
DA
Propuneri elaborate / granturi câştigate în cadrul
Programului Orizont
Propuneri elaborate / granturi câştigate în cadrul
programelor bilaterale
Propuneri elaborate / granturi câştigate în cadrul altor
programe regionale sau internaţionale
Noi colaborări internaționale inițiate în decursul
Da
realizării proiectului

NU
Nu
Nu
Nu

Ar fi fost benefică implicarea mai activă în internaționalizarea cercetării în

domeniu, obținerea de noi granturi etc.
5. Managementul implementării proiectului
Atingerea rezultatelor scontate (în raport cu
obiectivele propuse)
Comentarii (opțional)
Devierile de la sarcinile propuse înregistrate în
decursul executării proiectului
Comentarii (opțional)

DA
DA

NU

NU

6. Infrastructura și echipament de cercetare utilizat pentru realizarea proiectului
DA
NU
Utilizarea echipamentului științific performant la
Da
realizarea proiectului
Comentarii (opțional)
7.

Concluzii, observaţiile, recomandări generale
Raport acceptat
Raport acceptat condiționat
Raport respins



Aprecierea narativă (până la 100 cuvinte)
Rezultatele obţinute î n demararea proiectului Asigurarea ştiinţifică a calităţii,
eficienţei şi relevanţei procesului educaţional în învățământul secundar general sunt
relevante, cu impact vădit asupra procesului educaţional în învăţământul general prin
redactarea documentelor de politici, acte normative şi reglatorii, lucrări ştiinţifice: 24 de
politici, acte normative și reglatorii, 9 proiecte de curricula pentru disciplinele opţionale în
conformitate cu documentul elaborat, 76 manuale, lucrări științifice și didactice, 16 articole
științifice în reviste categoria C, 9 articole în alte reviste, 84 articole în culegeri naționale și
internaționale, 5 articole de popularizare a științei, 4 rapoarte și teze din conferințe
științifice publicate. De asemenea, gradul de aplicabilitate este confirmat prin ghiduri
metodologice, suporturi didactice elaborate în cadrul proiectului şi puse la dispoziția
subiecţilor educaționali şi instituţiilor de învăţământ din republică.

