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ARGUMENT 

 
Ancorată la realitate, elocventă, în spiritul bunelor tradiţii – astfel este concepută revista ştiinţifică a Univer-

sităţii de Stat din Moldova “Studia Universitatis”, seria „Ştiinţe ale educaţiei”. Ediţia curentă inserează abor-
dări constructive ale politicilor educaţionale, sinteze teoretice, studii empirice, reflecţii asupra aspectelor prio-
ritare din domeniile pedagogie, psihologie, didactică particulară. În acest cadru structural şi-au găsit oglindire 
preocupările savanţilor, cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor. 

Revista, prin ţinuta şi conţinutul său, demonstrează conştientizarea noastră ca parte a unui important areal 
educaţional strategic european. De aici, gândirea de ansamblu şi tendinţa de a realiza o evaluare profesională 
a stării de lucruri în scopul racordării la cerinţele procesului de la Bologna, analize serioase, strategii şi planuri 
de acţiune orientate spre schimbarea în mai bine a situaţiei academice existente.  

La nivelul comunităţii ştiinţifice şi al administraţiei universitare se extinde şi se diferenţiază preocuparea 
pentru calitatea procesului de predare–învăţare şi creşterea gradului de autonomie a studentului; atingerea unor 
standarde ale formării profesionale, dar şi asigurarea premiselor privind performanţele în domeniul învăţării 
pe parcursul vieţii şi în acest sens – gestionarea viitorului personal. 

Autorii prezenţi în aceste pagini demonstrează că eficienţa academică sporeşte în condiţiile când, într-un 
mediu suportiv, studentul/elevul devine partener activ, competent şi constructiv al propriei învăţări; conţinu-
turile sunt semnificative şi corelate cu realitatea în continuă schimbare; sunt promovate şi încurajate interac-
ţiunile sociale, procesele creative, metodele şi modelele mentale de operare şi prelucrare a informaţiei. Rezulta-
tele empirice prezentate confirmă că aceste elemente pot deveni parte componentă atât a muncii de fiecare zi 
a profesorului, cât şi a experienţei de învăţare a studentului/elevului. 

Nu s-a uitat de unde venim, încotro ne îndreptăm şi ce lăsăm în urma noastră.  
Sperăm că acest număr al revistei “Studia Universitatis”, seria „Ştiinţe ale educaţiei”, va fi util în demersu-

rile dumneavoastră de a afla cât mai multe despre provocările arealului universitar contemporan. Lectură plăcută! 
 
 
Academician Gheorghe Rusnac, redactor-şef 
 


