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ANIVERSĂRI 

 

 

Tatiana REPIDA – BILANȚURI ANIVERSARE 

 

 

 

Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei și Centrul de Cercetări Științifice 

Politici educaționale și sociale din cadrul Facultății de Psihologie și Științe 

ale Educației, Sociologie și Asistență Socială a Universității de Stat din 

Moldova a sărbătorit un frumos jubileu al distinsei doamne Tatiana Repida, 

doctor în pedagogie, conferențiar universitar. 

Doamna Repida a studiat la  Școala Pedagogică din or. Orhei, apoi la 

Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Istorie. 

Ascensiunea profesională a început în anii 1974-1977, când şi-a făcut 

studiile de doctorat la Academia de Ştiinţe Pedagogice din or. Moscova. În 

anul 1978 este angajată la Universitatea de Stat din Moldova, în calitate de 

lector universitar. 

Începând cu anii '80 activează la Catedra Pedagogie și Psihologie a USM, 

la început lector superior (1980-1991), apoi conferențiar universitar (1992-

2017). În afară de activitatea didactică, Tatiana Repida desfășoară o activitate 

științifică în cadrul diverselor proiecte de cercetare și dezvoltare instituționale în calitate de  cercetător științific 

coordonator (2008-2019).  

Este titular al mai multor cursuri academice predate la toate facultățile din cadrul Universității de Stat din 

Moldova, al suporturilor de curs la disciplinele predate; este coordinator al tezelor de licență, masterat, doctorat; 

responsabil coordinator de stagiile de practică ale studenților; organizator al Olimpiadelor la Pedagogie (1980-

1990); participant activ la activitățile de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 

și universitar. 

Tatiana Repida participă activ la diverse foruri științifice naționale și internaționale, rezultatul fiind 

comunicările și lucrările științifice valoroase în număr de peste 100. Este autorul monografiei „Din istoria 

Catedrelor Pedagogie și Psihologie la 60 de ani de la fondare” (2016). 

Pe parcursul anilor desfășoară o activitate ştiinţifică în diverse domenii ale Educației: Teoria educației; 

Teoria instruirii; Teoria evaluării; Didactica particulară; Pedagogia învăţământului universitar. 

Prin activitatea sa prodigioasă în domeniul didactico-ştiinţific și de cerecetare dna Tatiana Repida a 

contribuit substanţial la dezvoltarea ştiinţei şi la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul 

Științelor Educației din Republica Moldova. 

Apreciem elevatele calităţi profesionale şi umane de care dispune colega noastră Tatiana Repida: competenţă, 

responsabilitate, inteligenţă, spirit organizatoric, devotament faţă de specialitatea profesată. Domnia Sa se 

bucură de stima şi respectul colegilor şi al discipolilor.  

Cu prilejul  aniversării aducem omagiatei un superb buchet cu urări de sănătate, de bucurie şi succese, de 

dragoste profundă din partea celor dragi. Pace şi linişte în suflet! 

 

Cu alese felicitări, 

în numele decanatului Facultăţii de Psihologie și Științe ale Educației,  

Sociologie și Adistență Socială, 

Departementului Ştiinţe ale Educaţiei și  

Centrului de Cercetări Științifice Politici educaționale și sociale, 

Mihail PAIU, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 


