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Informații personale:              Nume / Prenume AXENTII Ioana 

               Republica Moldova, or. Cahul, str. Sanatoriului 2 ap.57  

                                                Telefon: mobil: 079751261, fix: 0299 81 585 

                                                  E-mail: iaxentii@mail.ru   

                                                               axentii.ioana@usch.md 

 

                                         Sex:Feminin│Data nașterii│19/01/1955│Naţionalitatea moldoveancă 

Activitatea profesională:  

Perioada           2007- prezent 

•  Instituţia de învăţământ  Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

Funcţia   Conferențiar universitar 

 

Perioada           2004- 2007 

•  Instituţia de învăţământ  Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

Funcţia   Prorector pentru activitatea didactică 

 

Perioada           2002– 2004 

•  Instituţia de învăţământ  Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

 Funcţia   Metodist, Secția studii 

 

Perioada           1998 –2002 

•  Instituţia de învăţământ  Universitatea Real Umanistică din Cahul 

 Funcţia   prodecan 

 

Perioada 

Instituția de învățământ 

                       Funcția 

 

 

Perioada          

  
1987- 1998 

Școala pedagogică din Cahul 

Profesor 

 

 

 

1979 - 1987 

•  Instituţia de învăţământ  Direcția Generală de Învățământ din Cahul 

 Funcţia   Metodist 

 

Perioada           1975 -1979 

•  Instituţia de învăţământ 

                         Funcția 

 Creșa-Grădiniță, s. Roșu, Cahul 
Director 
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Domenii de interes științific:     -  Politici educaţionale Pedagogie, Istoria pedagogiei,  

                                                      - Etica pedagogică, 

                                                      -  Psihologie,  

                                                     -     Teoria generală a procesului de învățământ,  

- Didactica științelor aplicate,  

- Managmentul educațional, 

- Practica pedagogică 

 

Competenţe personale:                 

 
Limba maternă                               Română 

Perioada          1974 - 1977 

•  Instituţia de învăţământ  Creșa-Grădiniță, s. Andrușu de Sus, Cahul 

 Funcţia   Educator 

   

 

Studii:   

 

 

 

 

 

Grade ştiinţifice şi 

titluri didactico- 

ştiinţifice 

 

 

 

 

Competenţe sociale:        

 

 

 

Competențe 

manageriale:   
 

 

 

Alte competențe                   

  

- Studii doctorale. Universitatea de Stat din Moldova , 2000- 2004  

- Studii superioare,  Institutul Pedagogic de Stat “Alecu Russo ”din 

Bălţi, 1975 – 1980 

- Studii medii de specialitate, Şcoala pedagogică din Cahul, 1970-

1974 

 

 

Doctor în Pedagogie generală, 29 10 2004 

Conferențiar universitar, 2006 

Lector de Pedagogie și psihologie preșcolară, metodist în domeniul 

educației preșcolare, 1980 

 

 

 
 Abilități de comunicare scrisă, orală și interpersonală; 

disponibilitatea de comunicare cu colegii; capacitatea de integrare în 

colectivul  de muncă și de dezvoltare a relațiilor armonioase cu 

colegii, managerii instituției; comportament și conduită etică în 

timpul serviciuluii și în locurile publice  etc. 

 

Abilităi de leadership; capacitate de sinteză și analiză, de luarea 

deciziilor; spirit organizatoric, aptitudini de coordonare|; puctualitate, 

responsabilitate, conștiinciozitate; spirit analitic, creativ, inovativ; 

lucrul în echipă, spirit de evaluare obiectivă, disponibilitatea de 

autoformare profesională; autodidact. 

 

Utilizarea metodelor și tehnicilor moderne de management în scopul 

inovării activității; capacitatea de a sesiza nevoi și oportunități, de a 

stabili obiective, de a identifica resursele necesare realizării acestora, 

utilizând tehnici specifice managementului prin proiecte, 

lectură, munca manuală;creșterea plantelor; promovarea valorilor 

naționale în calitate de membru al asociațiunii cultural - științifice 

ASTRA  
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Limbi străine cunoscute: 

 ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE 

 Ascultare Citire 

Participare

la 

conversaţi

e 

Discurs 

oral 

Exprimare 

scrisă 

Limba 

rusă 
C 1 C1 C1 C1 C1 

Limba 

franceză 

B2 B2 A1 A1 B2 

Limba 

engleză 

A2 B2 A1 A1 A1 

 

Competenţe de comunicare:- abilităţi de comunicare asertivă, persuasivă 

                                            - abilităţi de interacţiune cu copiii, elevii, studenții, masteranzii, 

doctoranzii, profesorii dobândite prin activitatea didactică 

desfășurată 
    

 

 Competenţe  

organizaţionale:                  - competenţe organizaţionale dobândite ca Prorector activitate  didactică,             

Metodist la Secția studii, Director de instituție de învățămnt, profesor ;   

- competențe de elaborare curricula  disciplinelor de studiu şi a suporilor 

de curs  dobîndite prin  elaborarea Curriculum-ul pentru disciplina 

Psihopedagogia centrată pe elev, implementat cu sprijinul UNICEF 

Moldova etc.;  

- competențe de  organizarea prezentărilor științifice la conferințe și 

simpozioane științifice naționale și internaționale; 

- competențe de conducere a unei echipe de formabili, dobândite ca  

formator în cadrul diverselor proiecte la USM, UTM, USCh 

Competenţe dobândite - 

   la locul de muncă:             -     o cunoaştere bună a procesului de evaluare a tezelor de doctorat 

prin  exercitarea funcției de  referent oficial, membru al Consiliului 

Științific Specializat la USM, IȘE, UPSC, UST; 

- membră a Comisiei de evaluare la Consiliul Național de Acreditare și 

Atestare al RM la Universitatea Pedagogică de Stat   „ Ion Creangă”  

din Chișinău (2006), Universitatea de Stat  „ Alecu Russo” din Bălți 

(2007) 

- președintă a examenului de licență la Universitatea de Stat din 

Comrat, la examene de absolvire la Colegiul Industrial Pedagogic din 

Cahul 

- metodist - instruire și organizarea activității practicii pedagogice și 

de licență a studenților, practica de cercetare de master; 

- expert de evaluare a  activității științifice  în carul universității în 

calitate de membru al Senatului universității, Consiliului facultății 

”Științe umaniste și pedagogice”, membru al comisiei metodico-

ştiinţifică, membru al colectivului de redacţie a Buletinului ştiinţific, 

Revista științifică a USCh; 

- membru al unor prestigioase asociaţii cum sunt: Asociațiunea 

cultural – științifice  ASTRA,  Asociația Generală a Învățătorilor din 

România(AGIRO)  și Asociația Generală a ÎnvățătorilorAGÎ din RM 

Moldova, filiala AGIRO; 
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- membru al Comisiei de validare a calificărilor pentru domeniul general de 

studii Educație (ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Culturii  al R 

M , nr 1546 din18.10.2018 )  

 

Competenţe informatice: - o bună stăpânire a pachetului Office (procesor de text, calcul tabelar,  

- a programelor: Microsoft Office, PowerPoint, e-learning,  

platforma MOODLE, Google Scholar, ReserchGate, Google 

Academic etc. 

- nivel bun  de navigare pe internet;  

- abilităţi de lucru cu aparatură diversificată; 

- comunicare online etc. 

Stagii şi cursuri de                  

formare profesională  

continuă (2017-2018) 

- Cursuri de formare continuă: Utilizarea TIC în învăţământul               

centrat pe cel ce învaţă (perioada: 16.03.2018-16.04.2018); 

- Cursul tematic de perfecţionare: Formare de formatori în educaţia 

adulţilor (perioada: 8 - 10 februarie 2019 

- Cursuri de formare continuă la Sp. Învățământul primar 2021 cu 

acumularea a  20 de credite 

- Sesiunea de activități științifice, desfășurată la Universitatea de Stat 

”B.P.Hasdeu din Cahul”, organizată de profesorii de la Universitatea 

”Babeș-Bolyai” din Cluj, dnii:I.Albulescu, prof.univ, C.Stan,  

prof.univ, C. Horațiu, conf.univ., M.Albulescu, conf.univ.,,A.D. 

Manea, lector univ., C.Baciu, lector univ., :  

- Prelegere publică: Centrarea pe elev a activității didactice 

- ”Workshop-ul: Provocări actuale în pedagogia jocului 

 

                                                   

Informții suplimentare:       - Publicații: articole ştiinţifice – peste 100; monografii – 2; 

suporturi de curs – 2;  ghiduri metodice – 5; 

- Conferințe: participarea la Forul Naţional al Studenţilor din 

Moldova „Procesul de la Bologna: realizări, responsabilităţi şi 

perspective.- Chişinău, MET, 08.04.2006; la Conferinţa 

Ştiinţifică Internaţională „Priorităţi actuale în procesul 

educaţional”, Chişinău,USM, 2010; la Simpozionul internațional 

cu genericul „Dascălul – promotor al cetăţeniei active şi învăţării 

pe tot parcursul vieţii” ediția a XXII-a România, Arad, 27 – 30 

iunie, 2013- tema comunicării: Învăţătorul de vocaţie – imperativ 

al şcolii     moderne; seminarul științific psiho – pedagogic 

internațional  cu genericul ,,Educaţia secolului XXI: schimbări în 

contextul dezvoltării societăţii informaţionale”, ediţia a IV-a, 

Ucraina, regiunea Odesa, Ilicivsic, 07-14 iulie, 2013; conferinţa 

ştiinţifică internaţională  la USM,  Chișinău, tema: Educația și 

învățarea  - imperative ale epocii postmoderniste etc.; 

- Proiecte:Proiectul TEMPUS 159 338-LV- SMHES cu publicarea 

notelor de curs "Managementul resurselor umane ]n institu’iile 

educaționle" (2011) 

- "„Implementarea sistemului instituţional de asigurarea calităţii în 

procesul de învăţământ”, coordonator UTM . 2004 – 2006;  



5 
 

- Implementarea unui sistem instituţional de gestiune şi asigurare 

internă a calităţii învăţămîntului superior din Republica Moldova 

Proiect  internaţional TACIS. Partener : universităţi din Republica 

Moldova;  Asociaţia  universitară AGRENA, Franţa; Univrsitatea 

Gent, Belgia ( 2006- 2007) 

-  „Învăţarea Centrată pe Copil ”, implementat cu sprijinul 

UNICEF, 2008 – 2009. 

- Paradigma psihopedagogică în contextul erei digitale- Proiect 

instituțional (2018-2021). 

- Activități în cadrul Colegiilor de redacție ale revistelor științifice: 

Buletinul Științific al USCh, Revișta științifică  a USCh, 

Dacoromania, Editura ALTIP Alba Iulia, România 

Reactualizat: 06 03 2023 

Date de contact: RM, Cahul, str Sanatoriului 2 ap. 57 

Telefoane de contact - 079751261 

 

Telefon(oane) 

 E-mail(uri) 

 

Naţionalitate(-tăţi) 

 

Data naşterii 

 

 

Telefon(oane) 

E-mail(uri) 
 

Naţionalitate(-tăţi) 
 

Data naşterii 
 

Sex 

 


