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METODOLOGTA ORGANTZARTT $r DESFAgUnAnrr CONCURSULUT DE

ADMITERE LA STUDIILE SUPERIOARE DE DOCTORAT iN CAONUT,

UNIVERSITATII DE STAT DIN MOLDOVA,
anul de studii 2015-2016

I. Dispozifii generale

,\
00

1. Studiile superioare de doctorat sunt organizatein cadrul

cadrul UniversitSlii de Stat din Moldova (USM).

Admiterea la studii superioare de doctorat se face

lesislative:

Codul Educatiei al Republicii Moldova, aprobat la qedinfa Parlamentului Republicii

Moldova din 17 .07 .2014;

Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin

Hotdrdrea Guvernului rn. I 007 din 10.12.2014:

Carta Universitdlii de Stat din Moldova, aprobatd la gedinta Senatului USM din 31.03.2015;

Regulamentul institulional de organizare gi funclionare a programelor de studii de doctorat

din cadrul USM, aprobat la gedinla Senatului USM din24.02.2015;

Ordinul Ministerului Educaliei nr.936 din29.09.2015 ,,Cu privire la aprobarea Metodologiei

de organizare a Competiliei proiectelor gtiinfifice pentru repartizarea intre $coli doctorale a

granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul universitar 2015-2016" .

II. Condi{ii generale de inscriere la concurs

Durata programului de doctorat este de 3 ani pentru studiile cu frecvenld qi de 4 ani pentru

studiile cu frecvenfd redus6.

Studiile universitare de doctorat se organizeazd astfel:

- pe locuri finantate de la buget cu bursd;

- pe locuri finanlate de la buget frrd bursd;

- pe locuri cu taxd.

$colilor Doctorale care funclioneazl in

in conformitate cu urmdtoarele acte2.

1.

2.
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3. Au dreptul sd participe la procedura de admitere la studii de doctorat numai absolvenJii cu

diploma de studii superioare de master sau echivalentd acesteia, din {ard gi din strdindtate,

indiferent de domeniul in care candidatul a oblinut diploma, conform legii.

4. Candidalii care au efectuat studiile in strdin[tate au obligalia sd prezinte la inscriere traducerile

legalizate ale diplomelor oblinute gi atestatul de recunoagtere a studiilor eliberat de cdtre

Ministerul Educafiei al Republicii Moldova.

5. Pentru inscriere la concurs, candidatul depune un dosar care include urmdtoarele acte:

- Figa de inscriere tip, in care se vor menJiona opliunile pentru conducdtorul de doctorat, cu

avizul acestuia;
- Buletin de identitate - copie simpld;
- Certificat de nagtere - copie simpld;
- Certificat de cdsdtorie - copie simpld (pentru cei care gi-au schimbat numele prin cdsdtorie);

- Doui fotografii tip buletin;
- Diploma de licentd 9i supliment la diplomd - copie legalizatd;
- Diploma de master qi supliment la diplomb - copie \egahzatL;

- Candida1ii care au frcut studiile in strdindtate vor prezenta la inscriere traducerea legalizatd a

diplomei oblinute, precum gi echivalarea acesteia de cdtre Ministerului Educaliei;

- Curriculum Vitae;
- Carnet de muncd - copie simpld;
- Lista cuprinzdnd titlurile lucrdrilor gtiintifice (dacd este cazul);

- Scrisoare de motivalie privitoare la alegerea specializdrii prin doctorat;

- Adeverin!6 de cunoagtere a unei limbi strdine (nivelul B1), eliberatd de cdtre Facultatea de

Limbi qi Literaturi Strdine a UniversitAfli de Stat din Moldova, inainte de susJinerea

examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepJie fac cei care au absolvit o specializare

simpl6 sau dubld, in titulatura c[reia apare o limbd strdind, a unei facultAli aprobate, au testul

DALF, TOEFL sau alte certificate intemaJionale recunoscute. Pentru atestarea cunoqtinlelor

la o limbd strdind este perceputi suplimentar taxa de 50 lei;
- Chitanla de achitare a taxei de inscriere. Taxa de inscriere este 40 lei. Personalul incadrat in

Universitatea de Stat din Moldova este scutit de plata taxei de inscriere, prezentdnd

adeverinla eliberatd de cdtre Serviciul Personal al USM;
- Un dosar tip mapd.

6. CetdJenii altor state gi apatriziipot participa la concurs doar cu tax6. Ei depun suplimentar:

- Copia pagaportului;
- Certificatul eliberat de Ministerul Educaliei din lara de origine confirmdnd pentru fiecare

diplom6: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academicb a diplomei,

descrierea sistemului de notare;
- Certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de gcolarizare;

- Asigurare medicald, cazare gi trai;
- Certificat de cazier judiciar;
- Certificat medical HIV/SIDA;
- 5 fotografii tip buletin.

7 . Taxa de inscriere la studii de doctorat gi taxa pentru atestarea cunogtinlelor la o limbd strdind nu

se returneazd.

8. Dosarele se depun la Biroul Studii Doctorale in perioada prevdzutdpentru inscrieri la concursul

de admitere.
9. Candidalii sunt obligaJi sd se prezinte la toate probele prevdzute gi sd respecte Metodologia

organizdrii qi desfbgurdrii concursului de admitere.

pagina 2 din 4



2.

3.
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10. Se interzice, sub sanctiunea legii, ca prin criteriile de evaluare a candidafilor gi cele de selecfie

a candidalilor sd se promoveze vreo formd de discriminare directd sau indirectd intre candidalii
la studiile superioare de doctorat.

1 1. Datele doctoranzilor vor fi completate in sistemul informalional abit.usm.md al UniversitAlii,

sistem de gestiune a gcolarizdrii in care se vor consemna, pe parcursul programelor din cadrul

studiilor de doctorat, situafia academicd, intreruperi sau prelungiri ale activitdlii acestuia.

III.Desfigurarea concursului de admitere. Metodologia institufional5 de repartizare a

granturilor doctorale in cadrul $colilor Doctorale

l. Pentru ciclul de studii superioare de doctorat, admiterea se realizeazd in domeniile de studii

superioare de doctorat aprobate Ei in conformitate cu prevederile legale in vigoare in perioada

12-30 octombrie 2015.

Domeniile in care Universitatea de Stat din Moldova organizeazd studii superioare de doctorat

sunt urmdtoarele: $tiinle ale naturii, $tiinle ingineregti gi tehnologii, $tiinle sociale gi

economice, $tiinle umaniste.

Procedura de admitere la studii superioare de doctorat include etapele de seleclie a candidalilor

pentru poziliile vacante de student-doctorand pe care conducdtorii de doctorat le propun pentru

concurs.

Numdrul locurilor finanlate de la buget sunt stabilite de cdtre Ministerul Educaliei al Republicii

Moldova, in rezultatul competifiei de oblinere a granturilor doctorale multianuale.

Consiliile $colilor Doctorale, in baza propunerilor conducdtorilor de doctorat gi respectdnd

cerinlele Regulamentelor aprobate gi a ,,Metodologiei de organizare a Competiliei proiectelor

gtiinfifice pentru repartizarea intre $coli doctorale a granturilor doctorale de la bugetul de stat

pentru anul universitar 2015-2016, aprobate prin ordinul Ministerului Educaliei nr.936 din

29.09.2015, stabilesc locurile disponibile pentru admiterea la doctorat in cazul fiecdrui

conducdtor de doctorat din qcoala respectivd (maxim 5 studenfi-doctoranzi la un conduc[tor).

Programul de doctorat se desftgoard in cadrul $colii Doctorale sub indrumarea conducdtorului

de doctorat gi include un program de pregdtirebazat pe studii avansate qi un program individual

de cercetare gtiinlificd.

Pe perioada admiterii la studii superioare de doctorat se constituie Comisia de admitere a

Universitdlii de Stat din Moldova, care este formatd din Rectorul Universitdlii, Prorectorul

pentru activitatea gtiinlificd qi Pregedintele Consiliului $tiin1ific.
Concursul de admitere constd din doud probe. Modalitatea de susfinere este determinatd de

Consiliul $colii Doctorale. Tematica gi bibliograf,ra pentru probele de concurs se propun de

cdtre conducdtorii de doctorat care au pozilii vacante la admitere, cu avizul $colii Doctorale.

Media minimd de admitere este 8 (opt).

Comisia de concurs va fi compusd din 6 membri: Directorul $colii Doctorale, 3 conducdtori de

doctorat, potenlialul conducdtor al doctorandului qi un secretar. Nota reprezintd' media

aritmeticd a notelor propuse de conducdtorul de doctorat gi de ceilalli membri ai Comisiei, cu

exceplia secretarului.

Odatd cu desemnarea Comisiei de concurs se numeqte gi o Comisie pentru tezolvarea

contestaliilor la proba scris6. Comisia pentru rezolvarea contestaliilor este formatd din 3

membri numili dintre conducdtorii de doctorat ai $colii Doctorale, care nu fac parte din

Comisia de concurs. in cazul probelor orale contestalii nu se admit.

6.

7.

8.

9.

10.
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1 1. Contestaliile se depun in termen de 24 de ore de la afigarea rezultatelor la Comisia de concurs a

$colii Doctorale.

12. Comisia pentru rezolvarea contestaliilor va resolva contestaJia in termen de 24 de ore de la

numire. Comisia de concurs va opera eventualele modificdri in listele cu rezultatele concursului

de admitere la doctorat gi va comunica candidatului rezultatul in scris.

13. Ierarhizarea tuturor candidatilor se varealiza in ordinea descrescdtoare a notei finale (media

aritmeticd a notelor oblinute la cele doud probe de concurs), in funclie de numdrul locurilor

existente la fiecare conducdtor de doctorat.in cat de egalitate a notelor, departajarea se va face

in funclie de nota medie, generald din diploma de studii superioare de master sau echivalenta

acesteia.

14. $colile Doctorale asigurd informarea candidafilor privind poziliile vacante pentru fiecare

conducdtor de doctorat, temele, de cercetare, tematica Ei bibliografia orientativd propusd de

cdtre conducdtorii de doctorat pe paginile web ale $colile Doctorale pe site-ul USM.

15. Fiecare candidat se inscrie la admitere la o singurd pozilie vacantd din cadrul unui domeniu

asociat unei $coli Doctorale.

16. Un candidat admis poate benefrcia de finanjare de la buget o singurd datd pentru studiile

superioare de doctorat.

17. Candidalii care nu vor promova la admitere testul de cunoagtere a unei limbi strdine la nivelul
Bl, pot fi admiqi cu condilia urmdrii cursului avansat de limbd strdind, contra taxd, pe parcursul

primului an de studii gi suslinerea repetatd a testului pAnd la inceperea programului individual
de cercetare gtiinlificd.

IV. Dispozifii finale

1. Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia de admitere a Universitdlii de Stat

din Moldova, se aduc la cunoEtinld pe site-ul Universitdlii gi pe avizierul Biroului $colii
Doctorale.

2. Candidalii declarali admiqi sunt inmatriculali la studiile superioare de doctorat pentru anul

2015-2016 prin ordinul Rectorului Universit[lii de Stat din Moldova.

3. Dupd frnalizarca procedurii de admitere gi semnarea contractului de studii de doctorat,

persoana admisd are calitatea de student-doctorand al $colii Doctorale pe perioada desfbqurdrii

programului de doctorat.

4. Anul de studii la doctorat incepe la 1 noiembrie 2015. inmatricularea studenlilor-doctoranzi se

face cu prima zi a anului de studii la doctorat.

5. StudenJii-doctoranzi, inmatriculaJi la studii bugetare cu frecvenld, primesc bursd individuald

din data inmatriculdrii gi prezentdrii cametului de muncd.

6. StudenJii-doctoranzi, inmatriculali la studii bugetare cu frecvenfd, pot fi incadrali in activitatea

didacticd qi de cercetare in conformitate cu Regulamentul institulional de organizare gi

funclionare a programelor de studii de doctorat din cadrul USM.

7. Declaraliile false sau uzul de fals al oricdrui document din dosarul de admitere atrag

eliminarea din concursul de admitere.

8. Taxa de studii la doctorat este stabilitd de cdtre Consiliul pentru Dezvoltare Strategicd

Institu{ionald in urma avizului consultativ al Senatului USM.
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