APROBATA
la gedinfa Senatului Universitdlii de

{ova

din 0
7

63

RECTOR

METODOLOGIA PRIVIND DESEMNAREA MEMBRILOR CONSILIULUI $TIINTIFIC
AL UNIVERSITATII DE STAT DIN MOLDOVA
in conformitate cu prevederile art.l02 al Codului Educaliei
al Republicii Moldova, art. 12. 13, 14,15 gi 16 ale Hotdrdrii Guvernului Republicii Moldova nr.1007
din l0 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de
doctorat, ciclul III, Regulamentului-cadruprivind organizarea Sifunclionarea organelor de conducere
ale instiutuliilor de invdldmdnt superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul nr. 10 din 14
ianuarie 2015 al Ministrului educaliei, precum gi art.28 qi 31 al Cartei USM Ei art. 3 al Regulamentului
institulional de organizare Si funclionare a programelor de studii de doctorat fn cadrul Universitdlii
de Stat din Moldova.

Art.

1. Prezenta metodologie este elaboratd

Art. 2. Consiliul gtiinlific al Universitdfii de Stat din Moldova ca organ colectiv ce asigurd
coordonarea activitalii de doctorat in cadrul Universitdlii, oferind sprijin institulional, administrativ gi
logistic Acolilor doctorale subordonate (art.3 | al Cartei USM, este compus din 15 membri, dintre care:

.

Pre$edintele Consiliului $tiin1ific, desemnat in conformitatre cu prevederile art. 18-25 ale
Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin
deciziaGuvernului Republicii Moldova nr 1007 din 10 decembrie 2014;

o

1l membri ai Consiliului $tiinfific, fiecare reprezentdnd c6te o gcoald doctorald,

alegi prin votul

universal, direct, secret gi egal al conducdtorilor de doctorat titulari;

o

o

1 membru al Consiliului $tiinfific, ca rcprezentant al studenfilor-doctoranzi, ales prin votul
universal, direct, secret gi egal al studenJilor inscrigi in cadrul gcolilor doctorale la data
desftgurdrii alegerilor;
2 membri, ca reprezentanli ai

pielii muncii.

Art. 3. Mandatul membrilor Consiliului $tiinJific

este de 5 ani, sincronizat cu mandatul preqedintelui

Consiliului $tiinfific. Membrii Consiliului $tiinlific igi pierd statutul respectiv in urmdtoarele cazuri: 1.
inceteazd sd fie conducdtor de doctorat tutular al USM sau student-doctorand, 2. Demersul qcolii
doctorale privind conflictul de interese sau raportul Comisiei de Eticd privind incdlcarea normelor
deontologiei profesionale. Pentru locul vacant sunt organizate alegeri noi. Membrii Consiliului
$tiinlific nu sunt in drept sd accepte antrenarea in activitatea consiliilor similare de la alte institufii
universitare.
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Art. 4. Adundrile generale pentru desemnarea membrilor Consiliului $tiinfific sunt considerate valide
in cazul prezenlei a doui treimi din numIrul total al conducdtorilor de doctorat titulari sau al
studenf ilor-do ctoranzi.

Consiliului $tiintific, in coordonare
cu prorectorul pentru activitatea ;tiintificd (conform art.3I al Cartei USM qi art.3(3) aI Regulamentului
institulional de organizare Si funclionare a programelor de studii de doctorat tn cadrul USM). in
cadrul adundrii sunt examinate trei subiecte: l. Alegerea comisiei electorale, 2. inaintarea candidalilor
in membri ai Consiliului $tiintific Ai 3. Alegerea membrului Consiliului $tiinlifrc conform prevederilor

Art. 5. Adundrile generale respective

se convoacd de preqedintele

art. 1 al prezentei metodologii. DupS desemnarea pregedintelui comisiei electorale, acesta ptezideazd
adunarea general5.

3

persoane. Comisia desemneazd preqedintele 9i
secretarul. Misiunea comisiei electorale constd in 1. Organizarea desemnirii candidalilor in membri ai
Consiliului $tiinlific, 2.Elaborarea buletinelor de vot, 3. Organizarea votdrii, 4. Numdrarea voturilor 5.
Validarea de cdtre adunare a rezultatelor votarii qi 6. Perfectarea proceselor verbale. Procedura 9i
rezultatele desemndrii comisiei electorale, precum qi procesul verbal privind rezultatele alegerii
membrului Consiliului $tiinfific, sunt fixate in procesele verbale, pdstrate in dosarul gcolii doctorale
sau, dupd caz, al Biroului Studii Doctorale (modelele de procese verbale sunt prezentate in anexele 1-

Art. 6.

Comisia electorald este compusd din

3).

Art.7. Candidatul in membru al Consiliului $tiinJific

este ales cel

pulin cu votul al 50%+l al celor

prezen[i la adunarea geqerald.

Art. 8. Componenla Consiliului $tiinlific, constituitd in urma alegerilor,

este confirmatd prin ordinul

rectorului USM.

Art.

9. Rezultatele alegerilor membrilor Consiliului

$tiinfific sunt fbcute publice pe site-ul USM.

Art. 10. Contestaliile cu privire la organizarea gi desfbgurarea alegerii membrilor Consiliului $tiintific
se depun in formd scris6, intr-un termen de 3 (trei) zile lucrdtoare, in adresa Comisiei Electorale
Universitare. Comisia ElectoralS Universitard este obligatd sd examineze contestaJia intr-un termen ce
nu va depdgi 3 (trei) zile lucrdtoare, comunic6nd rezultatul examindrii persoanei contestatare, intr-un
termen de 2 (doud) zile lucrdtoare. in cazul cdnd Comisia Electorald Universitard confirmd obiectul
contestdrii, se organize azd, algeri noi.
11. Consiliul $tiin1ific este convocat in prima Eedinld nu mai tdrzlt de 10 zile dupd confirmarea
prin ordinul rectorului USM.

Art.

12. Consiliul $tiinfific, convocat in prima qedinfd;i in conformitate cu art. 11(5) al
Regulamentului institulional de organizare qi funclionare a programelor de studii de doctorat fn
cadrul USM, numegte directorii gcolilor doctorale findnd cont de recomanddrile Consiliilor gcolilor

Art.

doctorale. Funcfia de preEedinte al Consiliului qcolii doctorale este indeplinitd de directorul desemnat
al gcolii doctorale.
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