Aprobat
prin decizia Consiliului Științific al USM din 12.12.2018

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE ACORDARE A PERIOADEI DE GRAȚIE
PENTRU FINALIZAREA ȘI SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT
Prezenta procedură operațională de acordare a perioadei de grație pentru finalizarea și
susținerea public a tezei de doctorat (în continuare – Procedură) este elaborată în temeiul
prevederilor art. 90-92 din Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat,
ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014, ale art. 25 din
Regulamentul instituțional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de doctorat în
cadrul Universităţii de Stat din Moldova (2015) și al Procedurii operaționale de admitere la
susținerea publică a tezei de doctorat, aprobată prin decizia Senatului din 3 aprilie 2018.
1. Destinația perioadei de grație

1.1. Perioada de grație este acordată pentru finalizarea elaborării tezei de doctorat și a
rezumatului sau redactarea lor definitivă, pentru evaluarea lor prealabilă, precum și pentru
susținerea publică a tezei de doctorat.
1.2. În perioada de grație nu se susțin rapoarte de cercetare în fața comisiei de îndrumare și a
conducătorului științific.
2. Condițiile de obținere a dreptului la perioada de grație
2.1. Studentul(a)-doctorand(ă), în termenul stabilit potrivit contractului de studii superioare de
doctorat (3 ani - pentru studiile de doctorat cu frecvență sau 4 ani – pentru cele cu frecvență
redusă) şi eventualelor acte adiţionale la acesta (de întrerupere și prelungire a studiilor), a
realizat integral programul de pregătire avansată (60 de ECTS), precum și în proporție de cel
puțin 80 ECTS - planul individual de cercetare,
2.2. Studentul doctorand dispune de numărul și calitatea de publicații științifice și de participări
la conferințe și alte foruri științifice naționale și internaționale, la tema tezei de doctorat,
conform prevederilor p.7 al Anexei 2 la Regulamentul MECC privind atribuirea calificativelor
tezelor de doctorat (ordin nr 514 din 5.12.17)
2.3. Teza de doctorat a studentului(ei)-doctorand(e) prezentată integral sau parțial, dar nu mai
puțin de 75 la sută (?),în cadrul evaluării ei prealabile nu a obținut acordul din partea
conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare, fapt consemnat în concluziile acestora
fixate în planul individual de cercetare pe final al ultimului an de studii.
3. Durata perioadei de grație

3.1. Durata perioadei de grație pentru finalizarea și susținerea publică a tezei de doctorat
constituie maximum 2 ani.
3.2. (amendament, aprobat la Consiliul Științific în ședința din 18 decembrie 2019): Modul
(integral sau anual) și criteriile de acordare a perioadei de grație sunt stabilite de școala
doctorală, fapt concretizat în regulamentul său intern.
3.3. Perioada de grație în cazul tezei de doctorat, realizată în timpul regulamentar al studiilor de
doctorat, ce a obținut evaluare prealabilă negativă sau a fost scoasă de pe rol din motive de
calitate, este de cel puțin 6 luni, după expirarea cărora poate fi declanșată procedura de
reevaluare.

4. Cererea de acordare a perioadei de grație

4.1. Perioada de grație se acordă în baza cererii-tip (Anexa 1), completată de studentuldoctorand solicitant, contrasemnată de conducătorul de doctorat și directorul școlii doctorale
care o remite Consiliului Științific.
4.2. Consiliul Științific avizează cererile respective și le remite rectorului USM pentru
aprobare și emiterea ordinului de rigoare.
5. Termenul de depunere a cererii privind acordarea perioadei de grație
5.1. Cererea privind acordarea perioadei de grație este depusă cu o lună înainte de expirarea
perioadei regulamentare de studii.
5.2. Cererea privind acordarea perioadei de grație pentru studenții străini, după caz, este
depusă cu 45 de zile înainte de expirarea perioadei regulamentare de studii, pentru a obține în
mod regulamentar prelungerea vizei de ședere în țară.
6. Finanțarea perioadei de grație
6.1. În perioada de graţie finanţarea grantului doctoral încetează, iar studentul-doctorand nu
poate beneficia de bursa individuală de doctorat şi nici conducătorul ştiinţific nu poate beneficia
de indemnizaţia aferentă îndrumării studentului, cheltuielile fiind suportate de către studentuldoctorand, cu excepţia concediului pentru îngrijirea copilului.
6.2. În perioada de graţie, studentul-doctorand nu plătește taxa de studii doctorale, dacă este
înmatriculat în regim cu taxă.
7. Finalitatea perioadei de grație
7.1. Depășirea perioadei de grație conduce în mod automat la exmatricularea studentuluidoctorand.
7.2. În cazul finalizării studiilor de doctorat fără susţinerea publică a tezei, instituţia care a
înmatriculat studentul-doctorand eliberează un certificat care atestă frecventarea studiilor
superioare de doctorat în domeniul respectiv.

Anexa 1. Model de cerere pentru acordarea perioadei de grație
Dlui prof.univ., dr.hab. Gheorghe Ciocanu,
Rector al Universității de Stat din Moldova

CERERE
de acordare a perioadei de grație pentru finalizarea și susținerea publică a tezei de doctorat

Subsemnatul,_______________________________________,
doctorand
la
Școala
Doctorală____________________________________, înmatriculat la studiile de doctorat cu
frecvență/frecvență redusă (a se sublinia) la Universitatea de Stat din Moldova pe
perioada________________________________________, solicit acordarea perioadei de grație
pentru finalizarea și susținerea publică a tezei de doctorat, de la ________________________
până la__________________________________________
Pe durata studiilor de doctorat au fost acumulate _________ECTS, inclusiv
Program avansat de studii_________ ECTS
Program individual de cercetare_________ ECTS
Articole publicate nr_____________ credite__________
Participări nr___________ credite_____________
Teza de doctorat (integrală, parțială – a se sublinia) a fost examinată de conducătorul de doctorat
și comisia de îndrumare și a fost restituită pentru refacere și definitivare.
Student-doctorand_______________
Data__________________
Doctorandul ___________________________________________ întrunește condițiile de
acordare a perioadei de grație pentru finalizarea și susținerea publică a tezei de doctorat.
Conducător științific____________________________________________________________
Director al Școlii Doctorale_______________________________________________________
Avizat de Consiliul Stiințific al USM_______________________________________________

