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Consiliul Științific al Universității de Stat din Moldova 

Program  de dezvoltare al studiilor de doctorat la USM în anii 2018-2020 

 

Prezentul program este elaborat în conformitate cu Carta USM și Strategia de cercetare și 

inovare la Universitatea de Stat din Moldova pentru perioada 2015 – 2020. 

 

Misiunea studiilor de doctorat la USM rezidă în educația universitară de nivelul 8 prin 

cercetare, dezvoltare și inovare, aprofundată și cu impact științific, economic și social relevant în 

domeniile pentru care dispune de autorizațiile provizorii sau acreditare, în beneficiul și progresul 

societății.  

 

Viziunea USM asupra studiilor doctorale este reperată de următoarele obiective 

strategice: 

• dezvoltarea în condiții optimale a științei universitare prin intermediul  școlilor 

doctorale ca centre de cercetări inovative, originale, inter- și  multidisciplinare; 

• asigurarea cadrului normativ instituțional adecvat și eficient pentru admiterea și 

selectarea candidaților de valoare la studiile de doctorat; 

• alocarea investițiilor intelectuale, materiale și financiare propice pentru 

finalizarea cu succes a cercetărilor doctorale; 

• crearea climatului favorabil pentru competiția științifică etică; 

• valorificarea potențialului de mentor în dezvoltarea științei al conducătorilor de 

doctorat și membrilor comisiilor de îndrumare; 

• dezvoltarea capacităților de cercetător ale studenților-doctoranzi în abordarea și 

soluționarea problemelor de investigație doctorală; 

• fortificarea direcțiilor  de cercetare existente și promovarea de direcții noi, în 

conformitate cu prioritățile academice și societale; 

• stimularea studiilor universitare de doctorat prin acțiuni de dezvoltare a 

resurselor umane și infrastructurii materiale de cercetări doctorale; 

• internaționalizarea studiilor de doctorat, inclusiv prin organizarea lor în cotutelă 

cu centrele universitare de peste hotare, prin mobilitatea academică, antrenarea în 

studiile de doctorat a studenților-doctoranzi de origine străină; diseminarea în 

limbi de circulație largă, la nivel regional, European și global, a rezultatelor 

investigațiilor științifice, efectuate de studenții-doctoranzi de la USM; 

• afirmarea USM în calitate de instituție cu studii superioare de doctorat de 

performanță; 

 

Valoarea stiintifica ale studiilor doctorale de la USM se reflecta in  următoarele: 

• cuget liber și inovator  ce presupune scoaterea oricărei îngrădiri (intelectuale, 

ideologice, administrative etc.) pentru gândirea și acțiunea științifică;  

• performanță și competitivitate a cercetării de doctorat ce semnifică 

contribuții esențiale la dezvoltarea societății cunoașterii prin promovarea ideilor 

noi, a abordărilor orginale și  soluțiilor creative cu impact academic și social 

redutabil; 

• continuitate și interdisciplinaritate în cercetarea doctorală  ce sunt articulate 

atât în cercetarea aprofundată a problemelor de specialitate, cât și a celor la 

confluența mai multor sfere științifice; 



• angrenare în circuitul științific internațional ce este exprimată în explorări de 

orizonturi științifice comune și în proiecte  de  cercetare doctorală în parteneriate 

multinaționale;  

• angajament academic și social ce marchează abordarea responsabilă și etică a 

muncii științifice  de toți actanții studiilor de doctorat, precum și sporirea 

statutului și prestigiului cercetării doctorale. 

 

PRIORITĂȚI STRATEGICE  

ALE STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT (CICLUL III) DE LA USM  

PENTRU ANII 2018-2020 

  

Prioritățile strategice în perioada de referință sunt:. 

    

I. Priorități  de importanta majora 

   

1.1. USM va perfecționa cadrul normativ și instituțional intern al studiilor doctorale și 

va promova întâietatea lor în sistemul universitar național prin: 

1.1.1. definitivarea condițiilor specifice de reglementare a studiilor doctorale și 

integrarea lor în spațiul normativ și instituțional al USM; 

1.1.2.  reconsiderarea structurii universitare a studiilor doctorale din perspectiva 

multidisciplinarității și caracterului interuniversitar al școlilor doctorale. 

1.2. USM va conferi studiilor superioare de doctorat dimensiunile excelenței prin: 

1.2.1. valorificarea noilor filiere formative conforme oportunităților și provocărilor 

Societății cunoașterii și Spațiului European al cercetării; 

1.2.2. racordarea registrului de specialități științifice la prioritățile strategice de 

cercetare academică și necesitățile sociale. 

1.3. USM va spori calitatea studiilor de doctorat prin: 

1.3.1. asigurarea tehnico-materiala a studentilor doctoranzi; 

1.3.2. dezvoltarea auditului intern și a celui extern (internațional);  

1.3.3. Implicarea studenților-doctoranzilor în autoevaluările periodice ale școlilor 

doctorale, conducătorilor științifici, comisiilor de îndrumare. 

1.4. USM va consolida baza tehnico-materială a studiilor de doctorat prin: 

1.4.1. investiții anuale proprii în consolidarea infrastructurii cercetării universitare; 

1.4.2. încurajarea atragerii de fonduri în dezvoltarea instituțională din partea 

donatorilor internaționali și naționali. 

1.5. USM va stimula performanța științifică a studenților-doctoranzi,  a conducătorilor 

de doctorat și membrilor comisiilor de îndrumare prin: 

1.5.1. promovarea meritocrației în evaluarea contribuțiilor studenților-doctoranzi, a 

conducătorilor de doctorat și comisiilor de îndrumare în dezvoltarea științei 

universitare; 

1.5.2. conceptualizarea și aplicarea sistemului universitar de acordare a granturilor 

doctorale pentru realizarea proiectelor științifice. 

1.6. USM va asigura transparența și internaționalizarea cercetării doctorale  prin: 

1.6.1. dezvoltarea platformei on-line specializate în problematica studiilor doctorale; 

1.6.2. implementarea studiilor în cotutelă; implicarea cercetătorilor notorii de peste 

hotare în școlile doctorale, comisiile de îndrumare și comisiile de doctorat; 

asigurarea mobilității academice a studenților-doctoranzi; promovarea 

accesului deschis la resursele științifice etc. 

1.7. USM va promova rata minimă de susținere în termen a tezelor de doctorat în 

mărime de 25% și în proporție  de 50% -  în perioada următorilor 5 ani după 

absolvire din totalul doctoranzilor. 



1.7.1.  va promova reglementări stricte de calitate, inclusiv de structură, content și  

tehnoredactare a tezelor de doctorat, și proceduri transparente de evaluare 

preliminară și susținere publică a tezelor de doctorat; 

1.7.2.  statutarea comisiilor de doctorat. 

 

 

II. Obiective și acțiuni particulare 

 

2.1. Actualizarea cadrului normativ existent și racordarea lui la cerințele Codului 

Educației pe următoarele filiere: i) admitere la studiile de doctorat; ii)program 

avansat de studii doctorale (planuri, curriculumuri etc.); iii) program individual 

de cercetare; iv) sistem de calitate a studiilor de doctorat; v) școli doctorale; vi) 

indicatori de calitate în elaborarea și evaluarea referatelor științifice, articolelor, 

rapoartelor la conferințe științifice; vi) proceduri operaționale de presusținere și 

susținere publică a tezei de doctor, vii) studii în cotutelă; viii) utilizarea 

platformelor online pentru instruirea doctoranzilor etc. 

2.2. Stabilirea indicatorilor de performanță și a procedurilor de evaluare a 

conducătorilor de doctorat, a membrilor comisiilor de îndrumare și de doctorat; 

desfășurarea acțiunilor de evaluare. 

2.3. Organizarea preventivă, în vederea acreditării, a autoevaluării școlilor doctorale. 

2.4. Desfășurarea de cercetări marketologice privind studiile doctorale. 

2.5. Organizarea de consultări publice cu piața muncii privind studiile de doctorat. 

2.6. Consolidarea Institutului de Cercetare și Inovare și a școlilor doctorale, 

sprijinirea dezvoltării sistematice a laboratoarelor și facilitaților sale de 

experimentare și logistic ca o premiză importantă de dezvoltare a cercetării 

doctorale. 

2.7. Elaborarea concepției privind restructurarea școlilor doctorale pe principiul 

multidisciplinarității și caracterului interuniversitar; 

2.8. Asigurarea mentenanței școlilor doctorale în vederea asigurarii 

funcționalității acestora la nivelul de calitate. 

2.9. Stabilirea de parteneriate naționale și internaționale în domeniul studiillor de 

doctorat. 

2.10. Elaborarea concepției și cadrului reglementativ despre grantul doctoral 

universitar. 

2.11. Asigurarea vizibilității în spațiul științific global a studiilor doctorale de la USM.  

2.12. Încurajarea doctoranzilor, inclusiv prin acordarea unui  număr sporit de credite 

academice, de a acorda prioritate articolelor publicate  în revistele cotate ISI în 

raport cu articolele din alte tipuri de publicații științifice, ca, ulterior, să fie 

examinată oportunitatea condiționării admiterii la susținerea tezei de doctor cu 

articole publicate în revistele cotate ISI. Examinarea posibilităților USM de a 

susține financiar eforturile universitarilor de a publica articole în revistele cotate 

ISI; 

2.13. Editarea sub egida Consiliului Științific, o dată la 3 ani,  a unui digest în limba 

engleză (seria Științe ale naturii și seria Științe socioumane)  care să înglobeze 

cele mai valoaroase articole științifice ale studenților-doctoranzi. Digestul 

urmează a fi distribuit în marile centre universitare. 

2.14. Inițierea seminariilor științifice doctorale interuniversitare . 



2.15. Stimularea cadrelor didactice de a deveni conducători științifici de doctorat;  

2.16. Acoperirea necondiționată a locurilor bugetare alocate de MECC în baza 

concursului de proiecte de grant. 

2.17. Obținerea de granturi de finanțare nerambursabile, prin programe naționale sau 

internaționale; 

2.18. Angajarea în strângerea de fonduri prin sponsorizări, cu respectarea intereselor 

reciproce sponsor – sponsorizat, pentru finanțarea anumitor componente ale 

programelor 

2.19. Angajarea în activități de informare și sprijin, incluzând activitatea de lobby și 

crearea de asocieri avantajoase în vederea asigurării unor programe de doctorat 

de succes. 

2.20. Elaborarea metodologiei de normare și remunerare a muncii membrilor 

Consiliului științific, a membrilor consiliilor școlilor doctorale, a conducătorilor 

de doctorat, membrilor comisiilor de indrumare și celor de doctorat. 

2.21. Restructurarea compartimentului Studii doctorale de pe pagina web a USM și 

delegarea dreptului și a responsabilității de a actualize conținutul către Biroul 

studii doctorale și școlile doctorale. Elaborarea unor modalități de remunerare a 

muncii respective. 

2.22. Desfășurarea unor campanii infortmative on-line de promovare a studiilor de 

doctorat.  

2.23. Aplicarea soft-ului ce tine de sistemul antiplagiat pentru verificarea tezelor de 

doctorat înainte de evaluarea preliminară. 

 

Prezentul program va fi articulat în documentele similare ale școlilor doctorale, precum și 

în planurile anuale de lucru ale Consiliului Științific și consiliilor școlilor doctorale. 

 

Programul intră în vigoare în data aprobării de Senatul USM. 
 


