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REGULAMENTUL ȘCOLII DOCTORALE ȘTIINȚE FIZICE ȘI INGINEREȘTI

Art. 1. Dispoziții generale
1.1  Școala  doctorală  Științe  Fizice  și  Inginerești  (ȘFI)  funcționează  în  cadrul  Institutului

Cercetare și Inovare (ICI) al Universității de Stat din Moldova (USM). Regulamentul de funcționare al
ȘFI este elaborat în baza prevederilor Codului Educației al Republicii Moldova Nr. 152 din 17 iulie
2014, ale Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014, ale Cartei Universității de Stat din Moldova
aprobata la ședința Senatului USM din 31.03.2015 și ale Regulamentului instituțional de organizare și
funcționare  a  programelor  de  studii  de  doctorat  a  Universității  de  Stat  din  Moldova,  aprobat  la
24.02.2015.

1.2  Școala  doctorală  ȘFI  în  conformitate  cu  Regulamentul  Instituţional  de  Organizare  şi
Funcţionare a Programelor de Studii de Doctorat  în cadrul Universităţii de Stat din Moldova adoptă
prezentul  regulament  propriu  privind  evaluarea  calității  profesionale,  elaborarea  și  organizarea
susținerilor tezelor de doctorat.

1.3 Școala doctorală efectuiază cercecetări la specialitățile la care sunt abilitați conducătorii de
doctorat.  Lista  completă  a  specialităților  este  pe  http://usm.md/wp-content/uploads/Conduc
%C4%83torii-de-doctorat-8.pdf Lista specialităților se actualizează permanent reflectând actualitatea
cercetărilor în domeniu.

1.4. Admiterea la studiile de doctorat se face conform Metodologiei organizării și desfășurării
concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova,
aprobată de Senatul USM pentru fiecare an de studii. 

1.5. Teza doctorat, ce va fi susținută public, reprezintă finalitatea studiilor de doctorat în cadrul
școlii doctorale ȘFI și reflectă esența științifică a cercetărilor efectuate.

Art. 2. S  tandardele pentru conducătorii de doctorat
2.1  Conducătorul  de  doctorat  trebuie  să  corespundă  cerințelor  înaintate  de  către  instituția

abilitată cu elaborarea normelor respective (la data adoptării prezentului regulament) și să dispună de
certificatul corespunzător eliberat de instituția abilitată cu eliberarea certificatelor respective, conform
legislației în vigoare.

Art. 3. Membrii școlii doctorale
3.1 Membri ai școlii doctorale pot fi cadre de înaltă calificare ce satisfac cerințelor art. 2. a

prezentului regulament.
3.2  Acceptarea  de  noi  membri  conducători  de  doctorat  se  efectuiază  prin  aprobarea  cererii

pretendentului în Consiliul Școlii doctorale ȘFI.
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3.3 Retragerea dreptului de a fi membru  al şcolii doctorale a conducătorului de doctorat, cu
aprobarea în Consiliul Școlii doctorale ȘFI, poate avea loc în cazul:
* cererii scrise a  conducător de doctorat  cu explicarea cauzei de retragere a calității de membru  al
Școlii doctorale ȘFI;
* neîndeplinirea atribuțiilor ce corespund statutului de conducător de doctorat.
* în alte circumstanțe prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 4. S  tandardele pentru personalul didactic şi de cercetare afiliat şcolii doctorale, pentru membrii
comisiilor de doctorat şi pentru persoanele exterioare şi studenţii-doctoranzi care candidează pentru
calitatea de membru al consiliului şcolii doctorale

4.1  Candidatul  pentru  membru  al  Consiliului  Școlii  doctorale  ȘFI  trebuie  să  corespundă
cerințelor regulamentelor menționate în p.1.1 al prezentului regulament.

4.2 Membrul consiliului Școlii Doctorale trebuie să fie corespundă următoarelor cerințe:
* să posede grad de doctor/doctor habilitat în domeniul de cercetare;
* să fie autor/coautor în publicații din reviste naționale de specialitate (minim 5) și/sau în reviste cotate
ISI (minim 5); 

4.3  Studenţii-doctoranzi  care  candidează  pentru  calitatea  de  membru  al  consiliului  Școlii
Doctorale sunt selectați conform reușitei la studii (sau a mediei de admitere). O prioritate o au studenții
doctoranzi cu publicații științifico-didactice. Conducătorul studentului-doctorand trebuie să fie membru
al Școlii doctorale ȘFI. 

Art. 5. Conducătorul de doctorat
5.1 Conducătorul de doctorat este responsabil direct de elaborarea și susținerea tezei de doctorat

de către studentul doctorand. 
5.2 Conducătorul de doctorat poate renunța la dreptul de a fi conducător studentului doctorand

vizat în cazul când ultimul nu susține cu succes evaluarile calității profesionale prezentate în art.6, după
depunerea cererii în Consiliul Școlii doctorale și aprobare în Consiliul Științific al USM.

5.3 Conducătorul de doctorat poate fi lipsit de dreptul de a fi conducător de doctorat în cadrul
Școlii doctorale în cazul nerespectării atribuțiilor de serviciu prevăzute în Regulamentului instituțional
de organizare și funcționare a programelor de studii de doctorat a Universității de Stat din Moldova și
p.6.6 al prezentului regulament, după autosesizarea Consiliului Școlii doctorale și aprobare demersului
ultimului în Consiliul Științific al USM.

5.4 Schimbarea conducătorului de doctorat poate avea loc în următoarele cazuri:
i)  în  cazul  când atât  doctorandul,  cât  și  coducătorul  de doctorat,  de comun acord,  cer  schimbarea
conducătorului  motivat  și  depun un demers  comun directorului  Școlii  doctorale.  Consiliului  Școlii
doctorale aproba schimbarea conducătorului cu vot și  înaintează demersul spre aprobare  Consiliul
Științific al USM; Noul conducător de doctorat al studentului doctorand trebuie să fie membru al Școlii
doctorale.
ii) în cazul cînd coducătorul de doctorat, nu își îndeplinește obligațiunile directe pe parcursul unui an
calendarisitc din diferite motive, studentul doctorand depune un demers directorului Școlii doctorale.
Consiliului Școlii doctorale decide schimbarea conducătorului cu prin vot și înaintează demersul spre
aprobare Consiliul Științific al USM;

Art. 6. Evaluarea calității profesionale
6.1  Studentul  doctorand trebuie  sa  obțină  unul  din  calificativele  „Excelent”,  „Foarte  bine”,

„Bine” sau „Satisfăcător” la referatul științific susținut la finele anului 1 de studii. Dacă  este  obținut



calificativul  „Nesatisfăcător”,  studentului  doctorand i  se permite susținerea repetata  a referatului  în
maxim 6 luni de la data incheierii anului 1 de studii. Dacă a doua încercare de susținere nu este cu
succes, studentul doctorand se exmatriculează.

6.2  Studentul  doctorand trebuie  sa  obțină  unul  din  calificativele  „Excelent”,  „Foarte  bine”,
„Bine” sau „Satisfăcător” la referatele științifice (2 și 3) susținute pe parcursul anului 2 de studii. Dacă
este  obținut  calificativul  „Nesatisfăcător”,  studentului  doctorand  i  se  permite  susținerea  repetată  a
referatului în maxim 6 luni de la data primei suțineri a referatului științific. Dacă a doua încercare de
susținere nu este cu succes, studentul doctorand se exmatriculează.

Dacă doctorandul nu a susținut al doilea referat științific, susținerea celui de al treilea nu se
permite.

6.3 În cazul când calificativul de promovare pentru referatul științific nu este atins studentul
doctorand se exmatriculează.

6.4 Studentul  doctorand trebuie sa  susțină examenele la  disciplinile  prevăzute de  planul  de
studii cu calificativul „Satifacator”. Dacă acest calificativ nu este atins, se permite susținerea repetată a
examenului în maxim 3 luni de la data primei susțineri. 

6.5 În cazul când calificativul minim de promovare la cel puțin unul din examene nu este atins
studentul doctorand se exmatriculează. 

6.6 Studentul doctorand care încalcă normele eticii profesionale și are precedente confirmate
oficial de plagiat este exmatriculat din cadrul Școlii doctorale ȘFI.

Art. 7. Cerințe față de tezele de doctorat - redactare
7.1 Cerințele față de tezele de doctorat sunt determinate de normele în vigoare și recomandările

Școlii doctorale ȘFI. 
7.2 Teza de doctor se admite pentru susținere după ce studentul doctorand a luat atitudine și a

corectat / modificat teza de doctorat întru satisfacerii tuturor observațiilor comisiei de doctorat și a
referenților oficiali, cu indicarea corecțiilor într-un răspuns oficial.

Art. 8. Recomandări propuse studentului doctorand pentru a fi admis la susținerea tezei de doctor în
cadrul școlii doctorale

8.1 Studentului-doctorand ce iese la susținerea tezei de doctor în cadrul Școlii doctorale ȘFI i se
recomandă să prezinte, de rând cu teza de doctor, după caz, și copiile simple ale lucrărilor conform
listei de mai jos: 
a) Articole științifice cotate ISI, cu indicarea contribuției proprii; 
b) Articole științifice publicate în alte reviste de specialitate, cu indicarea contribuției proprii; 
c) Rezumatul prezentărilor la conferințe internaționale și naționale, organizate în țară;
d) Rezumatul prezentărilor la conferințe internaționale în afara țării;
e) Brevete de invenție (după caz).

Art. 9. R  eguli privind întreruperea şi prelungirea studiilor superioare de doctorat;
9.1  Studentul  doctorand are  dreptul  de  a  întrerupe  studiile  superioare  de  doctorat  pentru  o

perioadă  ce  nu  depășește  3  ani  cu  prezentarea  actelor  corespunzătoare  confirmative  (adeverință
medicală etc.) sau pentru 1 an calendaristic din motive personale, în ambele cazuri cu depunerea cererii
în Consiliul Școlii doctorale și aprobarea cererii în Consiliul Științific USM.

9.2  Revenirea  la  studii  în  Școala  doctorală  se  face  după depunerea  unei  cereri  pe  numele
Directorului  Școlii  doctorale  și  avizarea cererii  în  Consiliul  Școlii  doctorale  și  apoi  în  Consiliul
Științific USM.



9.3 Reluarea studiilor se va face în conformitate cu Planul de studii curent aprobat de Școala
doctorală.

Art. 10. Metodologia de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată
10.1 Metodologia de admitere se  elaborează în  Consiliul  Științific  al  USM și  se  aprobă de

Senatul USM, cu respectarea autonomiei Școlilor doctorale. 

Art. 11. Reguli privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a programelor de studii efectuate în
ţară sau în străinătate, privind recunoaşterea parcurgerii unor stagii anterioare de doctorat şi/sau a
unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în universităţi sau în centre
de cercetare şi privind recunoaşterea unor cursuri parcurse în cadrul programelor de studii superioare

11.1 Regulile privind recunoaşterea şi echivalarea programelor de studii efectuate în ţară sau în
străinătate, sunt determinate de Regulamentul de mobilitate academică, aprobat de Senatul USM.

Art. 12. Mecanisme privind conținutul programelor de studii avansate
12.1 Planul  de studii  poate  fi  modificat  cu aprobarea Consiliului  Școlii  doctorale  ȘFI întru

eficientizarea procesului de studii/cercetare și urmărirea tendințelor științei mondiale.
12.2  Cerințele  față  de  referatele  științifice  sunt  elaborate  și  modificate  în  corespundere  cu

particularitățile specialitățăților și aprobate de Consiliul Școlii doctorale ȘFI.


