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I.

DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul Regulament constituie cadrul normativ care reglementează organizarea şi desfăşurarea
programelor de studii superioare de doctorat, ciclul III, la Şcoala doctorală Științe Economice și
Demografice (în continuare Școala doctorală) din cadrul Consorțiului: Institutului Național de
Cercetări Economice, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Universitatea de Stat „Alecu
Russo” din Bălți, Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Universitatea Cooperatist
Comercială din Moldova.
Regulamentul Şcolii doctorale este elaborat prin consultarea tuturor conducătorilor de doctorat,
membri ai Şcolii doctorale, avizat prin votul universal, direct şi egal al majorităţii absolute a
conducătorilor de doctorat şi aprobat de Consiliul ştiinţific al Şcolii doctorale.
Regulamentul Școlii doctorale privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat,
ciclul III, (în continuare Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Codului educaţiei
al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, a Regulamentului privind organizarea studiilor
superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 și a
Regulamentului instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat,
ciclul III, în cadrul Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir” (USDC).
Prezentul Regulament constituie cadrul normativ care stabileşte caracterul unitar al procesului de
pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare şi reglementează organizarea şi desfăşurarea
programelor de studii de doctorat (în continuare programe de doctorat) în şcolile doctorale şi are ca
obiectiv realizarea unui cadru minim de referinţă pentru practicile de organizare a studiilor
superioare de doctorat, ciclul III şi promovarea de proceduri şi principii pentru garantarea calităţii în
organizarea şi desfăşurarea acestora.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

II.
ORGANIZAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT
Studiile superioare de doctorat, ciclul III se organizează în cadrul programelor Scolii doctorale
Științe economice și demografice.
Programele de studii de doctorat reprezintă totalitatea activităţilor în care este implicat
doctorandul, relevante din punctul de vedere al specificului programului de doctorat.
Programelor de studii superioare de doctorat ciclul III le corespund 180 de credite transferabile
de studiu.
Studiile superioare de doctorat pot fi organizate cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă.
Anul de studii la doctorat începe la 1 noiembrie.

Secțiunea 1. Cadrul general de organizare a Şcolii doctorale
(1) Şcoala doctorală a fost înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi
Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiințe a Moldovei (nr. 1 din 17. 01.12 şi nr. 210 din
25.09.2014) și autorizată cu dreptul de a organiza studiile superioare de doctorat în cadrul
consorțiului academic universitar prin Hotărârea Guvernului nr.816 din 11.11.2015;
(2) Ca structură organizatorică de instruire şi cercetare, Şcoala doctorală include:
a) totalitatea studenţilor-doctoranzi;
b) conducătorii de doctorat care au dobândit dreptul de a conduce doctoratul;
c) cadre ştiinţifice și ştiinţifico-didactice, cu sau fără drept de a conduce doctorate, implicate în
activităţile de predare în Şcoala doctorală, titulari ai Universităţii de Stat „Dimitrie
Cantemir”, Institutul Național de Cercetări Economice, Universitatea de Stat “Bogdan
Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Universitatea de Stat „Alecu Russo„ din Bălți, Universității
Cooperatist Comerciale din Moldova sau a altor instituţii din ţară sau de peste hotare
implicate în procesul de pregătire a cadrelor științifice.
(3) Şcoala doctorală este o structură organizatorică şi administrativă fără personalitate juridică,
care dispune de înmatricularea studenţilor la programele de studii de doctorat, organizează
desfăşurarea studiilor de doctorat într-un anumit domeniu, promovându-l în țară și peste hotare,
contribuind la dezvoltarea acestuia.
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(4) Din punct de vedere administrativ activitatea şcolilor doctorale este gestionată de USDC în
persoana prorectorului pentru cercetare şi managementul calităţii şi Secţia cercetare doctorat şi
formare continuă.
(5) Principiile fundamentale de funcţionare a şcolii doctorale sunt:
a) acces egal şi echitabil la studiile de doctorat pentru orice persoană care întruneşte
condiţiile necesare de înscriere;
b) asigurarea calităţii studiilor de doctorat prin promovarea procedurilor de evaluare şi
perfecţionare periodică a programelor de studii;
c) asigurarea calităţii şi transparenţei procesului de îndrumare şi evaluare a doctoranzilor.
(6) Atribuțiile școlii doctorale sunt:
a) elaborarea regulamentului intern al şcolii doctorale;
b) aprobarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii
doctorale, precum şi stabilirea standardelor minimale de performanţă ştiinţifică în
vederea aplicării obiective a acestor proceduri;
c) elaborarea strategiei de dezvoltare şi a planului anual de activitate a şcolii doctorale;
d) elaborarea planului de învățământ pentru programul de pregătire universitară avansată şi
avizarea curriculei disciplinelor incluse în planul de învățământ;
e) organizarea procesului de învățământ în cadrul programelor de pregătire universitară;
f) examinarea propunerilor de înmatriculare şi exmatriculare a studenţilor-doctoranzi, la
recomandarea conducătorilor de doctorat;
g) evaluarea internă periodică ale programelor de doctorat, ale conducătorilor de doctorat şi
ale doctoranzilor;
h) examinarea activității comisiilor de îndrumare a doctoranzilor;
i) asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare în vederea autorizării provizorii
sau a acreditării/reacreditării şcolii doctorale;
j) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al Şcolii doctorale;
k) elaborarea și aprobarea statelor de personal didactic şi de cercetare afiliat şcolii
doctorale, a structurii fondului de retribuire a muncii pentru corpul profesoral care
cuprinde cadre didactice, cercetători şi studenţi-doctoranzi care activează în cadrul şcolii
doctorale. Şcoala doctorală poate angaja şi personal didactic auxiliar, personal de
cercetare şi personal nedidactic din resursele financiare alocate programelor de doctorat;
l) alte atribuții specifice, în conformitate cu legea.
(7) Școala doctorală va oferi accesul la informaţii ce țin de activitatea școlii, programele de
doctorat candidaţilor la aceste programe, comunităţii academice şi oricăror altor persoane fizice
sau juridice interesate.
Secţiunea 3. Organele de conducere a şcolilor doctorale
(1) Şcoala doctorală este condusă de un Director al şcolii doctorale şi de Consiliul şcolii doctorale,
ca organ de conducere colectivă.
(2) Din Consiliul şcolii doctorale fac parte conducători de doctorat din cadrul şcolii doctorale în
proporţie de maximum 65%, studenţi-doctoranzi ai şcolii doctorale în proporţie de 20%,
numărul cărora poate fi majorat dacă este cazul, restul fiind completat cu membri din afara
şcolii doctorale aleşi dintre personalităţi ştiinţifice a căror activitate ştiinţifică au o recunoaştere
internaţională semnificativă şi/sau personalităţi din sectoarele industriale şi socioeconomice
relevante.
(3) Funcţia de preşedinte al Consiliului este îndeplinită de directorul şcolii doctorale, care este
numit de către Consiliul ştiinţific dintre conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale.
(4) Membrii Consiliului şcolii doctorale trebuie să dețină dreptul de conducător de doctorat, în ţară
sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea
dreptului de a conduce doctorat, aprobate prin ordin al MECC, în vigoare la data desemnării lor
ca membri ai Consiliului şcolii doctorale.
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(5) Membrii Consiliului şcolii doctorale au un mandat de 5 ani şi se aleg prin votul universal,
direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat.
(6) Studenţii-doctoranzi, membri ai Consiliului şcolii doctorale, care îşi finalizează studiile
doctorale în timpul mandatului Consiliului, îşi pierd calitatea de membru al acestuia la data
susţinerii publice a tezei de doctorat.
(7) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul Consiliului şcolii doctorale se organizează alegeri
parţiale, potrivit prevederilor prezentului Regulament, iar mandatul noului membru încetează la
expirarea mandatului Consiliului şcolii doctorale.
(8) Consiliul şcolii doctorale se întâlnește de cel puţin 3 ori pe an, la cererea directorului şcolii
doctorale sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi.
(9) Principalele atribuţii ale Consiliului şcolii doctorale sunt:
a) aprobă strategia de dezvoltare a școlii doctorale și planul anual de activitate;
b) aprobă regulamentul intern al şcolii doctorale prin consultarea tuturor conducătorilor de
doctorat membri ai şcolii respective, cu respectarea Regulamentului instituţional de
organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat;
c) aprobă planul de învățământ pentru programul de pregătire universitară avansată și
avizează curriculele disciplinelor incluse în planul de învățământ;
d) decide acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii doctorale unor conducători de
doctorat precum şi stabilirea de standarde minimale de performanţă ştiinţifică în vederea
aplicării obiective a acestor proceduri;
e) decide numirea conducătorului de doctorat sau decide schimbarea conducătorului de
doctorat, la cererea motivată a studentului-doctorand, dacă s-a constatat neîndeplinirea
obligaţiunilor legale sau contractelor asumate de acesta, ori pentru alte motive care vizează
raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand. La
desemnarea unui nou conducător de doctorat, Consiliul şcolii doctorale va avea în vedere
prioritar ca studentul-doctorand sa poată finaliza cu succes teza de doctorat;
f) aprobă comisia de îndrumare stabilită de conducătorul de doctorat, în urma consultării cu
studentul-doctorand și examinează activitatea acesteia;
g) asistă evaluatorul extern în procesul de evaluare în vederea acreditării sau autorizării
provizorii a şcolii doctorale;
h) aprobă dobândirea calităţii de membru al şcolii doctorale a cadrelor didactice sau de
cercetare, având calitatea de conducător de doctorat, care au funcţia de bază în cadrul
parteneriatului, în baza acordului a cel puţin 2/3 dintre conducătorii de doctorat, exprimat
prin vot secret;
i) stabileşte modalitatea de evaluare a candidaţilor la concursul de admitere la doctorat;
j) propune spre aprobare Consiliului ştiinţific încheierea de acorduri de colaborare cu şcoli
doctorale din ţară şi din străinătate;
k) propune componența comisiilor de doctorat;
l) repartizează granturile doctorale în cadrul școlii doctorale prin competiție de proiecte
științifice între conducătorii de doctorat, membri ai școlii doctorale;
m) avizează Planul de învățământ și statul de personal.
(10) Principalele atribuţii ale directorului şcolii doctorale:
a) prezidează şedinţele Consiliului şcolii doctorale;
b) avizează propunerile de comisie în vederea susţinerii publice a tezelor de doctorat;
c) avizează cererile studenţilor doctoranzi de prelungire, întrerupere, reluare a activităţii
doctorale, retragere de la studii, cu acordul conducătorului de doctorat;
d) semnează contractele de studii doctorale, în calitate de reprezentant al şcolii doctorale;
e) avizează transferul studentului-doctorand la alt conducător de doctorat;
f) decide asupra promovării și exmatriculării doctoranzilor.
(11)
La inițiativa directorului școlii doctorale și cu acceptul Consiliului școlii doctorale în statul
de personal al școlii doctorale se poate include unitatea de metodist, care va avea
următoarele obligațiuni:
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a) elaborează acte normative interne și propune spre examinare și avizare directorului școlii
doctorale și consiliului școlii doctorale (regulamentul intern aș școlii doctorale, planul de
activitate al Consiliului școlii doctorale, statul de personal, planul de învățământ etc.);
b) este responsabil de întocmirea documentației școlii doctorale (procesele – verbale ale
ședințelor Consiliului școlii doctorale, materialele sesiunilor de evaluare a doctoranzilor);
c) monitorizarea parcurgerii de către studentul – doctorand a programului de doctorat;
d) organizarea procesului de evaluare a conducătorilor de doctorat și a programelor de studii;
e) organizarea concursului intern al proiectelor de cercetare;
f) primirea rapoartelor conducătorilor de doctorat, aprobate în modul stabilit;
g) organizarea conferințelor, lecțiilor publice etc.;
h) duce evidența contingentului de doctoranzi.
Secţiunea 4. Conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare
(1)
Conducători de doctorat pot fi persoanele care au obţinut dreptul de conducere de doctorat
înaintea intrării în vigoare a Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de
doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014, precum şi
persoanele care dobândesc acest drept prin ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii și
Cercetării (MECC).
(2)
În calitate de conducător de doctorat poate fi desemnată persoana care deţine titlul de doctor
sau doctor habilitat şi îndeplineşte un set minimal de indicatori de performanţă ştiinţifică
propus de Agenția Națională pentru Asigurare a Calității în Educație și Cercetare şi aprobat
prin ordinul MECC.
(3)
Pentru a dobândi calitatea de conducător de doctorat într-un domeniu ştiinţific, orice
persoană depune o cerere la MECC însoţită de actele doveditoare ale deţinerii titlului
ştiinţific şi satisfacerii setului minimal de indicatori de performanţă ştiinţifică aprobat prin
ordin al MECC.
(4)
Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit acest drept
trebuie să aibă un contract de muncă, cu durată normală sau cu timp parţial de muncă, cu o
instituţie autorizată provizoriu sau acreditată să organizeze studii superioare de doctorat, sau
cu o instituţie participantă într-un consorţiu ori parteneriat autorizat provizoriu sau acreditat
să organizeze studii superioare de doctorat, şi trebuie să fie membre ale unei scoli doctorale.
(5)
Conducătorii de doctorat pentru a conduce doctorate, urmează să participe la Competiția
națională de granturi doctorale finanțate din bugetul de stat și/sau să obțină proiecte finanțate
din alte taxe și surse de finanțare, promovând în acest sens granturi de doctorat.
(6)
Promovarea granturilor la Competiția națională de granturi doctorale finanțate din bugetul
de stat este desfășurată la anunțarea Concursului, prin ordinul MECC. Selectarea și
promovarea granturilor la Competiția națională de granturi doctorale este realizată în baza
Metodologiei de organizare a competiției proiectelor științifice în cadrul școlii doctorale
Științe economice și demografice (conform anexei 1) și aprobată de Consiliul Scolii
doctorale.
(7)
Admiterea la studii superioare de doctorat este procesul prin care are loc selecţia
candidatului pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand, ciclul III, pentru care
conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale au obţinut finanţare de la buget sau din
alte surse legale.
(8)
Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 5 studenţi-doctoranzi, aflaţi în
diverse stadii ale studiilor de doctorat și numai în domeniul pentru care a obţinut acest drept.
(9)
În cazul doctoratului în cotutelă se defineşte un conducător de doctorat principal. Studentuldoctorand este considerat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv în normarea
activităţii de predare şi cercetare a acestuia.
(10) La desemnarea unui nou conducător de doctorat, Consiliul școlii doctorale va avea în vedere
prioritar necesitatea ca studentul-doctorand să poată finaliza cu succes programul de
doctorat.
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(11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Pentru desfăşurarea doctoratului, pe lângă conducătorul de doctorat, studentul-doctorand
este sprijinit şi de o comisie de îndrumare, formată din alţi 3 membri ai echipei de cercetare
a conducătorului de doctorat sau din alte persoane afiliate şcolii doctorale, ori din cadre
didactice şi de cercetare neafiliate acesteia. Unul dintre membrii comisiei de îndrumare va
funcţiona în calitate de referent oficial al tezei de doctorat.
Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma
consultării cu studentul-doctorand şi aprobată de Consiliul şcolii doctorale.
O comisie de îndrumare poate fi constituită pentru unul sau mai mulți doctoranzii îndrumați
același conducător de doctorat.
Comisia de îndrumare întrerupe activitatea sa, dacă doctorandul se exmatriculează sau
întrerupe studiile de doctorat din motive temeinice.
Componența comisiilor de îndrumare se avizează de Consiliul școlii doctorale și se aprobă
de Consiliul științific.
Atribuțiile membrilor comisiei de îndrumare:
a) asigură, în comun cu conducătorul de doctorat, îndrumarea științifică, profesională și
deontologică a doctorandului;
b) monitorizează realizarea programului de doctorat ( programul de pregătire bazat pe studii
avansate și programul individual de cercetare științifică);
c) face propuneri la tema de cercetare a doctoranzilor;
d) monitorizează activitatea doctorandului pe parcursul anilor de studii și înaintează
propuneri pentru eficacitatea acestora;
e) evaluează obiectiv și riguros rezultatele activității doctoranzilor;
f) audiază și apreciază rapoartele științifice și dările de seamă elaborate de doctorand;
g) examinează, apreciază și face propuneri la proiectul de cercetare, elaborat de către
doctorand la finele an. I de studii;
h) membrii comisiilor de îndrumare sunt implicați în activități desfășurate în formațiuni
instituționalizate de studii (cursuri, seminare, lucrări practice), care asigură formarea
competenților profesionale specifice domeniului de cercetare al doctorandului.
i) membrii comisiilor de îndrumare se întrunesc cel puțin de 2 ori pe an pentru evaluarea
rezultatele activității doctoranzilor.
Normarea activității de coordonare a conducătorului de doctorat și a membrilor comisiei de
îndrumare se stabilește de Consiliul științific, în conformitate cu prevederile Regulamentului
privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul II, (aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014, cu modificările și completările ulterioare).
Pentru activitatea pe care o desfăşoară, conducătorului de doctorat i se stabilește o normă de
80 ore academice pe an pentru îndrumarea unui student - doctorand la învățământ cu
frecvență și 60 ore academice pe an pentru un student - doctorand la învățământ cu frecvența
redusă.
Pentru fiecare membru al comisiei de doctorat se stabilesc 6 ore academice pentru
studentul-doctorand de la anul I de studii şi câte 4 ore pentru un student doctorand de la anul
II -IV de studii.
Pentru fiecare teză de doctorat evaluată, inclusiv pentru fiecare ședință de susținere a tezei
de doctorat, fiecărui membru al comisiei de doctorat i se stabilesc 5 ore academice.

III. DESFĂŞURAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT
Secţiunea 1. Admiterea la studii superioare de doctorat
(1) Admiterea la studii superioare de doctorat este procesul prin care are loc selecţia candidatului
pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand, ciclul III, pentru care conducătorii de
doctorat din cadrul şcolii doctorale au obţinut finanţare de la buget sau din alte surse legale.
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(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)

Selecţia candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către conducătorul
de doctorat care urmează să îndrume respectivul student-doctorand.
În urma propunerii conducătorului de doctorat, un student-doctorand poate fi înmatriculat
numai în urma obţinerii avizului favorabil al Consiliului şcolii doctorale.
Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii de doctorat numai absolvenţii cu
diploma de studii superioare de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate,
conform legii.
Înscrierea la concurs a candidaților la o altă specialitate decât cea din diplomă se face doar cu
acceptul conducătorului de doctorat și avizul favorabil al Consiliului școlii doctorale.
Admiterea la studii superioare de doctorat se realizează în cadrul USDC, de regulă, într-o
singură sesiune, în perioada lunilor septembrie-octombrie
În cazul neocupării locurilor scoase la concurs, se poate organiza o sesiune suplimentară, dar
nu mai târziu de 1 noiembrie a aceluiaşi an.
Conţinutul şi forma concursului de admitere la studii universitare de doctorat sunt stabilite
prin Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat,
ciclul III al USDC.
Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul
III al USDC stabileşte condiţiile de înscriere, conţinutul dosarului de înscriere, modul de
organizare a admiterii, desfăşurarea, verificarea şi notarea probelor concursului de admitere la
doctorat, stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere, rezolvarea
contestaţiilor şi cuantumul taxei de înscriere.
După finalizarea procedurii de admitere şi semnarea contractului de studii de doctorat,
persoana admisă are calitatea de student-doctorand al şcolii doctorale pe perioada desfăşurării
programului de doctorat
Înmatricularea studenţilor - doctoranzi se face prin ordinul rectorului USDC, în baza deciziei
Consiliului ştiinţific, începând cu prima zi a anului universitar.
Ordinul de înmatriculare a studentului-doctorand înscris la studii în regim cu taxă, se emite
după achitarea integrală a taxei de studii pentru anul în curs și semnarea contractului de studii.
Studenţii-doctoranzi înmatriculaţi la forma de studii cu frecvenţă prezintă la USDC carnetul
de muncă în termen de 10 zile de la data semnării contractului de studii.
Studenţii-doctoranzi la forma de studii cu frecvenţă primesc bursă individuală.
Studenţii-doctoranzi pot fi încadrați de către instituția organizatoare sau de oricare dintre
instituțiile componente ale consorțiului ca asistent universitar sau cercetător științific, pe
perioadă determinată.
Anul de studii se începe la 01 noiembrie anului în curs.

Secţiunea 2. Structura şi durata studiilor de doctorat
(1) Programul de doctorat se desfăşoară în cadrul şcolii doctorale sub coordonarea conducătorului
de doctorat.
(2) Programul de studii avansate se parcurge în primul an de studii în baza unui plan de
învățământ, elaborat de Consiliul școlii doctorale, avizat de Consiliul științific și aprobat de
Senatul universității.
(3) Programului de studii le corespund 180 de credite transferabile de studii rezultate din
parcurgerea programului de pregătire avansată și programului de cercetare științifică.
(4) Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvenţă este de 3 ani şi la cea cu frecvenţă redusă
de 4 ani.
(5) Promovarea studentului-doctorand în următorul an de studii se face în conformitate cu
realizarea programului de studii, prin ordinul rectorului în baza deciziei Consiliului școlii
doctorale.
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Transferul doctoranzilor de la o formă de studii la alta se face în baza deciziei Consiliului
școlii doctorale la finele anului de studii, după promovarea doctorandului în următorul an de
studii.
(7) Din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin regulamentul intern al şcolii doctorale, durata
programului de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani fără finanţare de la bugetul de stat, cu
aprobarea Consiliului ştiinţific, la propunerea conducătorului de doctorat avizat de Consiliul
şcolii doctorale.
(8) Studiile de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin
regulamentul intern al şcolii doctorale, pe durate de timp care cumulate nu depăşesc 2 ani.
(9) Durata studiilor se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.
(10) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit
contractului de studii superioare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta, mai are
la dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza şi susţine public teza,
depăşirea acestui termen conducând în mod automat la exmatricularea sa.
(11) 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.
(12) În cazul finalizării studiilor de doctorat fără susţinerea publică a tezei, USDC eliberează un
certificat care atestă frecventarea studiilor superioare de doctorat în domeniul respectiv.
(6)

IV. ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ŞCOLILE DOCTORALE.
Secţiunea 1. Evaluarea şi acreditarea şcolilor doctorale
(1) Înfiinţarea unei noi şcoli doctorale se realizează prin parcurgerea procesului de autorizare
provizorie conform unei metodologii elaborate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii
în Educație și Cercetare şi aprobate de Guvern.
(2) Fiecare şcoală doctorală este supusă evaluării interne şi evaluării externe periodic, la intervale
de cel mult 5 ani, conform legii. Evaluarea internă a şcolilor doctorale se face în baza deciziei
Consiliului ştiinţific.
(3) Evaluarea externă a şcolilor doctorale se realizează în baza performanţei ei şi a capacităţii de
cercetare sau creaţie artistică a instituţiei, consorţiului sau parteneriatului căruia aparţine
şcoala doctorală.
(4) Evaluarea externă a şcolilor doctorale se face, conform legii, de către Agenţia Naţională de
Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare sau de o altă agenţie de asigurare a calităţii, din
ţară sau străinătate, în baza rapoartelor referitoare la calitatea cercetării, la calitatea şi
adecvarea infrastructurii de cercetare şi la performanţa ştiinţifică a resurselor umane.
(5) Criteriile de evaluare a şcolilor doctorale vor conţine în principal elemente referitoare la
calitatea rezultatelor ştiinţifice ale grupurilor de cercetare formate din conducătorii de doctorat
şi alţi membri ai şcolii doctorale, şi vor da o pondere importantă impactului şi relevanţei
activităţii ştiinţifice a acestor grupuri la nivel internaţional.
(6) Şcoala doctorală care după 5 ani de la ultima acreditare nu a trecut prin procesul de evaluare
externă în vederea reacreditării îşi pierde acreditarea şi nu mai poate înmatricula noi studenţidoctoranzi.
(7) Studenţii-doctoranzi aflaţi în derularea programului de doctorat în cadrul unei şcoli doctorale
care şi-a pierdut acreditarea îşi continuă studiile conform contractului şi programului de studii
până la finalizarea acestora.
(8) Susţinerea publică a tezelor de doctorat ale studenţilor-doctoranzi care provin de la o şcoală
doctorală care şi-a pierdut acreditarea se organizează de către o altă şcoală doctorală
acreditată, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu similar sau înrudit, conform prevederilor
prezentului Regulament.
9

Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei este aprobată de Consiliul şcolii doctorale
acreditate, iar preşedintele comisiei de doctorat este reprezentantul instituţiei din care face
parte şcoala doctorală acreditată.
(10) Diploma şi titlul de doctor se acordă de instituţia din care face parte şcoala doctorală
acreditată care a organizat susţinerea publică a tezei.
(11) Şcoala doctorală este lichidată prin decizia Consiliului ştiinţific, iar instituţia organizatoare
este obligată să informeze Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării despre proces şi
rezultatul lichidării.
(12) Lichidarea şcolii doctorale este posibilă numai după ce toţi studenţii-doctoranzi din cadrul
şcolii respective şi-au finalizat programul doctoral sau au fost exmatriculaţi din motive care
nu au legătură cu lichidarea.
(9)

Secţiunea 2. Evaluarea conducătorilor de doctorat
(1) Conducătorii de doctorat sunt evaluaţi periodic, cel puţin odată la 5 ani.
(2) Procedurile de evaluare sunt stabilite prin ordinul ministrului educaţiei la propunerea Agenţiei
Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, şi vizează, în principal, aspecte
legate de calitatea rezultatelor ştiinţifice ale grupului condus de conducătorul de doctorat, cu
preponderenţă impactul şi relevanţa activităţii ştiinţifice a acestui grup la nivel internaţional.
(3) Rezultatele evaluării sunt publice.
(4) Şcoala doctorală poate efectua şi propriile evaluări interne periodice, la decizia Consiliului
ştiinţific. În urma evaluărilor sau în cazul nerespectării standardelor de calitate sau a bunei
conduite şi eticii profesionale în organizarea şi desfăşurarea studiilor de doctorat, şcoala
doctorală poate exclude conducătorul de doctorat din şcoala doctorală, potrivit regulamentului
şcolii doctorale.
V. CONŢINUTUL ŞI FINALITATEA PROGRAMELOR DE DOCTORAT
Secţiunea 1. Competenţele formate de programele de doctorat
(1) Programele de studii superioare de doctorat asigură formarea de competenţe profesionale de
conţinut, cognitive şi de cercetare în domenii de specialitate, precum şi a unor competenţe
transversale.
(2) Sunt considerate competenţe profesionale specifice domeniului:
a) cunoaşterea avansată a domeniului specific;
b) capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare;
c) stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată în domeniul specific;
d) managementul proiectelor de cercetare;
e) stăpânirea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare în domeniul specific;
f) abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice;
g) abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională necesare
documentarii, comunicării şi diseminării cunoaşterii;
h) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice în
general şi în domeniul specifice.
(3) Sunt considerate competenţe transversale următoarele:
a) competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii;
b) competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională;
c) utilizarea eficientă a tehnologiei informaţiei şi comunicării;
d) cunoştinţe de management al resurselor umane, de infrastructură şi financiare;
e) calităţi de conducere şi mentorat;
f) cunoştinţe privind managementul carierei, precum şi însuşirea de tehnici privind căutarea
unui loc de muncă şi de creare de locuri de muncă pentru alţii;
g) cunoştinţe privind managementul riscului, crizei şi eşecului;
h) cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;
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i)

capacităţi de antreprenoriat economic, tehnologic şi social.

Secţiunea 2. Programul de pregătire avansată
(1) Programul de pregătire avansată este alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni
instituţionalizate de studiu, prin cursuri, seminarii, laboratoare şi altele asemenea - şi/sau din
studiu individual.
(2) Forma organizării programului de pregătire avansată, precum şi structura şi conţinutul
acestuia sunt stabilite de regulamentul şcolii doctorale.
(3) Condiția de promovare a programului de pregătire avansată este obținerea tuturor creditelor
aferente acestuia în mod nominal.
(4) Programul de pregătire avansată nu trebuie să afecteze în mod negativ timpul disponibil al
studentului-doctorand pentru programul individual de cercetare ştiinţifică şi trebuie să fie
relevant pentru subiectul de cercetare al tezei de doctorat.
(5) Formele de evaluare din cadrul programului de pregătire avansată cuprind: evaluare curentă
(testare, referat, raport) și evaluare finală (examinare orală, examinare în scris, examinare
combinată, prezentare, portofoliu, proiecte de cercetare). Evaluările finale ale unității de curs
se vor realiza prin examene cu note.
(6) Examenele aferente cursului sunt organizate după finalizarea cursului respectiv. În cazuri
excepționale, documentate în scris și cu acte doveditoare, studentul-doctorand poate susține
examenele conform unui orar individual, aprobat de directorul școlii doctorale.
(7) La finele primului an de studii doctorale, după susținerea examenelor, studentul-doctorand va
susține public un referat axat pe cunoașterea gradului de cercetare a temei investigate.
(8) Durata cumulativă a programului de pregătire avansate nu poate depăşi un an de studii.
(9) Parcurgerea programului de pregătire avansată conduce la acordarea unui număr de 60 de
credite transferabile stabilit la nivelul fiecărei şcoli doctorale.
(10) Creditele obţinute într-un program de master de cercetare sau parcurgerea unor stagii
anterioare de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în
străinătate, în universităţi sau în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu, pot fi recunoscute
ca echivalente cu cele dintr-un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate.
Echivalarea este propusă de către conducătorul de doctorat şi se aprobă de către Consiliul
şcolii doctorale.
(11) Studentul-doctorand poate opta în mod independent pentru parcurgerea cursurilor din cadrul
studiilor universitare avansate puse la dispoziţie de şcoala doctorală proprie sau de către alte
şcoli doctorale. Îngrădirea acestei opţiuni proprii este interzisă.
(12) Studiile avansate se încheie cu elaborarea, sub îndrumarea conducătorului de doctorat, a unui
proiect de cercetare al studentului-doctorand pe care acesta îl susţine public în faţa comisiei
de îndrumare şi a conducătorului de doctorat, care apreciază viabilitatea sa şi decide dacă
studentul-doctorand poate continua cu programul de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu
proiectul prezentat şi dezbătut public.
Secţiunea 3. Programul individual de cercetare ştiinţifică
(1) Programul de cercetare ştiinţifică presupune participarea studentului-doctorand într-unul sau
mai multe proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul de doctorat.
(2) Programul de cercetare ştiinţifică are ca obiectiv central elaborarea şi susţinerea publică a
tezei de doctorat.
(3) Cercetarea ştiinţifică în vederea elaborării tezei de doctorat începe de la data înmatriculării
doctorandului şi semnarea de către acesta a contractului de studii doctorale şi se încheie o dată
cu susţinerea publică a tezei de doctorat.
(4) Conducătorul de doctorat stabileşte structura, conţinutul, desfăşurarea şi organizarea
programului de cercetare ştiinţifică al studentului-doctorand.
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(5)

(6)

(7)
(8)

(9)
(10)

(11)
(12)

(13)

(14)
(15)
(16)

Conducătorul de doctorat este direct responsabil pentru parcursul ştiinţific al studentuluidoctorand, fiind obligat să facă tot posibilul pentru a-i asigura acestuia condiţiile, cunoştinţele
şi informaţiile care să maximizeze şansele finalizării cu succes a programului de doctorat.
Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent, studentul-doctorand susţine o prezentare a
progresului programului său de cercetare ştiinţifică, sub forma unui raport de cercetare
ştiinţifică, în faţa comisiei de îndrumare şi a conducătorului de doctorat, care au rolul de a
ghida, a corecta şi a susţine parcursul ştiinţific al studentului-doctorand.
Conducătorul de doctorat nu poate lipsi de la nici o expunere, iar din comisia de îndrumare
trebuie să fie prezenţi, la fiecare expunere, cel puţin doi membri.
După fiecare expunere se întocmește un proces-verbal în care se consemnează principalele
observaţii si recomandări făcute de conducătorul de doctorat si membrii comisiei de
îndrumare. Evaluarea raportului de cercetare ştiinţifică se face prin calificativele: foarte bine,
bine, satisfăcător, nesatisfăcător.
Un raport de cercetare poate fi acceptat de conducătorul de doctorat şi de comisia de
îndrumare numai dacă a fost evaluat cu „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”.
Rapoartele de cercetare evaluate cu „Nesatisfăcător” vor trebui refăcute, conform indicaţiilor
comisiei de îndrumare şi ale conducătorului ştiinţific şi implică o nouă prezentare în faţa
comisiei de îndrumare.
Dacă şi la a doua prezentare a raportului de cercetare studentul-doctorand va obţine
calificativul „Nesatisfăcător”, acesta va fi exmatriculat din programul de studii doctorale.
Dacă un student doctorand solicită o nouă prezentare în faţa comisiei de îndrumare şi a
conducătorului ştiinţific a unui raport de cercetare pentru care a obţinut calificativului
„Satisfăcător”, şcoala doctorală este obligată să ofere studentului doctorand această
posibilitate, dar cheltuielile suplimentare pentru reevaluare vor fi suportate de către acesta din
urmă.
Un program de cercetare ştiinţifică nu poate cuprinde mai puţin de trei rapoarte de cercetare
ştiinţifică, prezentate consecutiv la un interval de cel mult 12 luni. Activitățile individuale
aferente programului individual de cercetare ştiinţifică notate cu ECTS pentru fiecare din
activități sunt stipulate în anexa 2 a prezentului regulament și pot fi extinse la decizia
conducătorului de doctorat, în așa fel ca să asigure elaborarea și susținerea publică a tezei.
Programul de cercetare științifică pentru doctoranzii de la forma învățământ cu frecvență are
o durată de 2 ani și însumează 120 ECTS
Pentru studenții –doctoranzi de la forma de învățământ cu frecvență redusă – 3 ani cele 120
de credite ECTS necesare se repartizează pe trei ani de studii (câte 40 de ECTS anual).
Programul de cercetare științifică se consideră finalizat odată cu elaborarea tezei de doctorat.

Secţiunea 4. Teza de doctorat şi finalizarea studiilor superioare de doctorat
(1) Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite prin regulamentul şcolii doctorale
și Ghidul instituțional privind redactarea tezelor de doctorat și a rezumatelor
(2) Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare cu
conducătorul de doctorat şi va respecta structura-cadru şi limitările impuse de regulamentul
şcolii doctorale.
(3) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand, în
consultare cu conducătorul de doctorat, până în momentul finalizării acesteia în vederea
susţinerii publice.
(4) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice
material preluat.
(5) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi
informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în teză.
(6) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de
calitate şi de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului.
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(7)

(8)

(9)
(10)
(11)

(12)
(13)

(14)
(15)

(16)

(17)

(18)

(19)
(20)

(21)

(22)

Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sânt documente publice şi se redactează şi în
format digital. Teza de doctorat şi anexele sale se publică pe un site administrat de Agenția
Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare cu respectarea legislaţiei în vigoare
în domeniul drepturilor de autor.
Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în
conformitate cu prevederile legii. Valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de
proprietate industrială asupra produsului sau creaţiei originale realizate în cadrul programului
de studii de doctorat se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.
Studiile superioare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a tezei de
doctorat în faţa comisiei de doctorat.
Etapele de evaluare și de susținere a tezei de doctorat se stabilesc prin procedura operațională.
Pentru evaluarea tezei de doctorat se constituie comisia de îndrumare extinsă, constituită din 5
membri, dintre care 3 membri ai comisiei de îndrumare și 2 persoane, specialiști în domeniu,
numiți de Consiliul școlii doctorale.
Susţinerea publică a tezei de doctorat poate avea loc numai după avizul favorabil al
conducătorul de doctorat şi al comisiei extinse de îndrumare.
În urma identificării unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare – inclusiv
plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori înlocuirea
rezultatelor cu date fictive – în timpul evaluării tezei de către conducătorul de doctorat sau de
comisia de îndrumare, acordul de susţinere publică nu se obţine, iar studentul este
exmatriculat.
Comisia de doctorat se aprobă prin ordinul rectorului USDC la propunerea Consiliul şcolii
doctorale și avizată de Consiliul ştiinţific.
Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri: preşedintele, ca reprezentant al
instituţiei care a înmatriculat studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi cel puţin 3
referenţi oficiali, din ţară sau de peste hotare, specialişti în domeniul în care a fost elaborată
teza de doctorat şi din care cel puţin 2 îşi desfăşoară activitatea în afara instituţiei care a
înmatriculat studentul-doctorand.
Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor/doctor habilitat şi au cel puţin funcţia
ştiinţifico-didactică de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific coordonator, ori au
calitatea de conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate și care au publicații la programul
de doctorat la care s-a elaborat teza examinată.
Membrii comisiei de doctorat trebuie să fie specialiști în domeniul în care se susține teza de
doctorat, să aibă publicații la tema tezei, care au lucrări ştiinţifice la specialitatea tezei
examinate.
Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de către toţi membrii
comisiei de doctorat şi în prezenţa a cel puţin 4 dintre aceştia, cu participarea obligatorie a
preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat.
Susţinerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de
doctorat şi a publicului.
Este interzisă oferirea de către studentul-doctorand a unor cadouri sau altor foloase necuvenite
membrilor comisiei de doctorat, ori solicitarea ca studentul-doctorand să contribuie la
decontarea unor cheltuieli aferente deplasării unor membri ai comisiei de doctorat sau
organizării susţinerii publice a tezei de doctorat.
Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de
doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de
doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”,
„Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”. Calificativele se acordă conform Regulamentului de
atribuire a calificativelor tezelor de doctorat aprobat de MECC
În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul procesului de evaluare
a tezei, atât anterior susţinerii publice, cât şi în timpul acesteia, abateri grave de la buna
conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau
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(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)
(31)

(32)

publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive,
membrul comisiei de doctorat este obligat să ia următoarele masuri:
a) sa sesizeze comisia de etică a instituţiei de învăţământ superior în care este înmatriculat
studentul-doctorand şi comisia de etică a instituţiei în care este angajat conducătorul de
doctorat pentru analiza şi soluţionarea cazului;
b) să notifice abaterea tuturor membrilor comisiei de doctorat şi să propună acordarea
calificativului „Nesatisfăcător” în cazul în care abaterea a fost constatată în timpul
susţinerii publice a tezei de doctorat.
Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare
ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea unuia dintre calificativele
„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”, comisia de doctorat propune acordarea
titlului de doctor. Propunerea se înaintează Agenției Națională de Asigurare a Calității în
Educație și Cercetare
În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat precizează elementele
de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi solicită o nouă
susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de
doctorat ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine
calificativul „Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acord, iar studentul este exmatriculat.
În urma evaluării dosarului, validează sau invalidează propunerea instituţiei care a
înmatriculat studentul-doctorand şi aprobă sau nu acordarea titlului de doctor, în conformitate
cu propria evaluare a tezei de doctorat.
În baza validării propunerii şi aprobării de acordare a titlului ştiinţific de doctor de către
Agenția Națională de Asigurare a calității în Educație și Cercetare, instituţia care a
înmatriculat studentul-doctorand conferă, prin decizia Rectorului, titlul ştiinţific de doctor şi
eliberează diploma corespunzătoare, conform legislaţiei în vigoare.
În cazul în care Agenția Națională de Asigurare a calității în Educație și Cercetare invalidează
argumentat teza de doctorat, instituţia care a înmatriculat studentul-doctorand primeşte o
motivaţie scrisă de invalidare din partea Consiliului. Lucrarea de doctorat revizuită poate fi
retransmisă Agenția Națională de Asigurare a calității în Educație și Cercetare în termen de un
an de la data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat nu este transmisă în termen de un an
sau se invalidează şi a doua oara, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi
exmatriculat.
În cazul constatării nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv în
cazul constatării plagiatului, în baza unui raport întocmit asupra cazului de către Agenția
Națională de Asigurare a calității în Educație și Cercetare şi a hotărârii Consiliului de anulare
a deciziei de validare, precum şi în urma evaluării de către propriile structuri instituţionale,
rectorul instituţiei care a înmatriculat studentul-doctorand poate lua decizia administrativă de
revocare a acordării titlului ştiinţific de doctor şi de anulare a diplomei de doctor, în cazul în
care aceasta a fost eliberată, indiferent de data constatării încălcării săvârșite.
Diploma conferită după promovarea unui program de studii superioare de doctorat se numeşte
diplomă de doctor. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor se
menţionează, în mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru
doctoratul ştiinţific. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor într-un
domeniu profesional se menţionează, în mod expres, domeniul profesional al doctoratului.
În urma finalizării studiilor superioare de doctorat ştiinţific se conferă de către instituţia care a
înmatriculat studentul-doctorand diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, cu acronimul Dr.
În urma finalizării studiilor superioare de doctorat profesional se conferă de către instituţia
care a înmatriculat studentul-doctorand diploma şi titlul de doctor într-un domeniu
profesional, cu acronimul Dr. P.
Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obţinut de studentul-doctorand, respectiv
„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”. De asemenea, pe diploma de doctor se
va înscrie şi o menţiune în limba latină, după cum urmează:
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a) pentru calificativul „Excelent” se înscrie menţiunea „Summa cum laude”;
b) pentru calificativul „Foarte bine” se înscrie menţiunea „Magna cum laude”;
c) pentru calificativul „Bine” se înscrie menţiunea „Cum laude”.
Secţiunea 5. Drepturile şi obligaţiunile studentului-doctorand
(1) Pe parcursul derulării programului de doctorat, studenţii-doctoranzi au dreptul:
a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi
a comisiei de îndrumare;
b) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare
din cadrul instituţiei atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile sale de
doctorat;
c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale, potrivit prevederilor prezentului
Regulament;
d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii
doctorale şi ale instituţiilor organizatoare ale acesteia pentru elaborarea proiectelor de
cercetare şi a tezei de doctorat;
e) să se înscrie la cursurile, seminarele şi laboratoarele de orice nivel organizate de instituţie,
consorţiu sau parteneriat, după caz;
f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul instituţiilor organizatoare ale şcolii
doctorale, sau din cadrul unor organizaţii din sfera cercetării şi inovării care au încheiat
acorduri sau parteneriate instituţionale cu instituţiile care i-au înmatriculat;
g) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale;
h) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau congrese ştiinţifice,
ateliere de lucru, şcoli de vară ori iarnă, seminare naţionale şi internaţionale în domeniul de
specializare în care şi-a ales teza de doctorat şi altele asemenea;
i) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala doctorală sau/şi de
instituţiile organizatoare ale acesteia;
j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor de doctorat din cadrul şcolii doctorale.
(2) Studenţii-doctoranzi au următoarele obligaţii:
a) să respecte orarul activităților desfășurate în cadrul programului de pregătire avansată stabilit
de conducerea USDC, programul de cercetare stabilit împreună cu conducătorul de doctorat
şi să îşi îndeplinească obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor
cercetării;
b) să realizeze programul de studii stabilit prin planul de învățământ;
c) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de
câte ori i se solicită;
d) să fie în legătura permanentă cu conducătorul de doctorat;
e) să respecte etica şi disciplina instituţională.
Secţiunea 6. Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat
(1) Drepturile și obligațiile conducătorului de doctorat și membrilor comisiilor de îndrumare decurg
din prezentul Regulament, din Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea
studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”,
precum și din contractul de prestare a serviciilor.
(2) Drepturile conducătorului de doctorat includ:
a) dreptul de a participa la competiții a proiectelor de cercetare pentru obținerea granturilor
doctorale;
b) dreptul de a selecta studentul-doctorand;
c) dreptul de a îndruma și evalua activitatea studentului – doctorand pe care îl coordonează;
d) dreptul de a propune comisia de îndrumare, consultând cu doctorandul îndrumat
componența acesteia;
e) dreptul la evaluarea internă și externa imparțială a activității sale;
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f) dreptul de a cunoaște metodologia de evaluare și rezultatele evaluării;
g) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condițiile în care este pus fără voia
sa într-un conflict de interese;
h) dreptul de a solicita Consiliului școlii doctorale întreruperea relațiilor de îndrumare cu un
student – doctorand;
i) dreptul de a consulta studentul – doctorand privind selectarea elementelor de studii din
cadrul programului de pregătire avansată, cu respectarea prevederilor prezentului
Regulament și planului de învățământ.
(3) Conducătorul de doctorat are următoarele obligații:
a) să asigure îndrumarea științifică, profesională și deontologică a fiecărui student – doctorand;
b) să propună temele de cercetare;
c) să asigure condițiile și să stimuleze progresul studentului-doctorand în cercetarea pe care o
realizează;
d) să efectueze monitorizarea și evaluarea obiectivă și riguroasă a fiecărui student - doctorand
îndrumat;
e) să prezinte la finele fiecărui an de studii un raport privind activitatea desfăşurată;
f) să respecte alte obligaţiuni prevăzute de Codul muncii și prezentul regulament.
VI. FINANŢAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT
Secţiunea 1. Finanţarea studiilor superioare de doctorat la nivel naţional
(1) Studiile superioare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, în regim cu
taxă sau din alte surse legal constituite.
(2) Lista domeniilor de studii doctorale conform Nomenclatorului specialităţilor pentru care se
asigură finanţarea din bugetul de stat se aprobă anual de către Guvern.
(3) Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării prin consultare cu ministerele interesate propune
Guvernului planul de admitere la doctorat cu finanţare bugetară. Guvernul aprobă un număr
de granturi doctorale multianuale, pe o durată de minimum 3 ani, pentru studiile superioare de
doctorat ştiinţific şi pentru doctoratul profesional din domeniul artelor şi al sportului.
Finanţarea granturilor doctorale se alocă anual prin legea bugetului de stat.
(4) Grantul doctoral include bursa individuală şi costurile pentru programul de studii avansate şi
pentru programul de cercetare sau creaţie artistică. Cuantumul costurilor pentru programul de
cercetare este ajustat cu coeficienţi corespunzători pe domenii disciplinare şi profesionale ale
doctoratului conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi aprobate de
Guvern.
(5) Granturile doctorale se acordă în bază de competiţie de proiecte ştiinţifice între şcolile
doctorale organizată de autoritatea publică centrală care coordonează instituţia organizatoare
de programe de doctorat.
(6) Metodologia de desfăşurare a competiţiei se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei.
(7) Granturile doctorale obţinute prin competiţie se repartizează instituţiilor care organizează
şcolile doctorale, acestea având obligaţia să le pună integral la dispoziţia directorului şcolii
doctorale, după reţinerea unei cote de regie de cel mult 20% din cuantumul total al sumei
alocate.
(8) În vederea participării la competiţia de granturi doctorale şcolile doctorale vor trimite
propuneri de proiecte care vor conţine cel puţin următoarele tipuri de informaţii:
a) curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice ale conducătorilor de doctorat solicitanţi de
granturi doctorale;
b) informaţii referitoare la numărul, stadiul şi subiectele de cercetare ale studenţilordoctoranzi aflaţi în coordonarea conducătorilor de doctorat solicitanţi de granturi, la data
depunerii proiectului;
c) numărul de granturi doctorale solicitate;
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d) temele de doctorat pentru fiecare grant doctoral individual solicitat sau pentru un set de
granturi doctorale solicitate, sub forma descrierii proiectului ştiinţific în care vor fi implicaţi
studenţii-doctoranzi;
e) proiectul ştiinţific poate fi parte a unui proiect de cercetare pe care conducătorul de doctorat
îl are în derulare.
(9) În procesul de evaluare a aplicaţiilor pentru granturi doctorale ministerele utilizează criterii
conforme cu bunele practici internaţionale şi recurge la experţi independenţi, recunoscuţi pe
plan internaţional. Pot fi utilizaţi şi experţi din străinătate, provenind din state membre ale
Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare si Dezvoltare
Economică.
Secţiunea 2. Finanţarea studiilor superioare de doctorat la nivelul şcolilor doctorale
(1) Granturile doctorale se repartizează pe şcoli doctorale de către Consiliul ştiinţific prin
competiţie între şcolile doctorale sau conducătorii de doctorat şi în acord cu strategia de
cercetare a s parteneriatului, printr-o metodologie şi după criterii conforme cu bunele practici
internaţionale, publicate pe pagina Internet a instituţiei.
(2) În structura unei instituţii de învățământ superior, şcoala doctorală are rang egal cu cel al unei
catedre sau departament şi funcţionează ca unitate distinctă de venituri şi cheltuieli în cadrul
instituţiei, serviciile administrative, juridice, financiar contabile, de achiziţii, şi altele
asemenea fiind asigurate de universitate.
(3) În cadrul şcolilor doctorale, granturile se repartizează de către Consiliul şcolii doctorale prin
competiţie de proiecte ştiinţifice între conducătorii de doctorat, membri ai unei şcoli doctorale
organizate conform regulamentului şcolii doctorale prin utilizarea de criterii conforme cu
bunele practici internaţionale.
(4) Şcolile doctorale pot finanţa programe de studii superioare de doctorat şi din proiecte de
cercetare-dezvoltare finanţate din alte surse publice sau private.
(5) În condiţiile prelungirii programului de doctorat conducătorul de doctorat şi şcoala doctorală
pot propune finanţarea în continuare a grantului doctoral din mijloace proprii.
(6) Plata sau drepturile la bursă individuală ale studentului-doctorand la forma cu frecvenţă se
realizează din data înmatriculării.
(7) Persoanele care dispun de resurse financiare corespunzătoare, fie din surse proprii, fie din
burse acordate de persoane fizice sau juridice, pot fi admise, la solicitarea lor, ca studenţidoctoranzi în regim cu taxă la forma cu frecvenţă, în condiţiile prezentului Regulament, cu
achitarea taxei de studiu în cuantum egal cu cel al grantului de cercetare corespunzător
domeniului acordat de MECC. Pentru studenţii-doctoranzi înmatriculaţi la forma cu frecvenţă
redusă, cuantumul taxei de studii se propune de Consiliul ştiinţific şi se aprobă de Senat.
(8) În cazul în care şcoala doctorală este constituită dintr-un parteneriat, repartizarea între
parteneri a granturilor doctorale alocate şcolilor doctorale organizate prin contribuţia mai
multor parteneri sau a altor finanţări comune destinate programelor de studii superioare de
doctorat se face potrivit contractului de parteneriat.
(9) Instituţia organizatoare, şcoala doctorală sau conducătorul de doctorat nu poate utiliza
resursele financiare ale granturilor doctorale sau a taxelor de studii pentru programele de
doctorat decât pentru activităţile aferente derulării programului de studii doctorale pentru
poziţiile de studenţi-doctoranzi pentru care au fost câștigate resursele financiare prin
competiţie, sau colectate taxele de studii. Răspunzători pentru utilizarea granturilor doctorale
sunt în egală măsură conducătorul de doctorat, directorul şcolii doctorale şi preşedintele
Consiliului ştiinţific.
(10) Conducătorul de doctorat are obligaţia de a prezenta studentului-doctorand, odată la 6 luni,
modul în care au fost utilizate resursele financiare din grantul doctoral sau taxa de studii, după
caz.
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(11) Este interzisă utilizarea resurselor financiare sau a unor părţi ale acestora, alocate prin granturi
doctorale sau taxe de studiu, unei poziţii de student-doctorand, pentru susţinerea activităţilor
unui student-doctorand de pe o alta poziţie.
(12) Şcolile doctorale pot acorda sprijin financiar studenţilor-doctoranzi pentru efectuarea de stagii
de cercetare sau creaţie artistică în ţară sau în străinătate, la solicitarea studentului-doctorand
sau recomandarea conducătorului de doctorat, prin decizia Consiliului şcolii doctorale în
limita resurselor financiare destinate şcolii doctorale.
VII. COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROGRAMELOR DE STUDII DOCTORALE
(1) Cooperarea şi mobilitatea naţională şi internaţională este o prioritate a şcolilor doctorale şi
constituie o componentă obligatorie în realizarea programelor de doctorat.
(2) În acest scop vor fi puse în aplicare aşa mecanisme cum ar fi:
a) acorduri de parteneriate, prin care experţii în domeniu să participe în cadrul şcolilor
doctorale la susţinerea de cursuri, la desfăşurarea unor lucrări mentorate de cercetare,
conferinţe, dezbateri etc.;
b) cercetări conduse în co-tutelă;
c) schimburi între profesori şi studenţi;
d) participarea la consorţii internaţionale, în care temele de cercetare doctorale sunt părţi ale
unor rapoarte internaţionale.
(3) Aceste mecanisme se pun în aplicare prin proceduri specifice de admitere, examinare şi
absolvire a şcolii doctorale
VIII. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
(4)

(5)
(6)

Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de
doctorat, ciclul III, se aprobă de către Consiliu școlii doctorale, prin vot deschis, cu 2/3 din
voturilor celor prezenţi.
Prezentul Regulament întră în vigoare de la data aprobării.
Modificarea conţinutului se efectuează prin hotărârea Consiliului.
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