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APROBAT, 

la şedinţa Senatului  

USEFS din 12.02.2015  

(proces-verbal nr. 5) 

 

PREŞEDINTE  

 

 

 

R E G U L A M E N T U L  

ŞCOLII  DOCTORALE 

 

 

Capitolul 1 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. 

(1) Prezentul Regulament are la bază şi completează cu prevederi specifice 

următoarele documente: Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 şi 

Hotărîrea Guvernului nr. 1007/ 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III. 

(2) Regulamentul se aplică pentru Şcoala doctorală a Universităţii de Stat de 

Educaţie Fizică şi Sport (în continuare ŞDUSEFS), pentru relaţiile acesteia cu alte structuri 

ale universităţii şi cu entităţi exterioare. 

(3) Prezentul Regulament stabileşte modul în care sunt organizate şi se desfăşoară 

programele de studii superioare de doctorat în cadrul Şcolii doctorale a USEFS şi este 

elaborat de Consiliul Şcolii doctorale, prin consultarea tuturor conducătorilor de doctorat, 

membri ai şcolii respective, în baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

studiilor superioare de doctorat (ciclul III), a consorţiului sau a parteneriatului (după caz).  

(4) Cadrul general de organizare şi de funcţionare a Şcolii doctorale a USEFS poate 

fi completat cu prevederi ale Regulamentului Consiliului ştiinţific al universităţii, cu 

respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. 
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(5) Regulamentul Şcolii doctorale a USEFS se avizează prin votul universal, direct, 

secret şi egal al majorităţii absolute a conducătorilor de doctorat – membri ai şcolii şi se 

aprobă de Consiliul Ştiinţific al universităţii, consorţiului sau parteneriatului, după caz. 

(6) Regulamentul Şcolii doctorale a USEFS se aplică şi în cazul programelor de 

studii de doctorat desfăşurate în cotutelă, dacă prin acordul de parteneriat nu s-a decis altfel. 

 

 

Capitolul 2 

ŞCOALA DOCTORALĂ A USEFS 

 

Art.2.  

(1) Şcoala doctorală a USEFS este o structură organizatorică şi administrativă fără 

personalitate juridică, care dispune înmatricularea studenţilor la programele de studii de 

doctorat, administrează fondurile alocate programelor de doctorat şi organizează 

desfăşurarea studiilor de doctorat într-un anumit domeniu de doctorat, cu tematică 

disciplinară ori interdisciplinară. 

(2) Şcoala doctorală se organizează şi funcţionează în cadrul USEFS, al 

consorţiului sau parteneriatului încheiat de către universitate cu alte entităţi similare din ţară 

şi de peste hotare, inclusiv cu organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, cu conducători de 

doctorat care au dobândit dreptul de a conduce doctorat, potrivit cadrului normativ cu 

privire la educaţie şi cu respectarea prevederilor prezentului regulament. 

(3) Şcoala doctorală include totalitatea studenţilor-doctoranzi şi a conducătorilor de 

doctorat care au dobândit dreptul de a conduce doctorat. Pe lîngă conducătorii de doctorat, 

Şcolii doctorale a USEFS i se pot afilia şi alţi cercetători şi/sau cadre didactice, cu sau fără 

drept de a conduce doctorate, implicaţi în activităţi de cercetare şi/sau predare în cadrul 

Şcolii doctorale, titulari ai universităţii, din ţară sau de peste hotare. 

(4) Statele de personal şi structura fondului de retribuire a muncii pentru corpul 

profesoral se întocmesc la nivelul Şcolii doctorale a USEFS şi cuprind cadrele didactice, 

cercetătorii şi studenţii-doctoranzi care activează în cadrul acesteia. Şcoala doctorală poate 

angaja şi personal didactic auxiliar, personal de cercetare şi personal nedidactic din resursele 

financiare alocate programelor de doctorat.  
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(5) Statele de personal şi structura fondului de retribuire a muncii pentru corpul 

profesoral se întocmesc şi se aprobă de Consiliul ştiinţific al USEFS (conform prevederilor 

stipulate în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare) şi pot conţine şi posturi 

didactice vacante. 

(6) Principiile fundamentale de funcţionare a Şcolii doctorale a USEFS 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 stabilite prin Regulamentul privind 

organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat (ciclul III) în USEFS; 

c) asigurarea calităţii şi transparenţei procesului de îndrumare şi evaluare a 

doctoranzilor. 

(7) Înfiinţarea Şcolii doctorale a USEFS este propusă de rector (avizată, după caz, de 

către organele colective de conducere ale fiecărei instituţii componente a consorţiului sau 

parteneriatului) şi este aprobată de Consiliul Ştiinţific al universităţii.  

(8) Şcoală doctorală a USEFS se va constitui cu cel puţin 10 conducători de doctorat 

şi poate impune standarde minimale de performanţă ştiinţifică superioare (prin proceduri 

specifice elaborate) celor stabilite prin ordinul ministrului educaţiei la propunerea 

Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, pe care conducătorii de doctorat trebuie 

să le îndeplinească pentru a deveni membri ai şcolii doctorale respective. 

(9) Relaţiile de afiliere dintre Şcoala doctorală a USEFS şi alte structuri ale 

instituţiilor componente ale consorţiului sau parteneriatului încheiat în acest scop sunt 

stabilite prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de 

doctorat (ciclul III). 

Art.3.Atribuţiile Şcolii doctorale a USEFS sunt: 

a) elaborarea regulamentului intern al Şcolii doctorale; 

b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al Şcolii 

doctorale a universităţii, precum şi stabilirea standardelor minimale de performanţă 

ştiinţifică, a procedurilor specifice, în vederea aplicării obiective a acestora; 

c) elaborarea strategiei de dezvoltare şi a planului anual de activitate a Şcolii doctorale a 

USEFS; 
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d) elaborarea planului de învăţământ pentru programul de pregătire universitară 

avansată şi avizarea curriculum-urilor disciplinelor incluse în planul de învăţământ în baza 

cerinţelor stabilite de Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

superioare de doctorat (ciclul III). 

e) organizarea procesului de învăţământ în cadrul programului de pregătire universitară 

avansată conform prevederilor Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

superioare de doctorat (ciclul III). 

f) înmatricularea şi exmatricularea studenţilor-doctoranzi, la propunerea conducătorilor 

de doctorat – membri ai Şcolii doctorale; 

g) luarea deciziilor privind avizarea statelor de personal didactic şi de cercetare afiliat 

Şcolii doctorale a USEFS, după caz; 

h) asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare, în vederea autorizării provizorii 

sau a acreditării/reacreditării Şcolii doctorale; 

i) alte atribuţii  în conformitate cu actele normative în vigoare. 

(1) Criteriile, procedurile şi standardele minimale de performanţă ştiinţifică 

obligatorii vor fi elaborate de Şcoala doctorală a universităţii, cu abordarea şi vizarea cel 

puţin a următoarelor aspecte: 

a) acceptarea de noi membri – conducători de doctorat, precum şi reglementări 

referitoare la modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de 

membru al Şcolii doctorale; 

b) mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce priveşte oportunitatea, structura şi 

conţinutul programului de pregătire bazat pe studii avansate; 

c)  procedurile de schimbare a conducătorului de doctorat al unui student-doctorand şi 

procedurile de mediere a conflictelor; 

d) condiţiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt; 

e) modalităţile de informare asupra eticii şi bunei conduite, precum şi de prevenire a 

fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv cu încălcarea dreptului de autor; 

f)  modul de asigurare a accesului la resursele de cercetare; 

g) obligaţiile studenţilor-doctoranzi. 

(2) Şcoala doctorală a USEFS, cu sprijinul logistic al universităţii, consorţiului 

sau parteneriatului (după caz), asigură publicarea pe Internet a tuturor informaţiilor necesare 

privind programele de studii de doctorat, vizându-se cu precădere următoarele informaţii: 
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a) regulamentul Şcolii doctorale; 

b) posturile vacante pentru studenţi-doctoranzi; 

c) posturile vacante pentru conducători de doctorat; 

d) modul de organizare şi desfăşurare a programelor doctorale; 

e) conţinutul programelor de studii de doctorat; 

f) modul de finanţare a studiilor, precum şi a costurilor suportate de studenţii-

doctoranzi; 

g) modelul contractului de studii doctorale; 

h) conducătorii de doctorat şi studenţii-doctoranzi pe care îi coordonează, inclusiv lista 

publicaţiilor şi a brevetelor acestora; 

i) rezultatele şi performanţele profesionale ale conducătorilor de doctorat; 

j) standardele de elaborare, procedurile şi criteriile de evaluare a tezelor de doctorat; 

k) rezumatele tezelor de doctorat ce urmează a fi susţinute public, precum şi data, ora şi 

locaţia aferente susţinerilor publice, cu cel puţin 14 zile înaintea desfăşurării acestora; 

l) adresele de Internet la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate, publicate pe 

un site administrat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. 

 

 

Capitolul 3 

ORGANELE DE CONDUCERE ALE ŞCOLII DOCTORALE A USEFS 

 

Art.4.  

(1) Şcoala doctorală a USEFS este condusă de un director, asimilat directorului de 

departament, şi de Consiliul Şcolii doctorale, ca organ de conducere colectivă. 

(2) Consiliul Şcolii doctorale a USEFS este format din conducători de doctorat din 

cadrul şcolii doctorale în proporţie de maximum 65%, studenţi-doctoranzi ai şcolii doctorale 

în proporţie de 20%, al căror număr poate fi majorat dacă este cazul, restul fiind completat 

cu membri din afara şcolii doctorale aleşi dintre personalităţi ştiinţifice a căror activitate 

ştiinţifică are o recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau personalităţi remarcabile din 

domeniul sportiv şi cel socioeconomic.  
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(3) Funcţia de preşedinte al Consiliului este îndeplinită de directorul Şcolii 

doctorale, care este numit de către Consiliul ştiinţific al universităţii dintre conducătorii de 

doctorat din cadrul Şcolii Doctorale a universităţii. 

(4) Membrii Consiliului Şcolii doctorale format în baza prezentului regulament, 

care sunt cadre didactice în învăţămîntul superior de profil sau cercetători, trebuie să aibă 

dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele 

minimale şi obligatorii pentru acordarea dreptului de a conduce doctorat, aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei, în vigoare la data desemnării lor ca membri ai Consiliului 

Şcolii doctorale a USEFS. 

(5) Ponderea conducătorilor de doctorat din Şcoala doctorală a universităţii în 

cadrul consiliului acesteia este stabilită de către Consiliul ştiinţific al USEFS. 

(6) Membrii Consiliului Şcolii doctorale a USEFS au un mandat de 5 ani şi se 

aleg prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din Şcoala 

doctorală a universităţii. 

(7) Studenţii-doctoranzi, membri ai Consiliului Şcolii doctorale a universităţii, 

care îşi finalizează studiile doctorale în timpul mandatului Consiliului, îşi pierd calitatea de 

membru al acestuia la data susţinerii publice a tezei de doctorat. 

(8) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul Consiliului Şcolii doctorale a 

USEFS se organizează alegeri parţiale, potrivit prevederilor prezentului Regulament, iar 

mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului Consiliului Şcolii Doctorale. 

(9) Consiliul Şcolii doctorale a USEFS se întruneşte de cel puţin 3 ori pe an, la 

cererea directorului Şcolii doctorale sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi. 

(10) Şedinţele Consiliului Şcolii doctorale a USEFS sunt prezidate de director, 

actele consiliului Şcolii Doctorale fiind semnate de către acesta. În cazul în care directorul 

se află în imposibilitatea de a-şi îndeplinii atribuţiile, Consiliul Şcolii doctorale a USEFS 

desemnează, dintre membri săi (exceptând studentul-doctorand), un înlocuitor temporar. 

(11) Şedinţele consiliului Şcolii doctorale a universităţii sunt valid constituite dacă 

participă cel puţin două treimi din membri. Actele Consiliului Şcolii doctorale sunt adoptate 

cu majoritatea membrilor prezenţi, cu condiţia votului favorabil al majorităţii absolute a 

membrilor Consiliului Şcolii doctorale care au calitatea de conducător de doctorat. 

Capitolul 4   

CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT 
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Art 5.  

(1)  Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obţinut dreptul de conducere de 

doctorat înaintea intrării în vigoare a prezentului regulament, precum şi persoanele care 

dobândesc acest drept prin ordinul ministrului educaţiei, potrivit metodologiei descrise în 

prezentul regulament. 

(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 

ştiinţifico-didactică propus de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare şi aprobat 

prin ordinul ministrului educaţiei. 

(3)  Pentru a dobîndi calitatea de conducător de doctorat în domeniul ştiinţific de profil, 

persoana interesată depune o cerere la Ministerul Educaţiei însoţită de actele doveditoare ale 

deţinerii titlului ştiinţific şi satisfacerii setului minimal de indicatori de performanţă 

ştiinţifică aprobat prin ordin al ministrului educaţiei. 

(4)  Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au dobîndit acest 

drept trebuie să aibă un contract de muncă, cu durată normală sau cu timp parţial de muncă 

încheiat cu USEFS, 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 scolii doctorale a universităţii. 

(5)  Un conducător de doctorat poate îndruma studenţi-doctoranzi numai în domeniul 

pentru care a obţinut acest drept. 

(6)  Un conducător de doctorat poate îndruma simultan studenţi-doctoranzi într-o singură 

şcoală doctorală, cu excepţia doctoratelor în cotutelă. 

(7)  Studiile superioare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-

doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de 

doctorat de la USEFS şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă ţară, sau sub îndrumarea 

concomitentă a 2 conducători de doctorat din instituţii diferite din ţară, în baza unui acord 

scris între instituţiile organizatoare implicate. 

(8)   Doctoratul în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat 

sunt din universitate, consorţiu sau parteneriat, dar au specializări/domenii de studiu diferite. 
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(9)   Un conducător de doctorat poate solicita înmatricularea de noi studenţi-doctoranzi 

până la împlinirea vîrstei de 65 ani. După împlinirea acesteia, conducătorii de doctorat 

continuă să îndrume studenţii-doctoranzi deja înmatriculaţi până la finalizarea studiilor de 

doctorat, însă pot solicita înmatricularea de noi studenţi-doctoranzi numai în cotutelă cu un 

alt conducător de doctorat care nu a împlinit vîrsta de 65 ani. 

(10) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 5 studenţi-doctoranzi, 

aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat. 

(11)  În cazul doctoratului în cotutelă, se defineşte un conducător de doctorat principal. 

Studentul-doctorand este considerat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv 

în normarea activităţii de predare şi cercetare a acestuia. 

(12)  Pentru activitatea pe care o desfăşoară în această calitate, conducătorii de doctorat 

sunt remuneraţi cu cel mult 0,1 din norma didactică a profesorului universitar pentru fiecare 

student doctorand îndrumat, membrul comisiei de îndrumare şi al comisiilor de doctorat se 

remunerează cu 0,05 din norma didactică a profesorului universitar pentru fiecare student-

doctorand. 

(13) La cererea motivată a studentului-doctorand, precum şi în cazul în care se constată 

indisponibilitatea conducătorului de doctorat, Consiliul Şcolii doctorale a USEFS decide 

schimbarea conducătorului de doctorat dacă s-a constatat neîndeplinirea obligaţiilor legale 

sau contractuale asumate de către acesta, ori pentru alte motive care vizează raportul de 

îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand, caz în care Consiliul 

Şcolii doctorale a universităţii desemnează un alt conducător de doctorat. 

(14)  La desemnarea unui nou conducător de doctorat, Consiliul Şcolii doctorale a 

USEFS va avea în vedere prioritar necesitatea ca studentul-doctorand să poată finaliza 

programul de doctorat. 

(15)  Pentru desfăşurarea doctoratului, pe lîngă 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. 

(16)  Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în 

urma consultării cu studentul-doctorand. 
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(17)  Activitatea conducătorilor de doctorat, a membrilor comisiei de îndrumare şi a 

membrilor comisiilor de doctorat se normează potrivit prezentului regulament, celui de 

organizare şi funcţionare a studiilor superioare de doctorat, ciclul III, care stabilesc şi 

modalităţile de remunerare a acestora, în conformitate cu prevederile legii. 

(18) Conducătorii de doctorat sunt evaluaţi periodic, cel puţin o dată la 5 ani. 

(19) Procedurile de evaluare sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei la 

propunerea Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare şi a Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 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. Rezultatele evaluării sînt publice. 

(20) Şcoala doctorală a universităţii poate efectua şi propriile evaluări interne periodice 

în baza unor proceduri de autoevaluare şi evaluare specifice. 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 a USEFS poate exclude 

conducătorul de doctorat din cadrul acesteia. 

(21)  Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare poate fi sesizat cu privire la 

nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la 

existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia. 

 

Art.6.  

(1) Drepturile conducătorului de doctorat includ, printre altele: 

        a) dreptul de a participa la competiţii pentru granturi doctorale; 

 b) dreptul de a îndruma şi evalua activitatea studenţilor-doctoranzi pe care îi conduce în 

cadrul programului de studii superioare de doctorat, conform autonomiei profesionale şi 

universitare, urmărind exigenţele programului de studii superioare de doctorat şi respectînd 

interesele profesionale ale studenţilor-doctoranzi; 

c) dreptul de a propune comisia de doctorat; 

d) dreptul la evaluare internă şi externă imparţiale, conforme cu metodologia specifică a 

procesului de evaluare; 

e) dreptul de a cunoaşte metodologia în raport cu care este evaluat, atît în evaluarea 

internă, cît şi în evaluarea externă; 

f) dreptul de a cunoaşte rezultatele evaluării interne şi externe a propriei activităţi; 
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g) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este pus 

fără voia sa într-un conflict de interese; 

h) dreptul de a solicita Consiliului Şcolii doctorale a universităţii întreruperea relaţiei de 

îndrumare cu un student-doctorand; 

i) dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o poziţie vacantă aflată sub 

îndrumarea sa şi de a propune înmatricularea studentului-doctorand în urma procesului de 

admitere; 

j) dreptul de a solicita Şcolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru 

fiecare poziţie vacantă de student-doctorand aflată sub îndrumarea sa; 

k) dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe 

studii avansate, la care studentul trebuie să participe, cu respectarea prevederilor prezentului 

regulament şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de 

doctorat (ciclul III). 

(2) Obligaţiile conducătorului de doctorat: 

 a) să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui student-

doctorand; 

b) să propună temele de cercetare; 

c) să asigure condiţiile şi să stimuleze progresul studenţilor-doctoranzi în cercetarea pe 

care o realizează; 

d) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-

doctorand; 

e) să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi; 

f) să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi. 

 

Capitolul 5 

ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ŞCOALA DOCTORALĂ A USEFS 

 

Art.7. 

(1) Înfiinţarea Şcolii doctorale a USEFS se realizează prin parcurgerea procesului 

de autorizare provizorie conform unei metodologii elaborate de Agenţia Naţională de 

Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional şi aprobate de Guvern. 
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(2) Fiecare şcoală doctorală este supusă evaluării externe periodic, la intervale de 

cel mult 5 ani, conform legislaţiei în vigoare. 

(3) Evaluarea externă a şcolii/şcolilor doctorale se realizează în baza performanţei 

ei şi a capacităţii de cercetare a USEFS, a consorţiului sau parteneriatului căruia îi aparţine 

şcoala doctorală. 

(4) Evaluarea externă a şcolii/şcolilor doctorale se face, conform legii, de către 

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional sau de o altă agenţie 

de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, în baza rapoartelor referitoare la calitatea 

cercetării, la calitatea infrastructurii de cercetare şi la performanţa ştiinţifică a resurselor 

umane. 

(5) Sistemul de criterii, standardele de calitate şi metodologia de evaluare sunt 

aprobate de Guvern în baza propunerilor formulate de Ministerul Educaţiei, prin consultare 

cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional. 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 a universităţii 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 studenţi-doctoranzi. 

(7) Studenţii-doctoranzi aflaţi în derularea programului de doctorat în cadrul unei 

şcoli doctorale a universităţii care şi-a pierdut acreditarea îşi continuă studiile conform 

contractului şi programului de studii pînă 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 şi a Regulamentului privind organizarea studiilor 

superioare de doctorat, ciclul III. 

(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. 



12 

 

(10) Diploma şi titlul de doctor se acordă de universitatea din care face parte şcoala 

doctorală acreditată care a organizat susţinerea publică a tezei. 

(11) Şcoala doctorală a USEFS poate fi lichidată prin decizia Consiliului ştiinţific 

al universităţii, decizie ce trebuie adusă la cunoştinţă Ministerul Educaţiei. 

(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. 

 

 

Capitolul 6 

FINANŢAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT LA NIVELUL  

ŞCOLILOR DOCTORALE 

 

Art.8. 

(1)  Consiliul ştiinţific al universităţii, în cazul existenţei mai multor şcoli doctorale la 

nivelul universităţii, va repartiza acestora fondurile în acord cu strategia de cercetare a 

instituţiei, consorţiului sau parteneriatului, printr-o metodologie aprobată şi după criterii 

conforme cu bunele practici internaţionale, publicate pe pagina Internet a USEFS. 

(2)  În structura USEFS, Şcoala doctorală are rang egal cu cel al unei catedre sau al unui 

departament şi funcţionează ca unitate distinctă de venituri şi cheltuieli în cadrul 

universităţii, serviciile administrative, juridice, financiar contabile, de achiziţii, şi altele 

asemenea fiind asigurate de universitate. 

(3)  În cadrul şcolii/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 propriu prin utilizarea de criterii 

conforme cu bunele practici internaţionale. 

(4)   Şcoala/şcolile doctorale ale universităţii 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 a universităţii pot propune finanţarea în continuare a grantului doctoral din 

mijloace proprii. 
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(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 

studenţi-doctoranzi 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 Ministerul Educaţiei. Pentru studenţii-doctoranzi 

înmatriculaţi la forma cu frecvenţă redusă, cuantumul taxei de studii se propune de Consiliul 

ştiinţific şi se aprobă de Senatul USEFS. 

(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)   USEFS, Şcoala doctorală a acesteia sau conducătorul de doctorat nu pot utiliza 

resursele financiare ale granturilor doctorale sau ale taxelor de studii pentru programele de 

doctorat decît cele destinate activităţilor aferente derulării programului de studii doctorale 

pentru poziţiile de studenţi-doctoranzi pentru care au fost cîştigate resursele financiare prin 

competiţie, sau colectate taxele de studii. Responsabilii de utilizarea granturilor doctorale 

sînt în egală măsură conducătorul de doctorat, directorul Şcolii Doctorale şi preşedintele 

Consiliului Ştiinţific. 

(10) Conducătorul de doctorat are obligaţia de a prezenta studentului-doctorand, o dată 

la 6 luni, modul în care au fost utilizate resursele financiare din grantul doctoral sau taxa de 

studii, după caz. 

(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 altă poziţie. 

(12)  Şcoala/şcolile doctorală/doctorale poate/pot acorda sprijin financiar studenţilor-

doctoranzi pentru efectuarea de stagii de cercetare în ţară sau în străinătate, la solicitarea 

studentului-doctorand sau la recomandarea conducătorului de doctorat, prin decizia 

Consiliului Şcolii doctorale în limita resurselor financiare destinate Şcolii doctorale. 

(13) Mobilitatea studenţilor-doctoranzi ai Şcolii doctorale a USEFS poate fi facilitată 

de către aceasta şi prin încheierea de acorduri sau parteneriate instituţionale aprobate de 
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către Consiliul Şcolii doctorale, cercetări doctorale în cotutelă, schimburi de studenţi-

doctoranzi realizate cu universităţi de prestigiu internaţional sau participarea la consorţii 

internaţionale, avînd drept scop includerea temelor de cercetare doctorală în cadrul unor 

proiecte ştiinţifice internaţionale. 

 

 

Capitolul 7  

TEZA DE DOCTORAT 

Art.9. 

(1)  Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite de Şcoala doctorală a 

universităţii şi potrivit metodologiei stabilite prin Regulamentul privind organizarea 

studiilor superioare de doctorat, ciclul III. 

(2) Şcoala doctorală va stabili formatul-tip al tezei de doctorat, care poate include 

elemente de structură şi de formatare grafică, studentul-doctorand având obligaţia 

respectării acestui format-tip. 

(3) 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 

privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat (ciclul III). 

(4) În urma finalizării studiilor superioare de doctorat ştiinţific se conferă 

doctorandului, de către USEFS, diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, abreviat dr. 

(5) 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: 

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”. 

Capitolul 8  

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.10. 
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(1) Doctoratul se poate întrerupe în următoarele situaţii: din motive medicale, în vederea 

efectuării concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, respectiv pentru alte motive 

temeinice conform legii în vigoare. 

(2) Întreruperile se aprobă de către directorul şcolii doctorale la cererea studentului-

doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat. Pentru fiecare întrerupere se încheie cîte un 

act adiţional la contractul de studii universitare de doctorat. 

(3) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Senatul USEFS. 
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