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în baza rezultatelor evaluării dosarelor depuse de către instituţiile de învăţământ superior cu
solicitarea autorizării de funcţionare provizorie, prezentate de către comisiile de evaluare externă la
şedinţa Consiliului de Conducere al ANACIP din 02.10.2015 (proces verbal Nr. 3 din 02.10.2015),
Consiliul de Conducere al ANACIP, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare (art. 114
alin. (10) şi art. 115 alin. (2) lit. d) ale Codului Educaţiei şi art. 3, punctul 6 al Metodologiei de
evaluare externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi a
programelor de doctorat, aprobată prin HG nr. 586 din 24.08.2015), a decis autorizarea de
funcţionare provizorie a Şcolii doctorale a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a
instituţiei de învăţământ Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport pentru organizarea
programelor de studii în domeniul ştiinţific 5.Ştiinţe Sociale şi Economice, în cadrul programului de
doctorat la specialitatea ştiinţifică 533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie.
Autorizarea provizorie se acordă pe o perioada de 5 ani, până la 01.10.2020.
în acelaşi context, Vă atragem atenţia asupra faptului că, în conformitate cu prevederile
legale (art. 112 alin. (3) şi art. 114 alin. (2) ale Codului Educaţiei), autorizarea de funcţionare
provizorie expiră după prima promoţie de absolvenţi, aceasta fiind urmată de procedura de
evaluare externă în vederea acreditării Şcolii Doctorale şi a programelor sale de studiu.
Acreditarea acordă dreptul de a organiza examenul de finalizare a studiilor, precum şi dreptul de a
emite diplome de studii recunoscute de Ministerul Educaţiei.
Pentru fortificarea activităţii Şcolii doctorale, Consiliul de Conducere a ANACIP recomandă:
• a perfecţiona programele de studii doctorale şi a fortifica conţinuturile acestora;
• a îmbunătăţi metodele de evaluare a calităţii tezelor de doctorat;
• a iniţia conducerea prin cotutelă cu profesorii din universităţile internaţionale;
• a fortifica cercetările în domeniul ştiinţelor educaţiei fizice şi a sportului;
• a spori calitatea cercetărilor prin publicarea rezultatelor în reviste cu factor de impact;
• a implica studenţii doctoranzi în programe naţionale şi internaţionale de cercetare;
• a fortifica dotarea cu echipamente specializate domeniului de cercetare;
• a atrage cadre tinere în calitate de conducători de doctorat;
• a înnoi abilitatea de conducător de doctorat persoanelor, cărora le-a expirat termenul;
• a completa site-ul USEFS cu informaţii privind doctoratul;
• a lărgi accesul la surse bibliografice şi baze de date on-line.
în conformitate cu Codul Educaţiei, art. 115, alin. (3), pct. d), deciziaConsiliului de
Conducere al ANACIP cu privire la rezultatele evaluării externe au fost comunicate Ministerului
Educaţiei, care, în conformitate cu art. 114, alin. (10) al Codului Educaţiei, va propune spre
aprobare Guvernului lista şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat ce urmează a fi autorizate
provizoriu.
Cu consideraţiune,
Preşedinte al ANACIP

