UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
SCOALA DOCTORALĂ
AVIZ
Școala Doctorală a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, în temeiul
art. 94 alin.(6) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iunie 2014,
autorizaţiei provizorii emise de Ministerul Educaţiei la propunerea Agenţiei
Naţionale de Asigurare a Calităţii Învăţământului Profesional (ANACIP), a
Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la acordarea dreptului de
organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățămînt superior,
consorțiilor, parteneriatelor naționale și internaționale, nr.816 din 11 noiembrie
2015, a metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de
studii superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și
Spor,
anunță admiterea la studii superioare de doctorat
la specialitatea 533.04- Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație
Programul de desfăşurare a concursului de admitere
Înscrierea candidaţilor
Susţinerea probelor de concurs:
1. Teoria şi metodica culturii fizice (educație fizică
și antrenament sportiv, kinetoterapie și
management)

20-30.11.2015

01.12.2015
ora 11:00

2. Limba modernă (engleza/franceza)

03.12.2015
ora 11:00

Afişarea rezultatelor

08.12.2015

Depunerea contestațiilor

09-10.12.2015

Semnarea contractelor

14-15.12.2015

Dosarul de înscriere trebuie să conţină:
 cererea tip de înscriere la concursul de admitere (Anexa 1);
 curriculum vitae;
 lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul) sau un referat
ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu reflectarea direcției de cercetare la
specialitatea aleasă;
 atestat de cunoaştere a limbii străine sau cu testul DALF sau TOEFEL
(după caz);
 diploma de studii superioare: de licenţă, masterat cu foaia matricolă
legalizate;
 copie a actului de identitate;
 extras legalizat din carnetul de muncă;
 declaraţie pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc
bugetar la studii universitare de doctorat (Anexa 2).
 3 fotografii 3x4;
 chitanţa privind plata taxei de înscriere de 200 lei.

ANEXA 1
CERERE

Domnule RECTOR,
Subsemnatul _______________________________________________ vă rog să binevoiţi
a-mi aproba înscrierea la concursul de admitere la doctorat din sesiunea ____________ 20____,
domeniul _________________________________________
în cadrul Şcolii doctorale _________________,
Conducător ştiinţific ______________________________________________
Consultant ştiinţific _______________________________________________
la forma de învăţământ: Subvenţionat de la buget/în regim cu taxă/cu bursa/fară bursa (Se taie
ceea ce nu corespunde opţiunilor)
Studii superioare: Universitatea absolvită /Institutul de învăţământ superior absolvit
(licență):___________________________________________________________________
Facultatea___________________________________________________________
Specializarea________________________________________________________
cu media anilor de studii ____________________
Universitatea absolvită /Institutul de învăţământ superior absolvit (masterat):
___________________________________________________________________
Facultatea___________________________________________________________
Specializarea/programul de studii ________________________________________
cu media anilor de studii ____________________
Loc de muncă_____________________________________________________________

Telefon

domiciliu___________________serviciu___________________
mobil_____________________ e-mail ____________________

Cod numeric personal ____________________________________________________

DECLARAȚIE

Subsemnatul,

am luat la cunoştinţă că

declararea unor informaţii false conduce automat la pierderea locului ocupat prin concursul de
admitere. De asemenea am luat la cunoştinţă că Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
din Chişinău, Republica Moldova, prelucrează datele mele cu caracter personal conform legii în
scopul admiterii şi finalizării studiilor şi de faptul că sunt obligat să furnizez datele, cunoscând
că refuzul determină neînscrierea la concursul de admitere. Datele vor fi dezvăluite Ministerului
Educaţiei.
Declar cele de mai sus pe propria răspundere.

Data

Semnătura

