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2015
1 )

PREŞE

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ST DESFĂŞURAREA ADMITERII
ÎN CICLUL DE STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT
1. Dispoziţii generale
1.1 .Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este instituţie organizatoare de studii
superioare de doctorat, numită în continuare USEFS. Studiile

superioare de doctorat sunt

organizate în Şcoala Doctorală a USEFS care funcţionează în baza autorizaţiei provizorii emise
de Ministerul Educaţiei la propunerea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii învăţământului
Profesional (ANACIP).
1.2.Admiterea la studii universitare de doctorat, se face în conformitate cu următoarele acte
normative:
Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014;
Hotărârea Guvernului nr. 1007/ 10.12.2014;
Carta Universităţii coordonată cu Ministerul Educaţiei nr.IS-16/02.06.2015 şi aprobată
de Senatul USEFS, p.v. nr.9 din 02.06.2015
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Ştiinţific al USEFS aprobat la
şedinţa Senatului USEFS din data de 12.02.2015, p.v.nr.5.
Regulamentul Şcolii Doctorale şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
studiilor superioare de doctorat aprobate la şedinţa Senatului USEFS din data de 12.02.2015
1.3.Procedura de admitere la studii superioare de doctorat (Ciclul III) include etapele de
selecţie a candidaţilor pentru poziţiile vacante de student - doctorand pe care conducătorii de
doctorat le propun spre ocupare.
1.4.Admiterea la studii superioare

de doctorat se face prin concurs, organizat în luna

octombrie pentru anul de studii în curs, înainte de începerea anului universitar.
1.5.Şcoala Doctorală a USEFS (în continuare ŞDUSEFS) asigură transparenţa procedurilor
de selecţie şi de admitere la doctorat, inclusiv prin publicarea acestora şi a informaţiilor
privitoare la admitere (calendarul concursului, forma concretă a concursului, documentele
necesare înscrierii etc.) pe site-ul universităţii.

1.6.Probele de concurs se susţin în faţa unei comisii de admitere propuse de Consiliul
Şcolii doctorale a universităţii şi aprobate de Consiliul Ştiinţific al USEFS.
1.7. Consiliul Şcolii doctorale a USEFS stabileşte locurile disponibile pentru admiterea la
doctorat în cazul fiecărui conducător de doctorat din cadrul şcolii, respectând propunerile
conducătorilor şi în limita maximă de 5 studenţi-doctoranzi aflaţi sub îndrumare lor simultană în
diverse stadii ale studiilor de doctorat.
1.8.

La concursul de admitere la studiile superioare de doctorat au dreptul să se înscrie

cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, etnici români din statele UE şi non UE,
absolvenţi cu diplomă de master, indiferent de anul absolvirii. Programele de studii absolvite de
candidat trebuie să fie acreditate sau autorizate provizoriu.
2.Organizarea admiterii la doctorat
2.1. Calendarul admiterii la doctorat va fi stabilit de către ŞDUSEFS pentru anul de studii
în curs şi va cuprinde următoarele aspecte: perioada de înscriere a candidaţilor; selecţia
candidaţilor; perioada afişării rezultatelor; data formulării şi depunerii contestaţiei (numai pentru
proba scrisă); data afişării rezultatelor finale.
2.2. Pentru ciclul de studii superioare de doctorat, admiterea se realizează în domeniul de
studii aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2.3.Studiile superioare de doctorat se organizează în forma de învăţământ cu frecvenţă sau
cu frecvenţă redusă, cu finanţare de la bugetul de stat (subvenţionare prin granturi de studii) sau
în regim de taxă, valoarea acesteia fiind stabilită de Senatul USEFS, pe baza propunerilor
Consiliului Şcolii doctorale, cu aprobarea Consiliul pentru dezvoltare strategică al universităţii.
Studiile universitare de doctorat organizate de USEFS sunt de tip profesional.
2.4.Comisia de admitere pentru studiile superioare de doctorat, p e universitate,

este

formată din Rectorul USEFS, Preşedintele Consiliului Ştiinţific şi Directorul Şcolii doctorale ai
universităţii.
2.5.Comisiile de admitere la nivelul ŞDUSEFS sunt formate din Directorul Şcolii doctorale
în calitate de Preşedinte, conducători de doctorat din fiecare specializare asociată şcolii şi un
secretar.
2.6.Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor este formată din doi membri numiţi dintre
conducătorii de doctorat al Şcolii Doctorale care nu fac parte din comisia de admitere. Comisiile
sunt propuse de Consiliul Şcolii Doctorale şi aprobate de Consiliul Ştiinţific al USEFS.
2.7.Comisiile de admitere au următoarele atribuţii:
a)

organizează înscrierea candidaţilor;

b)

instruiesc personalul antrenat în activităţile de admitere;
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c)

organizează accesul candidaţilor în sălile de concurs şi supravegherea acestora în

timpul probelor;
d)

stabilesc rezultatele finale ale concursului de admitere (liste de rezultate, ordinul

de înmatriculare etc.);
e)

asigură rezolvarea contestaţiilor de către comisia special constituită;

f)

asigură materialele necesare desfăşurării admiterii.

3.Desfăşurarea concursului de admitere

3.1.

Condiţii generale pentru candidaţi

3.1.1.

La admiterea în ciclul III pot participa absolvenţii cu diplomă de master. Dosarele

candidaţilor care au licenţa sau/şi masteratul în alte domenii decât domeniul ŞDUSEFS şi ales
pentru doctorat, sau prezintă probleme speciale, vor fi avizate de către Consiliul ştiinţific al
universităţii şi aprobate de rectorul USEFS.
3.1.2.

Fiecare candidat se înscrie la admitere pe o singură poziţie vacantă din cadrul

domeniului ŞDUSEFS:
3.1.3.

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată

pentru studiile superioare de doctorat.

3.2.Conţinutul dosarului de înscriere
3.2.1. Dosarul de înscriere trebuie să conţină:
• cererea tip de înscriere la concursul de admitere (Anexa 1);
• curriculum vitae;
• referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu reflectarea direcţiei

de cercetare la

specialitatea aleasă şi lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
• 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.

3.2.2. Înscrierea candidaţilor se poate desfăşura şi on -line. În acest caz candidaţii vor
trimite prin E-mail la secretariatul ŞDUSEFS, copii scanate în format pdf după documentele
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necesare, urmând ca diploma de masterat şi foaia matricolă să fie aduse într-un anumit interval
după admitere, stabilit de către Şcoala doctorală.
3.2.3. Declaraţiile false sau uzul de fals al oricărui document din dosarul de admitere atrag
eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal.

3.3.Desfăşurarea concursului de admitere
3.3.1.Probele de concurs, scrisă şi/sau orală, precum şi criteriile de evaluare, selecţie şi
departajare, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la concursul de admitere, dar şi modalitatea
de soluţionare a contestaţiilor se stabilesc de către Consiliul Şcolii doctorale. Tematica şi
bibliografia aferentă probelor de concurs şi subiectele pentru probele scrise, acolo unde este
cazul, se propun de către conducătorii de doctorat care au poziţii vacante la admitere, cu avizul
Consiliului Şcolii doctorale.
Admiterea la doctorat se efectuează în baza următoarelor probe:
1.Probă de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională, care va fi
apreciată cu calificativul admis sau respins.
2.Referatul ştiinţific (vezi cerinţele), apreciat cu notă de către conducătorul de doctorat
care urmează să îndrume studentul-doctorand.
Referatul ştiinţific în volum de 7-10 pagini este elaborat în strictă conformitate cu
specialitatea aleasă, pe o tematică deja elaborată sau una potenţial nouă. El trebuie să conţină
următoarele elemente.
-

actualitatea temei abordate;

-

gradul de studiere a acesteia;

-

metodele de cercetare aplicate;

-

rezultate preconizate a fi obţinute;

-

concluzii;

-

lista bibliografică.

3.3.2. Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetică din media obţinută
la probele de concurs (referatul ştiinţific) pentru admiterea la doctorat şi media generală a
anilor de studii, calculată prin luarea în considerare a anilor de studii de

masterat. Media

minimă de admitere este 8.
3.3.3.Pentru departajarea candidaţilor care au aceeaşi medie se vor utiliza, în această
ordine, următoarele criterii: a) media obţinută la proba de concurs; b) media generală a anilor de
studii de licenţă.
3.3.4.Eventualele contestaţii privind rezultatele probei de concurs pentru admiterea la
doctorat se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la secretariatul Şcolii
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doctorale la nivelul căreia s-a organizat comisia de concurs.
3.3.5.Comisia trebuie să rezolve contestaţia în termen de 24 de ore de la numire, să
opereze eventualele modificări în listele cu rezultatele concursului de admitere la doctorat şi să
comunice candidatului rezultatul, în scris.
3.3.6. ŞDUSEFS asigură transparenţa procedurilor de evaluare şi de selecţie a candidaţilor
şi garantează accesul la aceste informaţii, inclusiv prin publicarea pe Internet.

4. Rezultatele finale ale admiterii şi înmatricularea doctoranzilor
4.1. Candidaţii declaraţi admişi în baza rezultatelor admiterii sunt înmatriculaţi, pentru anul
universitar în curs, prin ordinul Rectorului USEFS. Listele candidaţilor admişi pe domenii de
studiu şi listele candidaţilor respinşi vor fi afişate de către ŞDUSEFS.
4.2. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea
locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi,
conform deciziilor comisiilor de admitere din ŞDUSEFS.
4.3. Dosarele candidaţilor respinşi sau ale acelora care renunţă la şcolarizare li se restituie
acestora, la cerere, gratuit, pe baza actelor de identitate, potrivit calendarului stabilit de
ŞDUSEFS.
4.4. Doctoratul se desfăşoară pe bază de contracte încheiate între fiecare doctorand,
conducător de doctorat, Director al ŞDUSEFS şi Rectorul universităţii.
4.5. Pentru doctoranzii ale căror teme de cercetare necesită îndrumarea de către mai mulţi
conducători de doctorat din domenii diferite sau în cazul desfăşurării proiectului de cercetare şi
în altă instituţie, se organizează doctorat în cotutelă. În acest caz, pentru un doctorand
îndrumarea este asigurată, în afara conducătorului din ŞDUSEFS unde este înmatriculat, de încă
un conducător de doctorat din alt domeniu, în baza unui acord de cotutelă încheiat între părţi.

5. Dispoziţii finale
Prezenta metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii
superioare de doctorat îşi produce efectele juridice de la data aprobării ei de Senatul USEFS.
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