APROBAT,
la şedinţa Senatului
USEFS din 12.02.2015
(proces-verbal nr. 5)
PREŞEDINTE

REGULAMENTUL
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURARE STUDIILOR
SUPERIOARE DE DOCTORAT (CICLUL III) ÎN USEFS

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.
(1) Studiile superioare de doctorat se organizează şi se desfăşoară în Universitatea de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport (în continuare USEFS) conform reglementărilor prezentului Regulament,
ce completează cu prevederi specifice următoarele documente: Codul Educaţiei al Republicii
Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 şi Hotărârea Guvernului nr. 1007/ 10.12.2014.
(2) Programele de studii doctorale sînt dezvoltate ca parte componentă a învățământului
superior de educaţie fizică şi sport, în continuarea ciclului II al studiilor superioare. Studiile
doctorale reprezintă prima etapă a carierei ştiinţifice.
(3) Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor programelor de studii de doctorat
din cadrul USEFS organizate la nivelul şcolilor doctorale ale universităţii, inclusiv al celor realizate
în cadrul cooperării universitare naţionale şi internaţionale, în baza acordului de parteneriat,
autorizate provizoriu sau acreditate, conform legii.
(4) Studiile superioare de doctorat, ciclul III, se desfăşoară în cadrul programelor de studii
de doctorat (în continuare – programe de doctorat), care reprezintă totalitatea activităţilor în care
este implicat studentul-doctorand, relevante din punctul de vedere al specificului programului de
doctorat.
(5) Dreptul de organizare a studiilor superioare de doctorat se acordă universităţii,
consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale, inclusiv celor constituite cu participarea
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, de către Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei, în
baza rezultatelor evaluării externe a acestora.

Capitolul II
ORGANIZAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT
Art.2.
(1) Programelor de studii superioare de doctorat, ciclul III, le corespund 180 de credite
transferabile de studiu rezultate prin cuantificarea efortului depus de studentul-doctorand la
parcurgerea programului de pregătire avansată şi/sau parcurgerea programului de cercetare
materializată prin articole publicate, rapoarte de cercetare susţinute şi aprobate în cadrul şcolii
doctorale a universităţii, participarea cu lucrări la conferinţe ştiinţifice, obţinerea de titluri de
proprietate intelectuală şi altele asemenea, precum şi prin susţinerea publică cu succes a tezei de
doctorat.
(2) Modul de alocare a creditelor de studiu este stabilit de Consiliul şcolii doctorale a
universităţii în conformitate cu prevederile regulamentului propriu, ale legislaţiei în vigoare şi este
aprobat de Consiliul ştiinţific al USEFS.

(3) Studiile superioare de doctorat din cadrul Școlii doctorale USEFS se organizează cu
frecvenţă sau cu frecvenţă redusă. Studiile superioare de doctorat cu frecvenţă redusă durează cu un
an mai mult şi li se acordă tot 180 de credite transferabile de studiu.
(4) Studiile superioare de doctorat, ciclul III, se realizează la nivelul universităţii prin
programe de două tipuri:
a) doctorat ştiinţific, care are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică originală,
relevantă internaţional, în baza unor metode ştiinţifice;
b) doctorat profesional, care are ca finalitate producerea de cunoaştere originală şi a
reflecţiei sistematice asupra unor performanţe sportive de înalt nivel naţional şi internaţional şi care
poate constitui o bază pentru cariera profesională în învăţămîntul superior de profil şi de cercetare
în domeniile sportului.
(5) Universitatea, consorţiul sau parteneriatul, prin intermediul şcolilor sale doctorale şi în
funcţie de domeniul de specializare, poate organiza atît doctorat ştiinţific, cît şi profesional.
(6) Studentul-doctorand trebuie să aloce un timp semnificativ programului doctoral, care
necesită prezenţa efectivă a acestuia în cadrul uneia sau al mai multor instituţii participante la şcoala
doctorală, sau în cadrul unor unităţi de cercetare-inovare care au încheiat acorduri sau parteneriate
instituţionale cu universitatea.
(7) Prezenţa efectivă necesară a studentului-doctorand este decisă de către conducătorul de
doctorat în funcţie de specificul programului doctoral şi cu respectarea Regulamentului şcolii
doctorale a universităţii care prevede obligaţiile referitoare la frecvenţă.
(8) Obligaţiile referitoare la frecvenţă constituie un criteriu de evaluare a calităţii Şcolii
doctorale a USEFS.

Capitolul III
DESFĂŞURAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT
Secţiunea 1. Admiterea la studii superioare de doctorat
Art.3.
(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 a universităţii au obţinut finanţare de la buget sau din alte
surse legale.
(2) Selecţia candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către
conducătorul de doctorat care urmează să îndrume respectivul student-doctorand.
(3) La propunerea conducătorului de doctorat, studentul-doctorand poate fi înmatriculat
numai în urma obţinerii avizului favorabil al Consiliului Şcolii doctorale a USEFS.
(4) Conţinutul şi forma concursului de admitere sînt stabilite de către conducătorul de
doctorat prin consultare cu Consiliul şcolii doctorale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(5) 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.
(6) Şcoala/şcolile doctorală/doctorale asigură transparenţa procedurilor de selecţie şi
admitere la doctorat, a criteriilor de evaluare şi a standardelor solicitate candidaţilor, acolo unde este
cazul, garantînd accesul la toate informaţiile legate de admitere, inclusiv prin publicarea pe site-ul
universităţii sau pe Internet.
(7) După finalizarea procedurii de admitere şi semnarea contractului de studii de doctorat,
persoana admisă are calitatea de student-doctorand al şcolii doctorale a universităţii pe perioada
desfăşurării programului de doctorat.
(8) Studenţii-doctoranzi la doctorat cu frecvenţă primesc bursă individuală sau sînt încadraţi
de către universitate sau de oricare dintre instituţiile componente ale consorţiului sau
parteneriatului, după caz, ca asistenţi universitari sau cercetători ştiinţifici, pe o perioadă
determinată.
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(9) USEFS poate percepe de la candidaţi, în condiţiile legii, taxe de înscriere la concursul de
admitere, în cuantumul stabilit de Senatul universităţii în baza metodologiei proprii.
Secţiunea 2. Structura şi durata studiilor superioare de doctorat
Art.4.
(1) Programul de doctorat se desfăşoară în cadrul şcolii/şcolilor doctorale a/ale USEFS sub
coordonarea conducătorului de doctorat şi include un program de pregătire bazat pe studii avansate
şi un program individual de cercetare ştiinţifică.
(2) Durata programului de doctorat cu frecvență este de 3 ani, cu frecvență redusă – 4 ani.
(3) Din motive temeinice (boală, accident, traume, imposibilitatea de a organiza
experimentul pedagogic pe o perioadă mai mare de 6 luni, deplasare îndelungată în străinătate),
durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1 - 2 ani fără finanţare de la bugetul de stat,
cu aprobarea Consiliului ştiinţific al USEFS, la propunerea conducătorului de doctorat avizată de
Consiliul Şcolii doctorale şi în limita resurselor financiare disponibile.
(4) Studiile de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin
regulamentul şcolii doctorale a universităţii pe durate de timp care, cumulate, nu depăşesc 2 ani.
Durata studiilor se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.
(5) Prelungirea studiilor se stabileşte prin acte adiţionale la contractul de studii de doctorat.
(6) În cazul în care 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.
(7) În perioada de graţie prevăzută la al. 6, finanţarea grantului doctoral încetează, iar
studentul-doctorand nu poate beneficia de bursa individuală de doctorat şi nici conducătorul
ştiinţific nu poate beneficia de îndemnizaţia aferentă îndrumării studentului, cheltuielile fiind
suportate de către studentul-doctorand, cu excepţia concediului pentru îngrijirea copilului.
(8) În cazul finalizării studiilor de doctorat fără susţinerea publică a tezei, instituţia care a
înmatriculat studentul-doctorand eliberează un certificat care atestă frecventarea studiilor superioare
de doctorat în domeniul respectiv.
Secţiunea 3. Contractul de studii superioare de doctorat
Art.5.
(1) Drepturile şi obligaţiile ce revin studenţilor-doctoranzi, conducătorilor de doctorat,
precum şi universităţii se stabilesc prin contractul de studii superioare de doctorat.
(2) Modelul contractului-cadru de studii superioare de doctorat se elaborează de şcoala
doctorală a universităţii, este avizat de Consiliul Şcolii doctorale şi de Consiliul ştiinţific al
universităţii şi este aprobat de Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională al USEFS sau
organul echivalent al consorţiului sau parteneriatului.
(3) Contractul de studii de doctorat se încheie cu fiecare student-doctorand în parte, în urma
negocierii, şi este semnat de studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi rectorul USEFS, în
calitate de instituţie care înmatriculează studentul-doctorand. Studenţii-doctoranzi coordonaţi în
cotutelă semnează contracte de studii atît cu universitatea, cît şi cu instituţia semnatară a acordului
de cotutelă.
(4) Desfăşurarea activităţilor didactice de către studentul-doctorand înmatriculat la forma cu
frecvenţă nu trebuie să afecteze în mod negativ timpul disponibil pentru derularea programului său
doctoral. Norma didactică maximă a unui student-doctorand înmatriculat la forma cu frecvenţă şi
angajat ca asistent universitar nu poate depăşi 25% din norma didactică a asistentului universitar. În
cazul angajării, studentul beneficiază şi de bursă individuală.
(5) Contractul de studii superioare de doctorat cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
a) datele de identificare ale studentului-doctorand şi ale conducătorului de doctorat;
b) date despre universitate şi şcoala doctorală a acesteia;
c) tema de cercetare aleasă;
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d) cuantumul lunar al bursei individuale şi/sau cuantumul taxei de studii, pentru studenţiidoctoranzi înmatriculaţi la forma cu frecvenţă;
e) cuantumul taxei de studii pentru studenţii-doctoranzi înmatriculaţi la forma cu frecvenţă
redusă;
f) limba în care se redactează şi se susţine teza de doctorat;
g) termenul de finalizare a tezei de doctorat;
h) condiţiile de prelungire a termenului de finalizare a tezei de doctorat;
i) cuantumul activităţilor didactice pe care studentul-doctorand se angajează să le desfăşoare şi
perioada în care se desfăşoară acestea, pentru studenţii-doctoranzi înmatriculaţi la forma cu
frecvenţă.
(6) Conflictele dintre studenţii-doctoranzi şi şcoala doctorală se mediază de către Consiliul
ştiinţific.
(7) Conflictele dintre studenţii-doctoranzi şi conducătorul de doctorat se mediază de
Consiliul şcolii doctorale, iar în cazul nesoluţionării conflictului la acest nivel, acesta este mediat de
către Consiliul ştiinţific.
Secţiunea 4. Drepturi şi obligaţii ale studentului-doctorand
Art.6.
(1) Pe parcursul derulării programului de studii superioare de doctorat, studenţii-doctoranzi
au următoarele drepturi:
a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat,
precum şi ale comisiei de îndrumare;
b) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetaredezvoltare din cadrul instituţiei atunci cînd sunt puse 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 ale universităţii pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat;
e) să se înscrie la cursurile, seminarele şi laboratoarele de orice nivel organizate de
universitate, consorţiu sau parteneriat, după caz;
f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul universităţii sau din cadrul
unor organizaţii din sfera cercetării şi inovării care au încheiat acorduri sau parteneriate
instituţionale cu USEFS;
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 a
universităţii sau/şi de USEFS;
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 stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să-şi îndeplinească
obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor cercetării;
b) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori
de cîte ori i se solicită;
c) să fie în legătura permanentă cu conducătorul de doctorat;
d) să respecte etica şi disciplina academică stabilită în USEFS.
(3) Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat decurg din Regulamentul şcolii
doctorale, din prezentul regulament, precum şi din contractul studentului-doctorand.
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Capitolul IV
FINANŢAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT
Art.7.
(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) Domeniul de studii doctorale, conform Nomenclatorului specialităţilor specifice
universităţii pentru care se asigură finanţarea din bugetul de stat, se aprobă anual de către Guvern.
Planul de admitere la doctorat cu finanţare bugetară este propus de Ministerul Educaţiei şi aprobat
de Guvern pe o durată de minimum 3 ani, pentru studiile superioare de doctorat ştiinţific şi pentru
doctoratul profesional.
(3) Finanţarea granturilor doctorale se alocă anual prin legea bugetului de stat. Grantul
doctoral include bursa individuală şi costurile pentru programul de studii avansate şi pentru
programul de cercetare ştiinţifică. Cuantumul costurilor pentru programul de cercetare este ajustat
la coeficienţii corespunzători pe domenii disciplinare şi profesionale ale doctoratului conform unei
metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi aprobate de Guvern.
(4) Granturile doctorale se acordă în bază de competiţie de proiecte ştiinţifice între şcolile
doctorale, organizată de Ministerul Educaţiei în baza unei metodologii stabilite printr-un ordin al
ministrului educaţiei.
(5) 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.
(6) În vederea participării la competiţia de granturi doctorale şcoala/şcolile
doctorală/doctorale ale USEFS 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;
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; proiectul ştiinţific poate fi parte a unui proiect de cercetare pe care
conducătorul de doctorat îl are în derulare.
(7) Evaluarea aplicaţiilor pentru granturi doctorale se va realiza de către Ministerul
Educaţiei în baza unor criterii conforme cu bunele practici internaţionale şi cu avizarea experţilor
independenţi, recunoscuţi pe plan internaţional. Evaluarea se poate realiza şi de experţi din
străinătate, provenind din state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.
Capitolul V
CONŢINUTUL ŞI FINALITATEA PROGRAMELOR DE STUDII SUPERIOARE DE
DOCTORAT
Secţiunea 1. Competenţele formate de programele de studii superioare de doctorat
Art.8.
(1)
Programele de studii superioare de doctorat asigură formarea de competenţe
profesionale de conţinut, cognitive şi de cercetare în domeniul culturii fizice, precum şi a unor
competenţe transversale.
(2)
Sunt considerate competenţe profesionale specifice domeniului culturii fizice:
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cunoaşterea avansată a domeniului culturii fizice;
capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare;
stăpînirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată în domeniul culturii fizice;
managementul proiectelor de cercetare;
stăpînirea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare în domeniul specific;
abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice;
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 specific.
(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) abilităţi de relaţionare socială şi de lucru în echipă;
e) cunoştinţe de management al resurselor umane, de infrastructură şi financiare;
f) calităţi de conducere şi mentorat;
g) cunoştinţe privind managementul carierei, precum şi însuşirea de tehnici privind
căutarea unui loc de muncă şi de creare de locuri de muncă pentru alţii;
h) cunoştinţe privind managementul riscului, crizei şi eşecului;
i) cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de proprietate
intelectuală;
j) capacităţi de antreprenoriat economic, tehnologic şi social.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Secţiunea 2. Programul de pregătire avansată şi programul de cercetare ştiinţifică
Art.9.
(1)
Şcolile doctorale ale universităţii pun la dispoziţia studenţilor-doctoranzi un program
de pregătire bazat pe studii superioare avansate alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni
instituţionalizate de studiu – prin cursuri, seminare, laboratoare şi altele asemenea – şi/sau din
studiu individual.
(2)
Forma organizării programului de pregătire avansată, precum şi structura şi
conţinutul acestuia sînt stabilite de şcoala/şcolile doctorală/doctorale a/ale universităţii, potrivit
regulamentului acesteia/acestora.
(3)
Şcoala doctorală a universităţii este obligată să asigure accesul liber şi neîngrădit la
programul de pregătire avansată tuturor studenţilor-doctoranzi din cadrul acesteia sau din cadrul
altor şcoli doctorale organizate la nivel universitar, consorţiu sau parteneriat, după caz.
(4)
Parcurgerea programului de pregătire avansată conduce la acordarea unui număr de
credite transferabile stabilit la nivelul şcolii doctorale a universităţii.
(5)
Creditele obţinute într-un program de master sau parcurgerea unor stagii anterioare
de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în
universităţi ori în organizaţii din sfera cercetării şi inovării, pot fi transferate programului de
pregătire avansată. Transferul de credite din programe de studii superioare de masterat şi/sau
recunoaşterea experienţelor de cercetare anterioare admiterii în programul de doctorat sînt propuse
de către conducătorul de doctorat şi se aprobă de către Consiliul şcolii doctorale a universităţii.
(6)
Participarea unui student-doctorand la programul de pregătire avansată şi alegerea
elementelor de studiu din cadrul acestui program care trebuie urmate de către acesta sînt stabilite
exclusiv şi independent de către conducătorul de doctorat al acestuia. Îngrădirea acestei opţiuni a
conducătorului de doctorat este interzisă.
(7)
Studentul-doctorand poate opta în mod independent pentru parcurgerea oricărui
curs, de orice nivel, pus la dispoziţie de universitate, consorţiul ori parteneriatul organizator al şcolii
doctorale, după caz. Îngrădirea acestei opţiuni proprii este interzisă.
6

(8)
Durata cumulată a programului de pregătire bazat pe studii avansate nu poate depăşi
un an de studii.
(9)
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.
(10) Susţinerea proiectului de cercetare este publică şi conţine în mod obligatoriu o
sesiune de întrebări şi răspunsuri pe marginea proiectului, în care orice participant la prezentare
poate adresa întrebări studentului-doctorand.
(11) Programul de cercetare ştiinţifică presupune implementarea proiectului ştiinţific
stabilit împreună cu conducătorul de doctorat.
(12) Responsabilitatea asupra structurii, conţinutului, desfăşurării si organizării
programului de cercetare ştiinţifică al studentului-doctorand revine conducătorului de doctorat, care
este direct responsabil pentru parcursul ştiinţific al acestuia.
(13) Asigurarea resurselor necesare desfăşurării proiectelor de cercetare ştiinţifică în care
este implicat studentul-doctorand reprezintă şi o obligaţie specifică a universităţii, a şcolii doctorale
şi a conducătorului de doctorat.
(14) Pentru asigurarea parcursului ştiinţific coerent, studentul-doctorand va susţine, la
solicitarea sa şi cel puţin o dată la 12 luni, o prezentare publică a progresului programului său 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.
Secţiunea 3. Teza de doctorat şi finalizarea studiilor superioare de doctorat
Art.10.
(1) Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite prin regulamentul şcolii
doctorale a universităţii.
(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 a universităţii.
(3) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand, în
consultare cu conducătorul de doctorat, pînă 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.
(7) Tezele de doctorat, împreună cu anexele acestora, sunt documente publice. Ele se
redactează şi în format digital şi se publică pe un site administrat de Consiliul Naţional pentru
Acreditare şi Atestare, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor.
(8) 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
intelectuală asupra produsului original realizat în cadrul programului de studii de doctorat se
realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.
(9) Studiile superioare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a tezei de
doctorat în faţa comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat (în continuare – comisie de
doctorat).
(10)
Susţinerea publică poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat şi comisia
de îndrumare şi-au dat acordul.
10.1. În perioada existenţei unor restricţii privind adunările publice şi manifestaţiile,
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susţinerea publică a tezei de doctorat în cadrul Comisiei de Doctorat poate fi organizată în regim
online, în următoarele condiţii:
 susţinerea publică a tezei va avea loc în prezenţa fizică a candidatului şi a preşedintelui şi
secretarului ştiinţific al Comisiei de doctorat de susţinere a tezei ;
 se va asigura prezenta online a celorlalţi membri ai Comisiei de doctorat şi a referenţilor
oficiali, precum şi a tuturor persoanelor care doresc să participe la susţinerea publică a tezei,
utilizând instrumentele de comunicare online (ex., Cisco Webex, Skype, Zoom etc.);
 adresa web (linkul) la care poate fi urmărită susţinerea publică va fi plasată prealabil pe
pagina oficială a instituţiei şi transmisă ANACEC,
 susţinerea publică va fi înregistrată audio-video pe suport electronic şi va fi indusă în
dosarul de atestare depus ulterior la ANACEC."
Notă: În cazul susţinerii publice online a tezei în cadrul Comisiei de doctorat, conţinutul
acestei anexe se va adapta la condiţiile impuse de desfăşurarea online a şedinţei.
(Pct.10.1 Completat conform Deciziei Consiliului de Conducere al ANACEC nr.1 din 12
mai 2020)
(11) 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.
(12) Comisia de doctorat este propusă de Consiliul şcolii doctorale şi aprobată de Consiliul
ştiinţific al universităţii.
(13) Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri: preşedintele, ca reprezentant al
universităţii, în calitate de instituţie 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, dintre care cel puţin 2 îşi desfăşoară activitatea în afara instituţiei
care a înmatriculat studentul-doctorand.
(14) Membrii comisiei de doctorat au gradul de doctor şi au cel puţin funcţia ştiinţificodidactică de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific coordonator, ori au calitatea de
conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate.
(15) Atît USEFS, cît şi şcoala doctorală a acesteia pot impune standarde minimale de
performanţă ştiinţifică, pe care membrii comisiei de doctorat trebuie să le satisfacă pentru a putea
face parte din comisia de doctorat.
(16) 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.
(17) Susţinerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor
comisiei de doctorat şi a publicului.
(18) 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.
(19) 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-l atribuie tezei de
doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” şi
„Nesatisfăcător”.
(20) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul procesului de
evaluare a tezei, atît anterior susţinerii publice, cît şi în timpul acesteia, abateri grave de la buna
conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau a
publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive,
membrul comisiei de doctorat este obligat să ia următoarele măsuri:
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a) să sesizeze comisia de etică a instituţiei de învăţămînt 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.
(21) În cazul în care 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 Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, spre
validare.
(22) 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 acordă, iar studentul este exmatriculat.
(23) În urma evaluării dosarului, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare 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.
(24) În baza validării propunerii şi aprobării de acordare a titlului ştiinţific de doctor de către
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, instituţia care a înmatriculat studentul-doctorand
conferă, prin decizia Rectorului, titlul ştiinţific de doctor şi eliberează diploma corespunzătoare,
conform legislaţiei în vigoare.
(25) În cazul în care Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare invalidează argumentat
teza de doctorat, universitatea primeşte o motivaţie scrisă de invalidare din partea Consiliului.
Lucrarea de doctorat revizuită poate fi retransmisă Consiliului Naţional pentru Acreditare şi
Atestare 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 studentuldoctorand va fi exmatriculat.
(26)
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
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare şi a hotărîrii 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 săvîrşite.
(27)
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.
(28) În urma finalizării studiilor superioare de doctorat ştiinţific, USEFS îi eliberează
studentului-doctorand diploma şi-i conferă titlul de doctor în ştiinţe, cu abrevierea Dr.
(29) În urma finalizării studiilor superioare de doctorat profesional, USEFS îi eliberează
studentului-doctorand diploma şi-i conferă titlul de doctor într-un domeniu profesional, cu
abrevierea Dr. P.
(30) 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”.
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Capitolul VI
CONTINUITATEA STUDIILOR DOCTORALE
Art.11.
(1)
În cazurile în care un conducător de doctorat îndrumă simultan mai mult de 5 studenţidoctoranzi care au început programul de studii superioare de doctorat înaintea intrării în vigoare a
prezentului Regulament, aceşti studenţi-doctoranzi îşi pot continua studiile cu acelaşi conducător de
doctorat pînă la finalizarea acestora.
(2)
Atingerea numărului maxim de 5 studenţi-doctoranzi pentru un conducător de doctorat
care la data intrării în vigoare a prezentului Regulament are în coordonare mai mult de 5 studenţidoctoranzi se realizează gradual, prin finalizarea programului de studii de doctorat a studenţilordoctoranzi aflaţi sub coordonarea acestora. USEFS are obligaţia de a raporta cu precizie,
Ministerului Educaţiei sau altor autorităţi după caz, planificarea derulării şi susţinerii doctoratelor.
(3)
Studenţii-doctoranzi aflaţi în perioade de întrerupere sau suspendare a studiilor nu se
contabilizează pentru perioadele de întrerupere respective.
(4)
Rectorul universităţii şi directorul şcolii doctorale sunt obligaţi să ia măsurile necesare
pentru respectarea limitelor maxime de coordonare ale conducătorilor de doctorat, numărul de
studenţi-doctoranzi raportat la numărul de conducători de doctorat reprezentînd un criteriu de
evaluare a calităţii universităţii şi a şcolii doctorale a acesteia.
(5)
Studenţii-doctoranzi care au început programul de studii superioare de doctorat
înaintea intrării în vigoare a prezentului Regulament îşi continuă studiile cu respectarea prevederilor
legale în vigoare la data înmatriculării lor.
Capitolul VII

(1)

DISPOZIŢII FINALE
Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Senatul USEFS.
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