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În baza Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea
gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, Titlul IV.
Referenţii oficiali, pct. 10, lit. b) şi c) şi a Regulamentului atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţificodidactice de înaltă calificare, pct.25-26, emit următoarea DISPOZIŢIE:
1. Avizul referentului oficial la teza de doctorat va fi elaborat în baza următoarelor repere orientative:
¾ Baza teoretică a tezei (analiza situaţiei în domeniu, fundamentarea teoretică, problemele
formulate)
¾ Inovaţia şi originalitatea ştiinţifică (elaborarea/ formularea de teorii, concepţii, concepte, abordări,
idei, modele, reguli, criterii noi)
¾ Valoarea practică a cercetării (date, fapte cercetate şi nivelul de aplicare a rezultatelor, aria de
interes şi deschiderile cercetării)
¾ Calitatea metodologică a cercetării (formularea scopului, obiectivelor, reperelor epistemologice,
profunzimea interpretărilor, resurse, instrumente de cercetare)
¾ Conceperea şi calitatea textului (logica structurării conţinutului, coerenţa ideilor expuse, stilul
ştiinţific, sistematizarea, generalizarea etc.)
¾ Asigurarea bibliografică (surse recente, completitudinea surselor bibliografice, corectitudinea
referinţelor, a citării etc.)
¾ Calitatea concluziilor generale şi a recomandărilor (formulări concludente, evidenţierea aportului
personal, valoarea recomandărilor)
¾ Corespunderea conţinutului tezei cu tema aprobată, publicaţiile autorului şi autoreferatul tezei
¾ Obiecţii şi sugestii
¾ Concluzia privind corespunderea tezei gradului ştiinţific solicitat.
2. În avizul referentului oficial nu se admite includerea unor fragmente din teza doctorandului.
3. Avizul se perfectează nemijlocit de către referentul oficial fără antrenarea altor persoane, inclusiv a
doctorandului şi conducătorului ştiinţific.
4. Volumul avizului va fi până la 4-5 pagini.
5 . Avizul va conţine data perfectării, semnătura referentului oficial, autentificată prin ştampila serviciului
resurse umane al instituţiei şi se va prezenta în CŞS cu cel puţin 12 zile înainte de susţinerea tezei.
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