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REGULAMENTUL

Privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului
Cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţa redusă.

Capitolul I. Dispoziţii generale

în baza Hotărârii Guvernului RM nr. 173 din 18 februarie 2008 ("M.O.", nr.42 - 44
(3135-3136) din 29 februarie 2008, Art, 252, p.15-19), a Codului cu privire la ştiinţă şl invare al
Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004, Legii învăţământului nr.547-XIII din 21 iulie
1995 şi ale Concepţiei politicii de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr.482 din 23 aprilie 2003, care stipulează că în Moldova pregătirea
cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare se efectuează prin doctorat şi postdoctorat.

Capitolul II. Doctoratul

1. Doctoratul este o formă de studii postuniversitare, a cărei finalitate este dezvoltarea
cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică şi care se organizează în scopul pregătirii cadrelor ştiinţifice
necesare vieţii sociale.

2. Studiile de doctorat se organizează cu forma de învăţământ la zi şi cu frecvenţa redusă. Durata
studiilor la zi este de 3 ani, cu frecvenţa redusă 4 ani.

3. Prin Decizia Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (C.N.A.A.) nr.01-97, din 21
iunie 2013 şi a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (CSŞDT) a AŞM din 27 iunie 2013, Institutul de Relaţii Internaţionale din
Moldova a fost abilitat în calitate de instituţie organizatoare de doctorat (IOD) la specialităţile:
562.01 - Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei;

561.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei: instituţii şi procese politice.

II. a Admiterea la doctorat

1. Admiterea la doctorat se efectuează în baza a două examene: la specialitate şi la una dintre
limbile străine, conform programelor pentru învăţământ superior.
2. Probele la examenele de admitere se susţin în scris.
3. Comisia de examinare la specialitate se formează în instituţie şi include specialişti cu grad
ştiinţific în domeniu.
4. Comisia de examinare la limba străină include trei specialişti, dintre care cel puţin unul cn
titlul ştiinţific.
5. Prima probă de admitere este - specialitatea. Perioada dintre examenele de admitere este de 10
zile.
6. Cunoştinţele la examenele de admitere se apreciază cu note de la 10 la 1.
7. Candidaţii care au susţinut examenele de doctorat pe parcursul ultimilor 5 ani pot participa la
concurs în baza notelor obţinute la examenele respective, dacă acestea nu sunt mai mici de 8.
8. Reexaminarea nu se admite. Contestările privind admiterea la doctorat se înaintează
Rectoratului în termen de 48 de ore de la anunţarea rezultatelor examenului. Rectorul, prin ordin
creează Comisia de contestare, care, în termen de trei zile, adoptă decizia definitivă.
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II. b înmatricularea la doctorat

1. înmatricularea candidaţilor la doctorat se face în baza locurilor stabilite şi în media
descrescătoare a mediei obţinute de către candidaţi la fiecare specialitate. Media la examenele de
admitere nu poate fi mai mică decât (.
2. înmatricularea candidaţilor care au trecut concursul se face prin ordinul Rectorului, care se
aduce la cunoştinţă doctoranzilor cu două săptămâni înainte de începerea studiilor.
3. Doctoranzii cu învăţământ la zi prezintă, în termen de 10 zile, carnetul de muncă şi încheie
contractul.

II. c Aprobarea conducătorilor de doctorat şi a temei tezei de doctorat

1. Consiliul Facultăţii este obligat în termen de trei luni, după adoptarea deciziei de înmatriculare
a doctoranzilor, să se adreseze Senatului pentru a confirma tema tezei de doctor şi
conducătorul/consultantul ştiinţific al doctorandului.

2. Consiliul Facultăţii aprobă, în termen de trei luni după înmatricularea doctorandului, Planului
individual de activitate. Responsabilitatea pentru realizarea Planului o poartă nu doar
doctorandul şi conducătorul ştiinţific.
3. Secţia Activitate Ştiinţifică prezintă la CNAA, în termen de trei luni după înmatriculare, lista
doctoranzilor cu indicarea specialităţii, temei tezelor de doctor şi doctor habilitat, a
conducătorilor/consultanţilor de doctorat.
4. Senatul în temeiul Demersului Consiliului Facultăţii poate schimba conducătorul/consultantul
de doctorat şi tema tezei de doctor doar o singură dată pe parcursul studiilor de doctorat şi numai
în cadrul specialităţii ştiinţifice la care doctorandul a fost înmatriculat sau uneia înrudite acesteia,
dar nu mai târziu decât cu un an de expirarea termenului de doctorat.

II. d Atestarea activităţii doctoranzilor

1. Atestarea activităţii doctorandului se efectuează în Consiliul Facultăţii în baza prezentării
raportului privind realizarea Planului individual de activitate, la finele fiecărui an de studii.
2. în perioada studiilor doctorandul susţine 4 examene de doctorat:
la una din limbile străine;
-

la informatică;
la istoria şi metodologia domeniului de cercetare;
la specialitate.

3. Examenele de doctorat se susţin în perioada sesiunii (luna mai).
4. Admiterea la examenul de doctorat la specialitate se acceptă doar după susţinerea de către
doctoranzi a celorlalte examene de doctorat.
5. Pentru susţinerea fiecărui examen de doctorat şi a celor suplimentare, prin ordinul Rectorului,
pentru fiecare examen în parte, este creată Comisia de examinare, constituită din 3-5 cadre cu
grade ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, dintre care cel puţin un doctor habilitat la specialitatea
respectivă. Pentru fiecare doctorand se întocmeşte un proces verbal al Comisiei de examinare,
semnat de toţi membrii Comisiei.
6. Doctorandul care s-a înscris la altă specialitate, decât cea a masteratului sau a licenţei, susţine
suplimentar 2 examene la disciplina de bază pe care o urmează, aprobate de Senat.
7. Decizia Comisiei de examinare poate fi contestată de doctorand în termen de 48 de ore, după
anunţarea rezultatelor. Prin ordinul Rectorului este instituită Comisia de contestare.
8. Examenele de doctorat sunt valabile pe parcursul a 7 ani.
9. Examenele de doctorat susţinute în alte ţări sunt recunoscute şi echivalate, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

10. în perioada studiilor, doctorandul scrie 3 referate ştiinţifice la problemele tezei de doctorat,
în fiecare an de studii câte un referat. Referatele vor fi axate pe reviul literaturii la tema tezei,
materialele şi metodele de cercetare, rezultatele propriei investigaţii. Tema referatelor ştiinţifice
anuale, structura şi volumul se stabileşte de către conducătorul ştiinţific.
11. Doctorandul care nu obţine la examenul de specialitate cel puţin nota 8 şi la celelalte
examene, incluse în programul de pregătire generală, nota 7 sau căruia I s-a respins Referatul
ştiinţific poate să se prezinte repetat la examen, la altă sesiune. Dacă nici a doua oară
examenul/referatul nu este promovat doctorandul pierde dreptul de a continua studiile şi este
exmatriculat.
12. Elaborarea şi publicarea a cel puţin trei articole ştiinţifice.
13. După finaţizarea studiilor de doctorat IRIM eliberează doctorandului un certificat conform
modelului stability de C.S.Ş.D.T.

Capitolul III. Postdoctoratul

1 Prin decizia Rectorului IRIM sunt acceptaţi şi implicaţi în proiecte de cerectare doctorii în
ştiinţe politice, istorice, filosofice, care doresc să-şi sporească calificarea de cercetător.
2 Prin decizia Senatului IRIM este aprobată tema tezei de cercetare pentru obţinerea gradului de
doctor habilitat şi confirmat numele consultantului ştiinţific.
3. Lista postdoctoranzilor cu indicarea temei tezei de cercetare pentru obţinerea gradului de
doctor habilitat, a consultantului ştiinţific, în termen de o lună, se prezintă la C.N.A.A. şi se
publică pe pagina web.
4. După expirarea la un an de activitate, postdoctorandul prezintă Senatului un Raport despe
cercetarea desfăşurată, copia lucrărilor ştiinţifice publicate sau acceptatte spre publicare în
această perioadă.
5. Senatul prin vot deschis adoptă decizia de continuare sau întrerupere a studiilor la
postdoctorat.
6. Postdoctorandul este obligat, în termenul fixat pentru postdoctorat să susţină sau cel puţin să
prezinte Senatului teza pentru obţinerea gradului de doctor habilitat, în baza căreia forul ştiinţific
respectiv recomandă examinarea tezei la seminarul ştiinţific de profil.

Capitolul IV. Doctoratul/Postdoctoratul cu destinaţie specială

1. O metodă eficientă de pregătire a cadrelor de înaltă calificare pentru toate ramurile economiei
naţionale este doctoratul/postdoctoratul cu destinaţie specială (delegarea de către instituţia de
învăţământ superior/instituţia din sfera ştiinţei şi inovării a doctorandului/postoctorandului
pentru elaborarea tezei de doctor/doctor habilitat într-o instituţie de profil din ţară sau peste
hotare.
2. Admiterea la doctorat cu destinaţie specială se face în bază de concurs, în conformitate cu
planul de admitere şi contractile încheiate între solicitant şi instituţie.
3. Cheltuielile ce ţin de pregătirea doctoranzilor/postdoctoranzilor cu destinaţie specială, sunt
suportate de instituţia care i-a delegat pe doctoranzi/postocdoranzi, iar în cazurile acordurilor
interstatale în conformitate cu prevederile acestora.

Capitolul V. Remunerarea muncii conducătorilor de doctorat,
consultanţilor postdoctoraţilor, membrilor comisiilor de examinare.

1. Pentru îndrumarea ştiinţifică a doctorandului/postdoctorandului

cu învăţământ la zi

conducătorului/consultantului ştiinţific i se stabileşte o normă de 120 de ore pentru un an, pentru
fiecare persoană. Pentru îndrumarea doctoranzilor de la învăţământul cu frecvenţă redusă - 80 de
ore annual. Numărul total de ore prevăzut unui conducător pentru îndrumarea doctoranzilor şi
postdoctoranzilor nu poate depăşi 50% din sarcina didactico-ştiinţifică anuală.
2. Pentru examenele de admitere la doctorat şi examenele de doctorat fiecărui membru al
comisiei de examinare I se stabilesc 2 ore academice pentru o persoană examinată.
3. Mijloacele, obţinute în urma pregătirii doctoranzilor care îşi fac studiile prin contract, se
utilizează pentru remunerarea conducătorilor/consultanţilor de doctorat, a examinatorilor.

Capitolul VI. Dispoziţii finale
1. Condiţiile de studii stipulate în prezentul Regulament se extind şi asupra cetăţenilor străini şi
apatrizilor care îşi fac studiile de doctorat/postdoctorat în Republica Moldova, în baza
acordurilor interstatale sau a acordurilor încheiate de instituţiile cu activitate de doctorat cu
instituţiile ministerului de resort din alte ţări.
2. Responsabilitatea privind organizarea doctoratului/postdoctoratului
ProrecJ/uliii pentru activitatea ştiinţifică.

în IRIM îi revine

