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Metodologia alegerii Consiliului pentru studii universitare de
doctorat şi a structurilor de conducere a şcolii doctorale

I. D ISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Prezentul Regulament stabileşte regulile după care se desfăşoară constituirea Consiliului
Ştiinţific pentru Studiile Universitare de Doctorat (CŞSUD) şi desemnarea Preşedintelui
CŞSUD, precum şi organizarea structurilor de conducere ale şcolii Doctorale (constituirea
Consiliului şi nominalizarea Directorului şcolii Doctorale) din Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din mun. Chişinău. Regulamentul este elaborat în temeiul Codului Educaţiei al
Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentului privind organizarea studiilor
superioare de doctorat, ciclul III, Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie
2014.
A rt. 2 Principiile care stau la baza acestui Regulament sunt cuprinse în Carta UPSC şi se referă
la libertatea candidaturii, aplicarea reprezentativităţii (cu respectarea prevederilor speciale
cuprinse în Regulamentul studiilor universitare de doctorat), respectarea condiţiilor de
incompatibilitate şi a celor legate de statutul profesional al membrilor structurilor de conducere.
II. CONSTITUIREA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC PENTRU STUDII UNIVERSITARE
DE DOCTORAT
Art. 3 (1) Organizarea procedurii de constituire a CŞSUD aparţine conducătorului instituţiei
organizatoare de doctorat (IOSUD), în persoana Rectorului universităţii.
(2)
Metodologia de desemnare a membrilor CŞSUD respectă prevederile Codului
Educaţiei, ale Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ale Cartei
universitare şi ale Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de
studii de doctorat şi este propusă de către conducătorul instituţiei (IOSUD) - Rectorul UPSC din
Chişinău- şi este aprobată de Senatul universităţii.
Art. 4 (1) La alegerea membrilor CŞSUD participă toţi conducătorii de doctorat din UPSC,
respectiv, studenţii-doctoranzi înmatriculaţi la şcoala doctorală, începând cu anul universitar
2015-2016.
(2)
Potrivit regulamentului privind organizarea Studiilor Universitare de Doctorat,
CŞSUD este alcătuit din minimum 7 şi maximum 15 membri. La UPSC, CŞSUD este format din
7 membri. Pot deţine calitatea de membru al CŞSUD persoanele din cadrul instituţiei sau din
afara acesteia, din ţară sau de peste hotare, personalităţi ştiinţifice precum şi reprezentanţi ai
studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din Universitate. Membrii CŞSUD care sunt
cadre didactice universitare sau cercetători, trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară
sau peste hotare, potrivit art. 12-14, Secţiunea I din Regulamentul privind organizarea studiilor
superioare de doctorat.
(3)
Un membru al CŞSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al
conducătorilor de doctorat din cadrul şcolilor doctorale ale UPSC.
a) Organizarea alegerilor membrilor cadre didactice ai CŞSUD se realizează de către
preşedintele CŞSUD.
b) Conducătorii de doctorat care aspiră la calitatea de membru al Consiliului CŞSUD îşi vor
depune candidatura cu cel puţin 2 săptămâni înainte de data organizării alegerilor la Comisia
de concurs organizată sub conducerea Preşedintelui CŞSUD constituită din 3 membri.
Candidaţii depun dosarul care cuprinde cererea, CV-ul, lista publicaţiilor pentru ultimii 5
ani, copiile diplomelor, actul care confirmă dreptul de conducere de doctorat.
c) Sunt consideraţi aleşi membri ai CŞSUD conducătorii de doctorat care au obţinut 50% + 1
de voturi valabil exprimate, în caz de număr egal de voturi, organizându-se un al doilea tur
de scrutin.
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d) Alegerile se consideră statutare dacă au fost prezenţi la şedinţă cel puţin 2/3 din conducătorii
de doctorat din cadrul şcolilor doctorale ale UPSC care participă la scrutin.
(4) Un membru al CŞSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al
studenţilor doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale ale UPSC, indiferent de numărul de studenţidoctoranzi care participă la scrutin.
a) Organizarea alegerilor membrilor studenţi-doctoranzi ai CŞSUD se realizează de către
Preşedintele CŞSUD.
b) Studenţii - doctoranzi care aspiră la calitatea de membru al Consiliului CŞSUD îşi vor
depune candidatura cu cel puţin 2 săptămâni înainte de data organizării alegerilor la
Preşedintele CŞSUD. Dosarul candidatului va cuprinde cererea, CV-ul, lista publicaţiilor.
c) Sunt consideraţi aleşi studenţii-doctoranzi care au obţinut cel mai mare număr de voturi
valabil exprimate. în caz de număr egal de voturi, se organizează un al doilea tur de scrutin.
(5) Preşedintele CŞSUD este membru de drept al CŞSUD.
(6) Trei membri ai CŞSUD sunt desemnaţi de Şcolile doctorale prin votul universal,
direct, secret şi egal exprimat cu 50% +1 din cel puţin 2/3 din numărul conducătorilor de
doctorat.
(7) Un membru este numit de către rector dintre conducătorii de doctorat din cadrul
şcolilor doctorale sau din afara acesteia, în conformitate cu art. 13 al Regulamentului privind
studiile universitare.
(8) CSŞUD poate avea ca membri:
a) persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia;
b) persoane din ţară sau din străinătate;
c) personalităţi ştiinţifice sau personalităţi din sectoarele industriale şi socio-economice
relevante;
d) reprezentanţi ai studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD.
(9) Mandatul membrilor CŞSUD este de 5 ani.
(10) Principalele atribuţii ale CŞSUD, conform art. 16, secţiunea I, sunt:
a) stabilirea strategiei IOSUD;
b) elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii
de doctorat pe care îl supune aprobării Senatului.
c) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul UPSC.
d) selectarea conducătorilor de doctorat pentru activitate într-o nouă şcoală doctorală.
e) coordonarea parteneriatului, în cazul în care IOSUD este constituit dintr-un parteneriat,
potrivit contractului de parteneriat;
f) alte atribuţii specifice, stabilite prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a
programelor de studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD UPSC, potrivit legii.
DI. DESEMNAREA PREŞEDINTELUI CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC PENTRU STUDII
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 5(1) CŞSUD este condus de un Preşedinte.
(2) Preşedintele CŞSUD este numit în urma unui concurs public organizat de către
instituţia care reprezintă legal IOSUD.
(3) Metodologia de desemnare a Preşedintelui CŞSUD respectă prevederile Codului, se
desfăşoară sub forma unui concurs public, este propusă de către conducătorul instituţiei (IOSUD)
- Rectorul UPSC şi este aprobată de Senatul universităţii.
(4) La concursul pentru ocuparea postului de Preşedinte al CŞSUD se pot prezenta numai
persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi
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obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al R. Moldova a anunţului privind scoaterea la concurs a postului.
(5) Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune la Rectorat următoarele documente:
a) Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat.
b) Curriculum Vitae al candidatului.
c) Programul managerial privind dezvoltarea studiilor la Ciclul III doctorat în cadrul UPSC.
d) Copia legalizată a diplomelor.
e) Copia buletinului de identitate.
f) Lista publicaţiilor pentru ultimii cinci ani.
(6) Lansarea concursului public pentru alegerea Preşedintelui CŞSUD este dată
publicităţii efectuată cu cel puţin două luni înainte de data limită pentru înscrierea candidaţilor
prin:
publicare pe pagina principală a site-ului web al Universităţii;
- publicarea anunţului în Monitorul Oficial al R. Moldova de către instituţia organizatoare de
doctorat.
(7) Pentru desfăşurarea concursului şi desemnarea Preşedintelui CŞSUD sub autoritatea
Rectorului UPSC, se constituie o comisie de concurs.
(8) Comisia de concurs este formată din 5 membri, din care cel puţin 3 trebuie să fie din
afara instituţiilor componente ale IOSUD, din ţară sau din străinătate.
(9) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară
sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea
atestatului de abilitare, în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al R. Moldova a
anunţului privind scoaterea la concurs a postului.
(10) Data, ora şi locul desfăşurării concursului sunt anunţate pe pagina de internet a
Universităţii cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea desfăşurării concursului public.
(11) Concursul pentru selectarea Preşedintelui CŞSUD constă în:
- examinarea de către Comisie a dosarului candidatului;
- interviu cu comisia, în cadrul căruia se va prezenta Programul managerial ce vizează
măsurile luate pentru dezvoltarea resurselor materiale şi umane ale şcolii doctorale, precum
şi modalităţile prevăzute pentru atragerea resurselor financiare.
(12) în baza deciziei comisiei de concurs, conducătorul instituţiei - Rectorul - care
reprezintă legal IOSUD încheie cu persoana desemnată ca Preşedinte al CŞSUD un contract de
management pe o perioadă de 5 ani.
(13) în exercitarea atribuţiilor sale, Comisia de concurs adoptă hotărâri cu majoritatea de
voturi ale membrilor Comisiei. De asemenea, se admite votarea şi participarea la distanţă/online
în activităţile Comisiei de concurs prin intermediul mijloacelor electronice de comunicaţie
(teleconferinţă, poşta electronică).
IV. CONSTITUIREA CONSILIULUI ŞCOLII DOCTORALE
A r t 6 (1) Şcoala doctorală este condusă de un Director al şcolii doctorale şi de Consiliul şcolii
doctorale. Directorul şcolii doctorale este asimilat directorului de departament. Consiliul şcolii
doctorale este asimilat consiliului departamentului.
(2) La UPSC, Consiliul Şcolii Doctorale este format din 5/9 membri:
a) doi/şase conducători de doctorat din UPSC;
b) un/doi student-doctorand la UPSC;
c) un/un membru din afara şcolii doctorale, aleşi dintre personalităţi ştiinţifice a căror activitate
ştiinţifică are o recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau personalităţi din sectoarele
socio-economice relevante.
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d) directorul şcolii doctorale, care este membru de drept în Consiliu.
(3) Membrii Consiliului şcolii doctorale care sunt cadre didactice universitare sau
cercetători trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, să nu
depăşească vârsta de 65 de ani, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru
acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data desemnării lor ca membri ai Consiliului şcolii
doctorale, potrivit art. 43, Secţiunea 4 din Regulamentul privind organizarea studiilor superioare
de doctorat.
(4) Membrii Consiliului şcolii doctorale, cadre didactice, conducători de doctorat, se aleg
prin votul universal, direct, secret şi egal al cel puţin 50+1 dintre conducătorii de doctorat din
şcoala doctorală respectivă.
(5) Membrul Consiliului şcolii doctorale care este student-doctorand se alege prin votul
universal, direct, secret şi egal al cel puţin 2/3 dintre studenţii - doctoranzi din UPSC.
(6) Membrul ales dintre personalităţile ştiinţifice din Consiliul şcolii doctorale care provin
din afara universităţii este nominalizat prin vot secret de către membrii CŞD, procedura de vot
fiind organizată de către Preşedintele CŞSUD al UPSC.
(7) Candidaturile pentru Consiliul şcolii doctorale (conducători de doctorat, respectiv,
doctoranzi) se depun la Preşedintele CŞSUD cu cel puţin 2 săptămâni înainte de data stabilită
pentru alegeri.
(8) Sunt consideraţi aleşi candidaţii (conducători de doctorat, respectiv student doctorand) care au obţinut cel puţin 50+1 număr de voturi valabil exprimate. în caz de număr
egal de voturi, organizându-se un al doilea tur de scrutin.
(9) Alegerile se consideră statutare dacă la alegeri au participat cel puţin 2/3 dintre
numărul de conducători de doctorat, respectiv studenţi-doctoranzi care participă la scrutin.
(10) Consiliul şcolii doctorale se întâlneşte de cel puţin trei ori pe an, la cererea
directorului şcolii doctorale sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi.
(11) în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul scolii doctorale adoptă hotărâri cu
majoritatea de voturi ale membrilor Consiliului. De asemenea, se admite votarea şi participarea
la distanţă/online în activităţile Comisiei de concurs prin intermediul mijloacelor electronice de
comunicaţie (teleconferinţă, poşta electronică).
Art. 7 (1) Principalele atribuţii ale Consiliului şcolii doctorale, în conformitate cu Art. 33,
Secţiunea 3, a Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, sunt:
a) elaborarea Regulamentului intern al şcolii doctorale;
b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii doctorale unor
conducători de doctorat, precum şi stabilirea de standarde minimale de performanţă
ştiinţifică în vederea aplicării obiective a acestor proceduri;
c) elaborarea strategiei de dezvoltare şi a planului anual de activitate a şcolii doctorale;
d) elaborarea planului de învăţământ pentru programul de pregătire universitară avansată şi
realizarea curricula disciplinelor incluse în planul de învăţământ;
e) organizarea procesului de învăţământ în cadrul programului de pregătire universitară
avansată;
f) dispunerea înmatriculării şi exmatriculării studenţilor-doctoranzi, la propunerea
conducătorilor de doctorat, membri ai şcolii doctorale;
g) luarea deciziilor privind avizarea statului de funcţii al personalului didactic şi de cercetare
afiliat şcolii doctorale, după caz;
h) asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/reacreditării sau
a autorizării provizorii a şcolii doctorale;
i) alte atribuţii specifice.
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V. NOMINALIZAREA DIRECTORULUI ŞCOLII DOCTORALE
Art. 8 (1) Consiliul şcolii doctorale este condus de către Directorul şcolii doctorale, care este
numit de către CŞSUD la propunerea Preşedintelui acestui organism, dintre conducătorii de
doctorat - membri aleşi ai Consiliului şcolii doctorale.
(2) Directorul şcolii doctorale este membru de drept în Consiliul şcolii doctorale.
(3) Directorul şcolii doctorale trebuie să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii
pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data numirii lui în funcţie.
(4) Numirea Directorului şcolii doctorale se face publică după finalizarea alegerilor
pentru Consiliul şcolii doctorale.
(5) Mandatul Directorului şcolii doctorale este de 5 ani.
(6) Membrii CŞD se aleg în conformitate cu prevederile art. 43-47 ale Regulamentului
privind organizarea studiilor superioare de doctorat.
VI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 9(1) Modificarea Metodologiei alegerii consiliului pentru studii universitare de doctorat şi
a structurilor de conducere a şcolii doctorale se face prin hotărâre a Senatului la propunerea
Rectorului.
(2) Prezenta Metodologie intră în vigoare la data adoptării ei de către Senatul UPSC.
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