APROBAT
la ședința Senatului Universității
de Studii Europene din Moldova
din 28 mai 2018, proces verbal nr. 8
Iu. Sedlețchi_________________
Rector, doctor în drept, prof. univ.

Metodologie
privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul
Universității de Studii Europene din Moldova,
anul de studii 2018-2019
I. Dispoziții generale
1.1 Studiile Studiile superioare de doctorat în calitate de ciclul III de
învățământ universitar sunt organizate în cadrul Școlilii Doctorale Științe Juridice și
Relații Internaționale a Universității de Studii din Moldova (USEM), creată și
autorizată în conformitate cu legislația în vigoare. Studiile superioare de doctorat
cuprind un program de pregătire bazat pe studii avansate și un program individual de
cercetare științifică.
1.2 Admiterea la studii superioare de doctorat se face în conformitate cu
următoarele acte legislative: Codul Educației al Republicii Moldova, aprobat la
ședința Parlamentului Republicii Moldova din 17.07.2014; Regulamentul privind
organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.1007 din 10.12.2014; Regulamentul cu privire la studiile străinilor în
instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin decizia nr. 504 a
Guvernului din 04.07. 2017; Circulara MECC nr.04/1-09/48 din 9 ianuarie 2018
privind unele derogări în admiterea la studiile doctorale; Carta Universității de Studii
Europene din Moldova, aprobată la ședința Senatului USEM din 01.06.2015;
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de studii superioare de
doctorat ciclu III la Universitatea de Studii Europene din Moldova, aprobat la ședința
Senatului USEM din 27.04.2015; constituind cadrul normativ instituțional care
reglementează organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii superioare
de doctorat.
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II. Condiții generale ale concursului de admitere
2.1. Admiterea la studii universitare de doctorat constă în procesul de selecție a
candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe care conducătorii
de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale decid să o propună spre ocupare la un moment
dat.
2.2. Admiterea candidaţilor la doctorat, indiferent de forma de invaţamânt în care
se organizează, se face prin concurs organizat în perioada 17 septembrie – 31
octombrie 2018.
2.3. La concursul de admitere la studii superioare de doctorat au dreptul să
participe:
• absolvenții cu diploma de studii superioare de masterat sau echivalentă
acesteia, din Republica Moldova şi din străinătate, conform legii, cu media generală
nu mai mică de 8,0;
• candidaţii, care au obţinut diploma de licenţă sau de masterat la o altă
specialitate decât în domeniu în care pretinde să urmeze studiile doctorale, cu condiţia
susţinerii a 2 examene la disciplinele fundamentale ale specialităţii pe care o va urma
la ciclul III.
2.4. Pentru înscriere la concurs, candidatul prezintă un dosar care include
următoarele acte:
• Cerere de înscriere tip; (se completează la momentul depunerii dosarului);
• CV (model europass);
• Proiect de cercetare științifică (care să reflecte: tema, scop, obiective, rezultate
scontate), contrasemnat de conducătorul științific;
• Copia Diplomei de Master și a suplimentului;
• Copia Diplomei de studii superioare universitare și a suplimentului;
• Copia buletinului de identitate;
• Copia adeverinţei de căsătorie sau a certificatului de schimbare a numelui de
familie – se referă la persoanele, care şi-au schimbat numele;
• Copia lucrărilor ştiinţifice publicate (minimum – 2 publicații) sau un referat
ştiinţific (învolum de 10 - 15 pg.) cu o temă la specialitatea aleasă;
• Copia carnetului de muncă;
• Adeverință de cunoaștere a unei limbi străine (nivel B1, B2), testul DALF,
TOEFL, DELE sau alte certificate internaționale recunoscute, fie testarea la o limbă
străină. Pentru atestarea cunoștințelor la o limbă străină este percepută suplimentar
taxa de 50 lei;
• Certificat care atestă cunoașterea și utilizarea programelor Microsoft Office și
Internet Explorer. În lipsa unui certificat pentru atestarea cunoștințelor este percepută
suplimentar o taxa de 50 lei;
• Certificat medical – forma 086U;
• Fotografii color: mărimea 3x4 cm. – 3 buc;
• Un dosar tip mapă;
• Taxa de înscriere – 40 lei.
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Dosarele cetățenilor străini vor conține suplimentar următoarele acte:
• Copia pașaportului național având termenul de valabilitate cel puțin un an de
zile;
• copia și traducere legalizată de pe certificatul de căsătorie, în cazul în care nu
este întocmit în limba de circulație internațională;
• copia și traducerea legalizată de pe diploma de licență, diploma de master și
suplimentele la diplome acestora;
• Certificatul de nostificare a diplomei eliberat de Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării al RM (cu excepția cetățenilor din România);
• declarația pe propria răspundere privind veridicitatea actelor prezentate;
• Cazier judiciar.
2.5. Dosarele se depun la Școala Doctorală în perioada prevăzută pentru înscriere
la concursul de admitere.
2.6. Școala Doctorală asigură informarea candidaților privind pozițiile vacante
pentru fiecare conducător de doctorat, temele de cercetare, tematica și bibliografia
orientativă propusă de către conducătorii de doctorat pe pagina web a USEM.
2.7. Fiecare candidat se înscrie la admitere la o singură poziție vacantă din cadrul
unui profil științific la care este autorizată Școala Doctorală.
2.8. Taxa de înscriere la studii de doctorat și taxa pentru atestarea cunoștințelor la
o limbă străină și/sau la informatică nu se returnează.
III. Desfăşurarea concursului de admitere
3.1. Pe perioada admiterii la studii superioare de doctorat se constituie Comisia de
admitere, care este formată din Rectorul Universității, Prorectorul pentru activitatea
didactică, Președintele Consiliului Științific, Directorul Școlii Doctorale și un secretar.
3.2. Concursul de admitere la doctorat constă din două probe: un examen scris la
disciplina de specialitate şi un interviu (evaluarea proiectului de doctorat).
3.3. Candidații sunt obligați să se prezinte la toate probele și să respecte
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.
3.4. Comisia de evaluare va fi compusă din 3 membri: conducătorul de doctorat,
în calitate de președinte și 2 membri ai Şcolii Doctorale sau specialiști în domeniu.
3.5. Comisiile de evaluare, criteriile de evaluare, selectare şi departajare,
modalitatea de soluţionare a contestaţiilor se stabilesc de către Consiliul Şcolii
Doctorale.
3.6. Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea la studii superioare
de doctorat se calculează ca medie a celor 2 probe. Media minimă de admitere este 8
(opt).
3.7. Se interzice, sub sancțiunea legii, orice formă de discriminare directă sau
indirectă între candidații la studiile superioare de doctorat.
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IV. Soluţionarea contestaţiilor
4.1. Rezultatele probei scrise pot fi contestate în termen de 24 de ore de la
anunţarea rezultatelor, prin depunerea unei cereri de contestare pe numele
Directorului Şcolii Doctorale. La probele orale nu se admit contestaţii.
4.2. Comisia pentru soluționarea contestaţiilor se constituie din 3 membri ai Şcolii
Doctorale, care nu au fost implicaţi în procesul de evaluare a candidaţilor, și vor
soluționa contestația în termen de 24 ore, rezultatul căreia va fi consemnat într-un
proces verbal, semnat de toţi membrii și adus la cunoștința candidatului.
4.3. După expirarea termenului de examinare şi anunţarea deciziilor la contestaţii,
rezultatul concursului de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat.
V. Dispoziţii finale
5.1. Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia de admitere a
Universității de Studii Europene din Moldova, se aduc la cunoștință pe site-ul
Universității și pe avizierul Școlii Doctorale.
5.2. Candidații declarați admiși sunt înmatriculați la studiile superioare de
doctorat prin ordinul Rectorului Universității de Studii Europene din Moldova.
5.3. După finalizarea procedurii de admitere şi semnarea contractului de studii de
doctorat, persoana admisă are calitatea de student-doctorand al Şcolii Doctorale pe
perioada desfăşurării programului de doctorat.
5.4. Anul de studii la doctorat începe la 1 noiembrie. Înmatricularea studențilordoctoranzi se face începând cu prima zi a anului de studii la doctorat.
5.5. Declarațiile false sau uzul de fals al oricărui document din dosarul de
admitere atrag eliminarea din concursul de admitere.
5.6. Taxa de studii la doctorat este stabilită de către Consiliul pentru Dezvoltare
Strategică Instituțională cu avizul consultativ al Senatului USEM.
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Anexa 1
CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III
Subsemnatul (a), __________________________________________________________________________
numele, prenumele

cetăţean al _______________________________________________________________________________
domiciliat (ă) pe adresa: ____________________________________________________________________
telefon fix, mobil _____________________________________________
e-mail ____________________________________________
rog să fiu înscris(ă) la studii superioare de doctorat, ciclul III, la specialitatea
________________________________________________________________________________________
denumirea deplină a specialității

în cadrul Școlii Doctorale __________________________________________________________________
Forma de studii: ð cu frecvență; ð frecvență redusă.
Tema proiectului ştiinţific prezentat _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Conducător de doctorat ____________________________________________________________________
numele, prenumele, gradul științific

Educaţie şi formare:
Studii de licenţă:
Instituţia de învăţământ superior absolvită __________________________________________________
Specialitatea _________________________________________________________________________
Anul absolvirii____________ nota medie generală de licenţă ________________.
Studii de master:
Instituţia de învăţământ absolvită________________________________________________________
Specialitatea_________________________________________________________________________
Anul absolvirii____________ nota medie generală _______________.
Limbile străine cunoscute: ______________________________________________________________
* În cazul declarării unor date incorecte, candidatul va pierde orice drept de a fi înmatriculat la studii de
doctorat.
Viza Directorului Școlii Doctorale: ___________________________________
Viza Conducătorului de doctorat: _____________________________________
Data _______________

Semnătura __________________
Rectorului Univesității de Studii Europene din Moldova,
Dlui Iurie SEDLEȚCHI, doctor, profesor universitar
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Anexa 2
UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA
Școala doctorală ____________________________________________
Profilul științific ____________________________________________
Specialitatea științifică _______________________________________
FIȘA DE EXAMINARE
la concursul de admitere la studiile superioare de doctorat

a.u. _____________
Numele, prenumele candidatului ______________________________________________________
Competențele probelor de admitere:
1. Examen la disciplina de specialitate: ___________________________________________
Modalitatea desfăşurării examenului: scris
Nota
Nota
Nota
Nota medie obținută
Președintele comisiei
Membru 1
Membru 2
la proba de admitere
Semnătura

Semnătura

Semnătura

2. Evaluarea proiectului științific: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nota
Președintele comisiei
Semnătura

Nota
Membru 1
Semnătura

Rezultatele admiterii:
Media generală obținută la probele de
admitere

Nota
Membru 2
Semnătura

Rezultatul concursului de admitere
(admis/respins)

Preşedintele comisiei: _________________________________________
Membri:
_________________________________________
_________________________________________
Preşedintele Comisiei de admitere,
doctor în drept, prof. univ.
Directorul Școlii Doctorale,
dr. în drept, conf. univ.

Nota medie obținută
la proba de admitere

_______________
_______________
_______________

SEDLEŢCHI Iurie
CEBAN Cristina
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