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PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNTV
/
LA CICLUL III, STUDII SUPERIOARE JDE DOCTORAT
învăţămînt cu frecvenţă
la specialitatea 554 (12.00.08) - drept penal
Şcoala doctorală a USEM „Ştiinţe Juridice şi Relaţii Internaţionale”
Discipline de studiu, activităţi de cercetare

Ore

Credite

A nul I
Programul de pregătire bazat pe studii superioare avansate*
24
Teoria generală a Dreptuluipenal
10
24
Subramura Dreptului penal la care se efectuiază proiectul de
10
cercetare a tezei de doctor (drept penal; criminologie; drept
procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept
execuţional; teoria activităţii investigativ-operative etc.)
24
Tehnici modeme de cercetare şi metodologia cercetării
10

Forma de
evaluare

Examen
Examen

Examen

Activităţi de cercetare sub îndrumarea cont ucătorului de doctorat
10
Colocviu
Elaborarea şi susţinerea unui referat axat pe cunoaşterea
gradului de cercetare a temei investigate**
Elaborarea şi susţinerea proiectului de cercetare**
10
Colocviu
Activităţi individuale
Publicaţii în reviste ştiinţifice cu recenzare, alte reviste şi
10
culegeri; participare cu comunicări la conferinţe naţionale şi
internaţionale***
3 ex., 2 col
Total, anul I
60
A nul II
Programul individual de cercetare ştiinţifică sub îndrumarea conducătoru ui de doctorat
Colocviu
Elaborarea şi susţinerea 1-i referat - fragment din teză**
15
Elaborarea şi susţinerea 2-lea referat - fragment din teză**
15
Colocviu
Elaborarea şi susţinerea 3-lea referat - fragment din teză**
15
Colocviu
Publicaţii în reviste ştiinţifice cu recenzare, alte reviste şi
15
culegeri; participare cu comunicări la conferinţe naţionale şi
internaţionale***
60
3 col.
Total, anul II
A nul III
Publicaţii în reviste ştiinţifice cu recenzare, alte reviste şi
20
culegeri; participare cu comunicări la conferinţe naţionale şi
internaţionale***
Elaborarea şi susţinerea tezei de doctor
40
Total,an.III
60
Total general
3 ex, 5 col
180
Notă:
*- Studentul-doctorand poate opta în mod independent pentru parcurgerea cursurilor din cadrul studiilor
superioare avansate puse la dispoziţie de Şcoala doctoralaă. îngrădirea acestei opţiuni proprii este
interzisă.
*- Evaluarea referatelor şi proiectelor de cercetare se efectuiază prin calificateve: admis/respins.
***- Activităţile individuale vor fi documentate şi cuantificate conform anexei.
-

-
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PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNT
LA CICLUL III, STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT
învăţămînt cu frecvenţă redusă
la specialitatea 554 (12.00.08) - drept penal
Şcoala doctorală a USEM „Ştiinţe Juridice şi Relaţii Internaţionale”
Discipline de studiu, activităţi de cercetare
Ore
Credite Forma deevaluare
A n u lI
Programul de pregătire bazat pe studii su perioare avansate*
24
Teoria generală a Dreptului penal
10
Examen
Subramura Dreptului penal la care se efectuiază proiectul de
cercetare a tezei de doctor (drept penal; criminologie; drept
procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept
execuţional; teoria activităţii investigativ-operative etc.)
Tehnici modeme de cercetare şi metodologia cercetării

24

10

Examen

24

10

Examen

Activităţi de cercetare sub îndrumarea conducătorului de doctorat
Elaborarea şi susţinerea unui referat axat pe cunoaşterea
Colocviu
10
gradului de cercetare a temei investigate**
Elaborarea şi susţinerea proiectului de cercetare**
Colocviu
10
Activităţi individuale
Publicaţii în reviste ştiinţifice cu recenzare, alte reviste şi
10
culegeri; participare cu comunicări la conferinţe naţionale şi
internaţionale***
Total, anul I
60
3 ex., 2 col
A nul I I
Programul individual de cercetare ştiinţifică sub îndrum area conducătoru ui de doctorat
Elaborarea şi susţinerea 1-i referat - fragment din teză**
15
Colocviu
Elaborarea şi susţinerea 2-lea referat - fragment din teză**
15
Colocviu
Publicaţii în reviste ştiinţifice cu recenzare, alte reviste şi
10
culegeri; participare cu comunicări la conferinţe naţionale şi
internaţionale***
Total, anul II
40
2 col.
-

A nul III
Programul individual de cercetare ştiinţifică sub îndrum area conducătorului de doctorat
Elaborarea şi susţinerea 3-lea referat - fragment din teză**
15
Colocviu
Publicaţii în reviste ştiinţifice cu recenzare, alte reviste şi
15
culegeri***
Participare cu comunicări la conferinţe naţionale şi
10
internaţionale***
Total, anul III
40
1 col.
A nul I V
Programul individual de cercetare ştiinţifică sub îndrum area conducătorului de doctorat
Elaborarea şi susţinerea tezei de doctor
40
Total,anul IV
40
Total general
3 ex, 5 col
180
Notă:

*- Studentul-doctorand poate opta în mod independent pentru parcurgerea cursurilor din cadrul studiilor
superioare avansate puse la dispoziţie de Şcoala doctoralaă. îngrădirea acestei opţiuni proprii este
interzisă.
*- Evaluarea referatelor şi proiectelor de cercetare se efectuiază prin calificateve: admis/respins.
***- Activităţile individuale vor fi documentate şi cuantificate conform anexei.

Anexă

ACTIVITĂŢII INDIVIDUALE ALE DOCTORANDULUI
Nr.
d/o

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Activitatea
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria В
Articole în reviste naţionale, categoria С
Articole în culegeri naţionale
Rezumate (teze) la conferinţe naţionale
Articole în reviste ISI, reviste cu factor de impact
Articole în alte reviste editate în străinătate
Articole în culegeri internaţionale
Rezumate (teze) la conferinţe internaţionale
Participarea la conferinţă cu raport oral
Participarea la organizarea unei conferinţe ştiinţifice
Comunicare la mese rotunde etc.
Participarea la concursuri de proiecte naţionale / internaţionale
Participarea în proiecte de cercetare (excepţie cele instituţionale)
Participarea la proiecte de antreprenoriat
Publicaţii electronice naţionale
Publicaţii electronice internaţionale
Stagii în străinătate
Implementări în practică
Autor/coautor la editarea unei monografii (editată în ţară)
Autor/coautor la editarea unei monografii (editată peste hotare)
Autor/coautor la editarea unei lucrări didactice
Pregătirea şi/sau predarea unui curs de minim 15 ore
Pregătirea sau predarea lucrărilor practice la specialitate - minim 15 ore
Secretar al catedrei, laboratorului, cercului ştiinţific, seminarului ştiinţific
etc.
Tutore de grupă academică
Participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei şi educaţiei
Participări la expoziţii tematice
Obţinerea diferitor burse (de excelenţă a Guvernului; nominale etc.)
Obţinerea de diplome, medalii, distincţii
Studii (compartimente) elaborate la solicitarea ministerelor
Avize, note informative, studii sintetice la solicitare
Lansări de studii, cercetări cu participarea largă a publicului
Participări la organizarea olimpiadelor
Participări la şcoli ştiinţifice

Credite
20/nr. autori
15/nr. autori
10/nr. autori
10/nr. autori
5/nr. autori
30/nr. autori
20/nr. autori
10/nr. autori
5/nr. autori
10
5
5
5
5
5
5/nr. autori
10/nr. autori
15
10
25/nr. autori
30/nr. autori
25/nr. autori
15
10
5
5
5
5
15
10
10
5
5
5
10

