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CAPITOLUL I . DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1.  
(1) Regulamentul Şcolii doctorale a Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (în continuare 

„Regulamentul”) este adoptat în temeiul Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 

2014, Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014 (Monitorul Oficial nr. 386-396 din 26 decembrie 

2014, art. 1101) și a Cartei universitare  a  Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (UCCM). 

(2) Regulamentul conţine reglementări generale privind organizarea şi funcţionarea Şcolii doctorale ca 

entitate din cadrul UCCM în care se realizează programele de doctorat științific.  

(3) Regulamentul se aplică în cadrul Universităţii Cooperatist-Comerciale  din Moldova, în calitate de 

instituţie organizatoare de studii de doctorat (IOSD), pentru Şcoala doctorală care funcţionează în cadrul 

UCCM, precum şi pentru relaţiile acesteia cu alte structuri ale universităţii şi pentru relaţiile IOSD cu 

alte entităţi exterioare. 

(4) Coordonarea studiilor doctorale în cadrul Universității este asigurată de Consiliul ştiinţific al 

UCCM.  

(5) Consiliul Ştiinţific al UCCM funcţionează în baza Regulamentului propriu, aprobat de Senatul 

UCCM şi a celorlalte acte normative în vigoare.  

 

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE ŞCOLII DOCTORALE 

Art. 2.  

(1) Școala doctorală este structura organizatorică și administrativă fără personalitate juridică, care 

dispune înmatricularea studenților la programele de studii de doctorat, administrează fondurile alocate 

programelor de doctorat și organizează desfășurarea studiilor de doctorat.  într-un anumit domeniu de 

doctorat, cu tematică disciplinară ori interdisciplinară. 

(2) Şcoală doctorală este constituită  prin decizia Consiliului Științific al UCCM din cel puţin 10 

conducători de doctorat, care trebuie să le îndeplinească standarde minimale de performanţă ştiinţifică 

pentru a deveni membri ai şcolii doctorale respective. 

(3) Școala doctorală include totalitatea studenților-doctoranzi și a conducătorilor de doctorat care au 

dreptul de a conduce doctoratul, potrivit cerințelor în vigoare. Pe lângă conducătorii de doctorat, în 

cadrul Școlii doctorale sunt implicați și alți cercetători și/sau cadre didactice, cu sau fără drept de a 

conduce doctorate, antrenați în activități de cercetare și/sau predare în cadrul Școlii doctorale.  

(4) Statele de personal ale Școlii doctorale se întocmesc la nivelul şcolii doctorale şi includ cadrele 

didactice, cercetătorii şi studenţii-doctoranzi care activează în cadrul şcolii doctorale. Şcoala doctorală 

poate angaja şi personal didactic auxiliar, personal de cercetare şi personal nedidactic din resursele 

financiare alocate programelor de doctorat. Statele de personal ale Şcolii doctorale sunt parte ale 

Statelor de personal ale universităţii şi se aprobă în modul stabilit. 

Art. 3.  

(1) Școala doctorală are următoarele atribuţii:  

a) elaborarea regulamentului intern al şcolii doctorale; 

b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al Şcolii doctorale, precum şi 

stabilirea standardelor 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; 
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d) elaborarea planului de învăţămînt pentru programul de pregătire universitară avansată şi avizarea 

curricula disciplinelor incluse în planul de învăţămînt; 

e) organizarea procesului de învăţămînt 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 statelor de personal  didactic şi de cercetare afiliat şcolii doctorale, 

după caz; 

h) asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare în vederea autorizării provizorii sau a 

acreditării/reacreditării şcolii doctorale; 

i) adoptarea metodologiilor proprii privind standarde şi proceduri interne de evaluare periodică a 

calităţii şi de deontologie profesională;  

j) alte atribuţii conform competenței. 

 

CAPITOLUL III. ORGANELE DE CONDUCERE ALE  ŞCOLII DOCTORALE 

Art. 4.  

(1) Școala doctorală este condusă de directorul Școlii doctorale, asimilat directorului de departament, și 
de Consiliul Școlii doctorale, în calitate de organ de conducere colectivă.  

Art. 5.  

(1) Din Consiliul Școlii doctorale fac parte conducătorii de doctorat din cadrul Școlii doctorale în 

proporție de maximum 65%, studenții-doctoranzi ai Școlii doctorale în proporție de 20%, restul fiind 

completat cu membri din afara Școlii doctorale (personalități științifice cu recunoaștere internațională 

semnificativă și/sau personalități din sectoarele industriale și socioeconomice relevante). 

(2) Persoanele exterioare din Consiliul Școlii doctorale deţin, de regulă, titlul de doctor în domeniu și nu 

trebuie să fie conducători de doctorat la o Școală doctorală din cadrul unei alte IOSD. 

(3) Consiliul Școlii doctorale este constituit din 9 persoane. 

(4) Funcția de președinte al Consiliului Școlii doctorale este exercitată de directorul Școlii doctorale, 

care este numit de către Consiliul Ştiinţific dintre conducătorii de doctorat din cadrul Școlii doctorale și 
confirmat prin ordinul rectorului UCCM.  

(5) Membrii Consiliului Școlii doctorale au un mandat de 5 ani și se aleg prin votul universal, direct, 

secret și egal al conducătorilor de doctorat din Școala doctorală respectivă, iar studenții doctoranzi 

membri ai Consiliului Școlii doctorale care își finalizează studiile doctorale în timpul mandatului 

Consiliului își pierd calitatea de membru la data susținerii publice a tezei de doctorat.  

(6) Nu pot face parte în acelaşi timp din Consiliul Școlii doctorale un conducător de doctorat şi un 

student-doctorand condus de acesta sau 2 studenţi-doctoranzi având acelaşi conducător de doctorat.  

(7) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul Consiliului Școlii doctorale se organizează alegeri 

parţiale, potrivit prevederilor prezentului Regulament, iar mandatul noului membru încetează la 

expirarea mandatului Consiliului Școlii doctorale.  

 

CAPITOLUL IV. ATRIBUȚIILE ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII  

CONSILIULIU  ŞCOLII DOCTORALE 

Art. 6. 

(1) Consiliul Școlii doctorale are următoarele atribuţii:  

a) elaborează regulamentul intern al Școlii doctorale, pe care îl supune spre aprobare Consiliului 

ştiinţific și Senatului;  
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b) elaborează strategia de dezvoltare şi plan anual de activitate ale Școlii doctorale;  

c) adoptă planul de învăţământ pentru programul de studii superioare de  doctorat şi avizează 

curricula disciplinelor incluse în planul de învăţământ, pe care îl supune spre avizare consiliului 

facultăţii şi spre aprobare Consiliului ştiinţific;  

d) organizează procesul de învăţământ în cadrul programului de studii superioare de doctorat;  

e) adoptă metodologia privind standardele  şi procedurile interne de evaluare periodică a calităţii 

studiilor doctorale  şi de deontologie profesională;  

f) hotărăşte înfiinţarea, în cadrul Școlii doctorale, de centre de excelență, aprobă regulamentele şi 

numeşte directorii acestora;  

g) aprobă acordarea şi decide revocarea calităţii de membru al Școlii doctorale a cadrelor didactice 

sau de cercetare având calitatea de conducător de doctorat;  

h) stabileşte criteriile de constituire şi aprobă componenţa comisiilor de doctorat;  

i) stabileşte standarde pentru persoanele exterioare şi pentru studenţii-doctoranzi care candidează 

pentru calitatea de membru al Consiliului Școlii doctorale;  

j) stabileşte criteriile minimale şi orientative pentru conţinutul şi forma concursului de admitere la 

studii superioare de doctorat şi avizează înmatricularea studenţilor-doctoranzi la propunerea 

conducătorilor de doctorat - membri ai Școlii doctorale;  

k) stabileşte cerinţele de elaborare și formatul-tip ale tezelor de doctorat;  

l) elaborează modelul-cadru de convenţii de cotutelă de doctorat al Școlii doctorale şi îl supune 

spre aprobare Consiliului ştiinţific;  

m) decide încheierea acordurilor şi parteneriatelor privind colaborările instituţionale cu şcoli 

doctorale din cadrul altor IOSD, din ţară sau din străinătate, inclusiv privind participarea la 

consorţii internaţionale şi efectuarea studiilor superioare de doctorat în cotutelă cu o altă IOSD 

din ţară sau din străinătate şi le supune spre aprobare Consiliului ştiinţific;  

n) adoptă măsurile necesare pentru asigurarea calităţii studiilor superioare de doctorat, pentru buna 

desfăşurare a evaluărilor periodice ale Școlii doctorale şi conducătorilor de doctorat, pentru 

respectarea normelor de etică şi deontologie de către conducătorii de doctorat şi studenţii-

doctoranzi;  

o) avizează cererile studenţilor-doctoranzi de acordare de sprijin financiar pentru efectuarea de 

stagii de cercetare în ţară sau în străinătate, participări la conferințe etc., în urma acordului 

conducătorului de doctorat și în limita fondurilor disponibile;  

p) aprobă cererile studenţilor-doctoranzi de prelungire, de întrerupere sau de reluare a activităţii de 

doctorat, cu avizul conducătorului de doctorat;  

q) stabileşte regimul drepturilor de proprietate intelectuală pentru teza de doctorat;  

r) mediază conflictele dintre studenţii-doctoranzi şi conducătorii de doctorat;  

s) decide schimbarea conducătorului de doctorat, cu aprobarea Consiliului ştiinţific;  

t) exercită alte  atribuții conform competenței. 

Art.7.  

(1) Consiliul Școlii doctorale se întrunește de cel puţin 2 ori pe an, la cererea directorului Școlii 

doctorale sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi.  

(2) Şedinţele Consiliului Școlii doctorale sunt prezidate şi actele Consiliului Școlii doctorale sunt 

semnate de directorul Școlii doctorale. În cazul în care directorul Școlii doctorale se află în imposibilitate 

de a-şi exercita atribuţiile, Consiliul Școlii doctorale desemnează, dintre membrii săi (exceptând 

studentul-doctorand), persoana ce suplinește temporar atribuţiile preşedintelui.  
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(3) Şedinţele Consiliului Școlii doctorale sunt valid constituite dacă la ele participă cel puţin 2/3 din 

membri. Deciziile Consiliului Școlii doctorale sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, 

cu condiţia votului favorabil al majorităţii absolute a membrilor Consiliului şcolii doctorale care au 

calitatea de conducător de doctorat.  

(4) La şedinţele Consiliului Școlii doctorale pot fi invitate și alte persoane în funcție de subiectul 

examinat. 

(5) Școala doctorală asigură plasarea pe pagina web a UCCM a tuturor informaţiilor necesare privind 

programele de studii de doctorat 

 

CAPITOLUL V. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 8. 

(1) Adoptarea şi modificarea prezentului Regulament se efectuează prin hotărârea Senatului UCCM.  

(2) Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării.  

 


