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Instituţiile de învăţământ superior
Şcolile doctorale
Copie: Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în învăţământul Profesional
Prin prezenta, Ministerul Educaţiei informează:
I. Cu privire la dreptul de organizare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III:
1. Admiterea la ciclul III, studii superioare de doctorat, se organizează de instituţiile de
învăţămînt superior, de consorţiile, parteneriatele naţionale şi internaţionale, la programe
de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu, în conformitate cu legislaţia din
domeniul educaţiei (art. 94, pct 7, Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014).
2. Decizia cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie, la acreditare, neacreditare sau
la retragerea dreptului de activitate a unei instituţii de învăţământ superior sau de organizare
a unui program de studii se adoptă de Guvern la propunerea Ministerului Educaţiei, în
baza rezultatelor evaluării efectuate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în
Învăţămîntul Profesional (art. 114, pct. 10).
3. Lista instituţiilor cu drept de organizare a studiilor superioare de doctorat, precum şi a
programelor de doctorat autorizate până în prezent a fost aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr. 816 din 11.11.2015 cu privire la acordarea dreptului de organizare a
studiilor superioare de doctorat instituţiilor de învăţămînt superior, consorţiilor,
parteneriatelor naţionale şi internaţionale.
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In ordinea celor enunţate, Ministerul Educaţiei atenţionează:
1.

Instituţiile de învăţămînt superior, consorţiile, parteneriatele naţionale şi internaţionale
care nu au fost autorizate provizoriu prin Hotărîre de Guvern pentru organizarea
ciclului III, nu pot organiza studii superioare de doctorat.

2. Instituţiile de învăţămînt superior, consorţiile, parteneriatele naţionale şi internaţionale cu
drept de organizare a studiilor superioare de doctorat, obţinut prin Hotărâre de Guvern, pot

organiza admitere la ciclul III doar la programele de doctorat pentru care au obţinut
acreditare sau autorizare provizorie, indiferent de forma de finanţare şi de studiu.

II. Cu privire la coordonarea în cotutelă a tezelor de doctor:
1. Studiile superioare de doctorat pot fi organizate în cotutelă, în condiţiile când:
a. studentul-doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui
conducător de doctorat din Republica Moldova şi a unui conducător de doctorat dintro altă ţară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de doctorat din instituţii
diferite din ţară, în baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate (art.
56, HG nr. 1007 din 10.12.2014);
b. Doctoratul în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat
sunt din aceeaşi instituţie, consorţiu sau parteneriat, dar au specializări/domenii
diferite de studiu (art. 57, HG nr. 1007 din 10.12.2014).
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conducătorilor de doctorat angajaţi în coordonarea tezelor în cotutelă.

III. Cu privire la valabilitatea certificatului de abilitare cu drept de coordonare a tezelor de
doctorat:
1. în procesul de evaluare a propunerilor de proiecte în vederea repartizării granturilor
doctorale, Ministerul Educaţiei a invalidat dosarele conducătorilor de doctorat cu
certificate de abilitare expirate la data depunerii dosarelor de participare.
Ministerul Educaţiei concretizează că, în situaţii similare, Consiliul Şcolii doctorale îşi va asuma
decizia cu privire la acordarea permisiunii de coordonare a tezelor de doctorat (indiferent de forma
de finanţare sau de studiu) conducătorilor de doctorat cu certificate de abilitare expirate sau în curs
de expirare. Ministerul Educaţiei atenţionează că pot conduce doctorate doar persoanele care au
obţinut acest drept în condiţiile legii.
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