UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA
METODOLOGIA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI PROIECTELOR
ȘTIINȚIFICE PENTRU REPARTIZAREA GRANTURILOR DOCTORALE DE LA
BUGETUL DE STAT
Ι. Dispoziții generale
1. Metodologia de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea
granturilor doctorale de la bugetul de stat elaborată conform Anexei la ordinul
Ministerului Educației nr. 86 din 8 februarie 2016 și aprobată în Ședința CȘȘD din 24
martie 2016, proces verbal Nr. 3.
2. Finanțarea de la bugetul de stat a programelor de doctorat se realizează prin granturi
doctorale multianuale, pe o durata standard a studiilor superioare de doctorat de
minimum 4 ani.
3. Grantul doctoral include bursa individuală

și costurile pentru programul de studii

avansate și pentru programul de cercetare.
4. Anual, Ministerul Educației al Republicii Moldova scoate la concurs un număr de
granturi doctorale, respectânduse condiția finanțării multianuale.
5. Numărul de granturi doctorale multianuale pentru studiile superioare de doctorat se
aproba de Guvernul Republicii Moldova.
6. Granturile doctorale se obțin prin competiție a proiectelor științifice și se repartizează
instituțiilor care organizează Școlile Doctorale.
7. Competiția proiectelor științifice se desfășoară într-o prima etapa în cadrul Școlilor
Doctorale

ULIM și, după caz, de comun cu autoritatea publică centrală care

coordonează instituția, consorțiul parteneriatul organizator de programe de doctorat,
urmată, la nivel național, de competiția proiectelor științifice

pentru repartizarea

granturilor doctorate între Școli Doctorale, organizată de Ministerul Educației în
perioada februarie-iunie, și finalizează cu competiția instituțională de repartizare a
granturilor doctorale între conducătorii de doctorat în cadrul Școlii doctorale.
II. Competiția proiectelor științifice în cadrul Școlilor Doctorale ULIM
8. Pentru selectarea proiectelor științifice care vor fi prezentate la competiția națională
pentru repartizarea granturilor doctorale, fiecare Școala Doctorală ULIM organizează un
concurs intern.
9. La acest concurs pot participa unul sau mai multe proiecte științifice, în funcție de
numărul studenților-doctoranzi aflați în coordonare, doar conducătorii de doctorat care
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întrunesc criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind organizarea studiilor
superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din
10.12.2014.
10. Pentru participarea la concursul proiectelor științifice în cadrul Școlilor Doctorale ULIM,
conducătorii de doctorat prezintă Consiliului Școlilor Doctorale propuneri de proiecte
care vor conține cel puțin următoarele informații:


Curriculum Vitae (Europass);



copia certificatului de abilitare a dreptului de conducător de doctorat;



lista lucrărilor științifice pentru ultimii 10 ani de activitate științifico-didactică;



lista studenților-doctoranzi, care nu au susținut teza de doctorat, cu teme ale tezelor de
doctorat valabile la data depunerii proiectului, anul înmatriculării studentului-doctorand,
specialitatea și lista temelor de cercetare pentru fiecare student-doctorand (Formular 1a);



lista studenților-doctoranzi cu tezele de doctorat susținute, temele tezelor de doctorat,
anul înmatriculării studentului-doctorand și anul susținerii tezei de doctorat (Formular
1b);



lista și numărul de granturi doctorale solicitate (Formular 2);



temele de doctorat pentru fiecare grant doctoral individual solicitat sau pentru un set de
granturi doctorale solicitate, sub forma descrierii proiectului științific în care vor fi
implicați studenții-doctoranzi (Formular 3);



proiectul științific poate fi parte a unui proiect de cercetare pe care conducătorul de
doctorat are în derulare.

11. În urma evaluării:


capacitații Școlii Doctorale ULIM;



rezultatelor concursului;



calității propunerilor de proiecte și disponibilității conducătorului de doctorat de a
coordona numărul de teze solicitate;



corespondenței dintre propunerile de proiecte și aria de interes științific al
conducătorului, reflectată în lista publicațiilor științifice;



ratei de susținere a tezelor de doctorat per conducător și în acord cu Strategia de
dezvоltare a Șcоlilоr Dоctоrale a Universităţii Libere Internaţiоnale din Mоldоva
pe periоada 2015 – 2020, Consiliul Științific decide numărul de granturi doctorate
solicitate în baza propunerilor de proiecte cu care se va înscrie la competiția
națională a proiectelor științifice între Școlile doctorale pentru repartizarea
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granturilor doctorale.
Decizia și argumentele privind numărul de granturi solicitate vor fi înregistrate într-o
Nota de fundamentare de maximum 3 pagini.

III. Competiția proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale între
Școli Doctorale
12. În vederea participării la competiția națională a proiectelor științifice pentru repartizarea
granturilor doctorate, Școlile Doctorale ULIM vor trimite la Ministerul Educației
propunerile de proiecte care vor conține obligatoriu informații privind:


numărul total de granturi doctorale solicitate de Școala Doctorală, repartizarea acestora
pe domenii științifice în funcție de tipul de doctorat și de forma de organizare a studiilor
superioare de doctorat (Formular 4);



lista unica de granturi doctorale solicitate de ULIM (Formular 2);



Nota de fundamentare pentru granturile solicitate;



dosarele conducătorilor de doctorat, conținând informațiile specificate la pct. 10 (pagina
de titlu conform Formularului 5).

13. Conducătorii de doctorat vor fi admiși la competiția proiectelor științifice

pentru

repartizarea granturilor doctorate numai în rezultatul confirmării disponibilității de
coordonare a tezelor de doctorat, ca urmare a procesului de validare a dosarelor de
participare, prin care se va verifica atât gradul de corespundere a dosarului,
proiectului/elor științific/e rigorilor înaintate, cât și:


deținerea și valabilitatea certificatului de abilitare a dreptului de conducător de doctorat;



numărul de doctoranzi aflați în coordonare;



corespondența dintre tema de doctorat și programele de doctorat ale Școlilor Doctorale
ULIM, precum și domeniul pentru care conducătorul de doctorat a fost abilitat;



corespondența dintre propunerile

de

proiecte și aria

de interes științific al

conducătorului de doctorat, reflectat în lista lucrărilor științifici.

IV. Competiția instituțională de repartizare a granturilor doctorale
14. În cadrul Școlilor Doctorale ULIM granturile doctorale vor fi repartizate de către
Consiliul Școlilor Doctorale în funcție de:


clasificarea domeniilor conform evaluării externe în vederea autorizării provizorie şi
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acreditării;


numărul conducătorilor de doctorat pe domenii;



numărul de teze de doctorat susţinute public în cadrul diferitelor domenii şi procentajul
titlurilor de doctor confirmate de către Senatul ULIM în anul precedent.



numărul de granturi doctorale solicitate de către conducătorii de doctorat;



respectarea prevederilor legale privitoare la numărul maxim de doctoranzi care pot fi
coordonați simultan de către un conducător de doctorat;



punctajul conducătorilor de doctorat, privitor la standardele minimale de abilitare,
conform autoevaluării;



compatibilitatea dintre tematica propusă de către fiecare conducător de doctorat și
domeniul pentru care a obținut conducerea de doctorat dar și de realizările anterioare
dovedite prin lucrările științifice publicate și prin proiectele de cercetare coordonate
(tematica poate fi parte a unui proiect de cercetare pe care conducătorul de doctorat îl are
în derulare).
V. Dispoziții finale

15. În condițiile prelungirii programului de doctorat, conducătorul de doctorat și Școala
Doctorală pot propune finanțarea în continuare a grantului doctoral din mijloace proprii.
16. Metodologia instituțională de repartizare a granturilor doctorale în cadrul Scoliilor
Doctorale ULIM este elaborată de către Consiliul Științific al Universităţii Libere
Internaţiоnale din Mоldоva, aprobată de către Senatul ULIM și publicată pe pagina web
a instituției cu două săptămâni înainte de anunțarea concursului intern al proiectelor
științifice.
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Formular 1
a. Lista studenților-doctoranzi cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data
depunerii proiectului
Nr.
crt.

Nume, prenume
conducătorului
de doctorat

Nume, prenume
studentdoctorand

Anul
înmatriculării

1.

2015

2.

2015

Forma de
studii (cu
frecvență
redusă)
frecvență
redusă
frecvență
redusă

Specialitatea
științifică

Tema de cercetare

b.Lista studentților-doctoranzi cu tezele de doctorat susținute
Nr.
crt.

Nume,
prenume
conducătorului
de doctorat

Nume, prenume
studentdoctorand

Anul
înmatriculării

Anul
susținerii

Tema tezei de doctorat

1.
2.

Formular 2
Lista și numărul de granturi doctorale solicitate
Nr. crt.

Domeniu
științific

Program de doctorat

Nume, prenume conducător
de doctorat

Titlu proiect

Școala Doctorală
1
2
Școala Doctorală
1
2
Formular 3
Școala doctorala

Propuneri de proiecte științifice
_______________________________________________________

1.1.Nume, prenume conducător de doctorat
2.1. Nume, prenume conducător de doctorat în
cotutela (dacă e cazul)
2.2. Domeniul Științific, specialitatea pentru care
conducătorul de doctorat în cotutela a obținut dreptul
de coordonare a tezelor de doctorat (dacă e cazul)
2.3. Instituție organizatoare de studii de doctorat în
cotutelă
3.1. Titlul proiect științific

Rezumatul proiectului științific
(aprox. 1000 - 1500 caractere), care să includă:
a. durata proiectului;
b. importanța și relevanta temei;
c. obiectivele generale;
d. obiectivul specific;
e. rezultatele scontate
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Formular 4
Granturi doctorate solicitate (in cifre)___________________________________________
Instituția de învățământ superior _____________________________________________
Consorțiul/parteneriatul _____________________________________________________
Inclusiv
Nr. crt.

1
2

Domeniu
științific

Cifru,
specialitate

Perioada de studiu
(anii)

Total
granturi

Doctorat
Științific
cu frecvență
redusă

4

Formular 5
Pagina de titlu a dosarelor
Instituția de învățământ superior _____________________________________________
Consorțiul/parteneriatul _____________________________________________________
Școala doctorală____________________________________________________________
Conducătorul de doctorat___________________________________________________
Domeniul Științific, specialitatea(ățile)__________________________________________

1
0

1
1

