
UNIVERSITATEA LIBERA INTERNATIONALA DIN MOLDOVA 

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

CONCURSULUI DE ADMITERE LA CICLUL III, DOCTORAT 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la ciclul III, doctorat, este 

elaborată  în conformitate cu prevederile art.94 Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634),  Regulamentului privind organizarea 

studiilor superioare de doctorat, ciclul III aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1007 din10.12.2014 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 26.12.2014, nr.386-396, art.1101), Regulamentul instituţional de organizare şi 

desfăşurare a programelor  de studii superioare de doctorat (ciclul III) şi de funcţionare a şcolii doctorale în 

cadrul ULIM, adoptat la  Şedinţa Lărgită a Senatului şi Adunării Generale a cadrelor didactice şi studenţilor 

ULIM, din 29 aprilie 2015, constituind cadrul normativ instituţional care reglementează organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere la studii superioare de doctorat. 

I. ASPECTE GENERALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE

1. Admiterea la studii universitare de doctorat constă în  procesul de selecţie 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. Admiterea candidaţilor la doctorat, indiferent de forma de invaţamânt în care se organizează, se

face prin concurs organizat anual în perioada 15 septembrie  – 25 octombrie.

3. La concursul de admitere la studii superioare de doctorat au dreptul să participe:

 absolvenţii 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;

 cetăţeni străini şi apatrizi, cu diploma de studii superioare de masterat sau echivalentă

acesteia în bază de contracte individuale;

 candidaţii, care au obţinut diploma de licenţă sau de masterat la o altă specialitate decît cea a

masteratului sau a licenţei, cu condiţia susţinerii a 2 examene la disciplinele fundamentale ale

specialităţii pe care o va urma la ciclul III;

 absolvenţii din promoţiile anterioare sistemului Bologna care probează, cu acte, absolvirea a

5 ani de studii la studii cu frecvenţă sau 6 ani de studii cu frecvenţa redusă cu media generală

nu mai mică de 8,0.

4. Pentru înscriere la concurs, candidatul prezintă următoarele acte:

 Cerere de înscriere (formular tip la înscriere);

 Fişa de înscriere la Şcoala doctorală (Anexa 1);

 Curriculum Vitae cu data prezentării şi semnătura doctorandului;

 Diploma de licenţă şi anexa la diplomă (legalizată la notar);

 Diploma de master şi anexa la diplomă (legalizată la notar);

 Copia buletinului de identitate;copia adeverinţei de căsătorie sau a certificatului de schimbare

a numelui de familie – pentru persoanele, care şi-au schimbat numele;

 Adeverinţa de la locul de muncă;

 Certificat medical - forma 086U;

 Fotografii:  mărimea  4x5 cm  – 4 buc.

 Proiect ştiinţific (până la 10 pag.)

4.1.Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia României) vor prezenta traducerea

diplomei, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi 

echivalare a acesteia de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. 



II. DESFĂŞURAREA PROBELOR DE CONCURS

5. Concursul de admitere la doctorat constă din o probă complexă de evaluare:

 a competenţelor lingvistice şi de comunicare  într-o  limba  de circulaţie internaţională.  Daca

candidatul a obţinut un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională cu un

nivel de cunoaştere a limbii cel puţin B1, B2, proba de competenţă lingvistică nu mai este

necesară;

 a competenţelor tehnologice şi ştiinţifice;

 a competenţelor profesionale şi de cercetare în vederea stabilirii nivelului de cunoaştere a

domeniului de cercetare aferent programului de studii doctorale, capacităţilor creative, inovative

şi aptitudinilor ştiinţifice a candidatului.

5.1.Comisia de evaluare se constituie din conducătorul de doctorat în calitate de preşedinte, şi cel puţin 2 

membri a Şcolii doctorale sau specialişti în domeniu. Comisiile de evaluare, probele de concurs, criteriile 

de evaluare, selecţie şi departajare, modalitatea de soluţionare a contestaţiilor se stabilesc de către 

Consiliile Şcolilor doctorale.  

5.2.Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea la studii superioare de doctorat  se 

calculează ca medie ponderată a competenţelor probei de evaluare (Anexa 2).  

III. PRIMIREA ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

6. Rezultatele probelor scrise de admitere pot fi contestate, prin depunerea unei Contestaţei scrise

pe numele Directorului  Şcolii doctorale  în termen de 24 de ore de la anunţarea rezultatelor. La probele

orale şi practice nu se admit contestaţii.

6.1.Comisia de contestaţii se constituie din preşedinte şi cel puţin 2 membri a Şcolii doctorale, care 

nu au fost implicaţi în procesul de evaluare a candidaţilor. 

6.2.În cazurile de rezolvare favorabilă a contestaţiei, preşedintele Comisiei de evaluare împreună cu membrii 

Comisiei de contestaţii vor stabili nota finală a probei, aceasta va fi consemnată într-un proces verbal de 

consens, semnat de toţi membrii.   

6.3. După expirarea termenului de examinare şi anunţarea deciziilor la contestaţii rezultatul 

concursului de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat. 

IV. DISPOZIŢII FINALE

7. 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.

8. Înmatricularea candidaţilor se face prin ordinul Rectorului.



Anexa 1 

  FIŞA  DE  ÎNSCRIERE  LA  ŞCOALA  DOCTORALĂ  ULIM 

DATE PERSONALE 

1. Nume, prenume ________________________________________________________________

2. Anul şi data naşterii_____________________________________________________________

3. Adresa domiciliului,reşedinţă______________________________________________________

4. Telefon fix, mobil ______________________________________________________________

5. E-mail _______________________________________________________________________

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

6. Studii de licenţă:

Instituţia de învăţământ superior absolvită _____________________________________________,

specialitatea_____________________________________________________________________,

anul absolvirii____________ nota medie generală de licenţă ________________.

7. Studii de masterat:

Instituţia de învăţământ absolvită____________________________________________________,

specialitatea_____________________________________________________________________,

anul absolvirii____________ nota medie generală _______________.

8. Studii echivalente:

Instituţia de învăţământ absolvită_____________________________________________________,

specialitatea______________________________________________________________________,

anul absolvirii____________ nota medie generală _______________.

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

8. Activitatea profesională

a. loc de activitate ________________________________________________________________

b. funcţia deţinută ________________________________________________________________

c. stagiu prifesional (ani) ___________________________________________________________

INFORMAŢIA SUPLIMENTARĂ 

ŞCOALA DOCTORALĂ ULIM 

9. Tema proiectului ştiinţific prezentat _________________________________________________

________________________________________________________________________________

10. Conducătorul de doctorat

Nume, prenume, grad ştiinţific _______________________________________________________

11. Existenţa cotutelei ______________________________________________________________

12. Ţara şi instituţia în cotutelă _______________________________________________________

13. Specialitatea ştiinţifică solicitată __________________________________________________

________________________________________________________________________________

14. Forma de studii: cu frecvenţă / cu frecvenţă redusă ____________________________________

Data______________     Semnătura _______________ 



Anexa 2 

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA 

Şcoala doctorală __________________________________________________________ 

Profilul ştiinţific___________________________________________________________ 

Specialitatea ştiinţifică______________________________________________________ 

FIŞĂ DE EXAMINARE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT 

a.u. ________________________

Numele, prenumele candidatului______________________________________________________ 

Competenţele probei de evaluare: 

1. Evaluare competenţelor lingvistice şi de comunicare  într-o  limba  de circulaţie internaţională

Preşedintele comisiei __________________________________________________________ 

Membri:  

1. _________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

Nota 

Preşedintele comisiei 

Nota 

Membru 1 

Nota 

Membru 2 

Media obţinută la proba de 

concurs 

Semnătura Semnătura Semnătura Semnătura 

2. Evaluare competenţelor tehnologice şi ştiinţifice

Preşedintele comisiei __________________________________________________________ 

Membri:  

1. _________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

Nota 

Preşedintele comisiei 

Nota 

Membru 1 

Nota 

Membru 2 

Media obţinută la proba de 

concurs 

Semnătura Semnătura Semnătura Semnătura 

3. Evaluare competenţelor profesionale şi de cercetare

Preşedintele comisiei __________________________________________________________ 

Membri:  

1. _________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

Nota 

Preşedintele comisiei 

Nota 

Membru 1 

Nota 

Membru 2 

Media obţinută la proba de 

concurs 

Semnătura Semnătura Semnătura Semnătura 



Rezultatele admiterii: 

Media generală a 

anilor de studii  

Media obţinută la 

competenţa 

  I 

Media 

obţinută la 

competenţa  

II 

Media obţinută 

la competenţa  

III 

Media generală 

examenului de 

admitere la doctorat 

Rezultatul examenului 

de admitere la doctorat 

(admis/respins) 

Secretar ştiinţific____________________________________________________ 

Aprob: 

Directorul  Şcolii Doctorale______________________________________________ 

Preşedintele Comisiei de evaluare_________________________________________ 

Data________________________ 



UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA 

SCOALA DOCTORALĂ __________________________________ 

REFERAT   

DE ADMITERE ÎN DOCTORAT 

LA TEMA: „................................................................” 

ELABORAT DE : _________________________ 

CERINŢE DE ELABORARE: 

1. foaia de titlu

2. planul (cuprinsul) referatului

3. introducere

4. capitole

5. concluzii

6. bibliografie

VOLUM – 10-15 pagini, Format A4, font 14, 

interval 1,5. 

CHIŞINĂU 201__ 

Anexa nr. 3 




