Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Profesional
MD-2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 180, birou 1313

nr. 31-CC din 12.10.2015
Ref.: Autorizarea de funcţionare provizorie a Școlilor doctorale și a programelor de doctorat

Universitatea de Stat din Moldova
Dlui. Gheorghe Ciocanu,
Dr.hab., prof. univ., rector
În baza rezultatelor evaluării dosarelor depuse de către instituțiile de învățământ superior cu
solicitarea autorizării de funcționare provizorie, prezentate de către comisiile de evaluare externă la
ședința Consiliului de Conducere al ANACIP din 02.10.2015 (proces verbal Nr. 3 din 02.10.2015),
Consiliul de Conducere al ANACIP, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (art. 114
alin. (10) și art. 115 alin. (2) lit. d) ale Codului Educației și art. 3, punctul 6 al Metodologiei de
evaluare externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi a
programelor de doctorat, aprobată prin HG nr. 586 din 24.08.2015), a decis autorizarea de
funcționare provizorie a:
 Școlii doctorale de Istorie, Arheologie și Filozofie, a instituției de învățământ
Universitatea de Stat din Moldova, pentru organizarea programelor de studii în domeniul
științific 6.Științe Umaniste, în cadrul programelor de doctorat la specialitățile științifice:
611.01. Istoria Moldovei (pe perioade),
611.02. Istoria românilor (pe perioade),
611.03. Istoria universală (pe perioade),
611.04. Teoria şi metodologia ştiinţelor istorice,
611.06. Documentologie şi arhivistică,
611.07. Istoria ştiinţei şi tehnicii (pe domenii),
613.01. Arheologie.


Școlii doctorale de Lingvistică Romano-Germanică și Literatură Universală și
Comparată, a instituției de învățământ Universitatea de Stat din Moldova, pentru
organizarea programelor de studii în domeniul științific 6.Științe Umaniste, în cadrul
programelor de doctorat la specialitățile științifice:
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
(cu specificarea limbii, după caz),
621.02. Gramatică (cu specificarea limbii, după caz),
621.03. Fonetică și fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
(cu specificarea limbii, după caz),
621.04. Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje specializate; traductologie (cu
specificarea limbii, după caz),
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz),
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică (cu specificarea limbii, după caz),
621.07. Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz),
622.02. Literatură universală și comparată.
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Școlii doctorale de Matematică și Știința Informației, a instituției de învățământ
Universitatea de Stat din Moldova, pentru organizarea programelor de studii în domeniul
științific 1.Științe ale Naturii, în cadrul programelor de doctorat la specialitățile științifice:
111.01. Analiză matematică,
111.02. Ecuații diferențiale,
111.03. Logică matematică, algebră și teoria numerelor,
111.04. Geometrie și topologie,
112.01. Matematică de calcul,
112.03. Cibernetică matematică și cercetări operaționale,
121.01. Bazele teoretice ale informaticii,
121.03. Programarea calculatoarelor,
122.02. Sisteme informatice.



Școlii doctorale de Științe Biologice și Geonomice, a instituției de învățământ
Universitatea de Stat din Moldova, pentru organizarea programelor de studii în domeniul
științific 1.Științe ale Naturii, în cadrul programelor de doctorat la specialitățile științifice:
151.01. Geologie generală şi regională,
151.02. Hidrogeologie,
151.03. Geologie inginerească,
151.04. Paleontologie și stratigrafie,
152.01. Geofizică, metode geofizice de prospectare și explorare a zăcămintelor
subterane,
153.01. Teoria și metodologia geografiei,
153.02. Geografie fizică, biogeografie și geografia solurilor, geoecologie,
153.03. Geomorfologie și geografie evolutivă,
153.04. Hidrologie și resurse de apă,
153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie,
153.06. Cartografie geografică și geoinformatică,
153.07. Teledetecţie și fotointerpretare,
154.01. Geografie economică şi socială,
154.02. Geografia populaţiei şi a aşezărilor umane,
154.03. Geografie istorică,
155.01. Pedologie,
161.01. Biologia dezvoltării, embriologie,
161.02. Biofizică,
161.03. Radiobiologie,
161.04. Sanocreatologie,
162.01. Genetică vegetală,
162.02. Genetica omului şi animalelor,
162.03. Genetica reproducerii,
162.04. Bioinformatică,
163.01. Biologie moleculară,
163.02. Biochimie,
163.03. Citologie şi histologie,
163.04. Microbiologie,
163.05. Virusologie,
163.06. Micologie,
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164.01. Botanică,
164.02. Fiziologie vegetală,
165.01. Fiziologia omului şi animalelor,
165.02. Zoologie,
165.03. Ihtiologie,
165.04. Entomologie,
166.01. Ecologie,
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale,
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie,
167.02. Sisteme și modele biotehnologice.


Școlii doctorale de Științe Chimice, a instituției de învățământ Universitatea de Stat din
Moldova, pentru organizarea programelor de studii în domeniile științific 1.Științe ale Naturii
și 2.Științe Inginerești și Tehnologii, în cadrul programelor de doctorat la specialitățile
științifice:
141.01. Chimie anorganică,
141.02. Chimie coordinativă,
141.04. Chimie bioanorganică,
142.02. Metode spectrale de analiză a substanţelor chimice,
142.03. Metode chimice şi electrochimice de analiză a substanţelor,
143.01. Chimie organică,
143.02. Chimia compușilor macromoleculari,
143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali şi fiziologic activi,
144.01. Chimie fizică,
145.01. Chimie ecologică,
145.02. Chimia ecologică a apei,
254.04. Tehnologii chimice ale produselor specifice,
254.06. Tehnologia produselor cosmetice,
254.07. Tehnologia produselor farmaceutice.



Școlii doctorale de Științe Economice, a instituției de învățământ Universitatea de Stat
din Moldova, pentru organizarea programelor de studii în domeniul științific 5.Științe Sociale
și Economice, în cadrul programelor de doctorat la specialitățile științifice:
521.01. Teorie economică şi politici economice,
521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale,
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate,
521.04. Marketing şi logistică,
522.01. Finanţe,
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică.



Școlii doctorale de Științe Fizice și Inginerești, a instituției de învățământ Universitatea
de Stat din Moldova, pentru organizarea programelor de studii în domeniile științific 1.Științe
ale Naturii și 2.Științe Inginerești și Tehnologii, în cadrul programelor de doctorat la
specialitățile științifice:
122.03. Modelare, metode matematice, produse program,
131.03. Fizică statistică şi cinetică,
131.04. Fizică computaţională şi modelarea proceselor,
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133.04. Fizica stării solide,
134.01. Fizica şi tehnologia materialelor,
232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale.


Școlii doctorale de Științe Juridice, a instituției de învățământ Universitatea de Stat din
Moldova, pentru organizarea programelor de studii în domeniul științific 5.Științe Sociale și
Economice, în cadrul programelor de doctorat la specialitățile științifice:
551.01. Teoria generală a dreptului,
552.01. Drept constituţional,
552.02. Drept administrativ,
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal),
552.04. Drept funciar şi al mediului,
552.05. Drept informaţional,
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii,
552.07. Drept contravenţional,
552.08. Drept internaţional şi european public,
553.01. Drept civil,
553.02. Dreptul afacerilor,
553.03. Drept procesual civil,
553.04. Dreptul familiei,
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale,
553.06. Drept internaţional şi european privat,
554.03. Drept procesual penal,
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative.



Școlii doctorale de Științe Sociale, a instituției de învățământ Universitatea de Stat din
Moldova, pentru organizarea programelor de studii în domeniul științific 5.Științe Sociale și
Economice, în cadrul programelor de doctorat la specialitățile științifice:
541.01. Teoria şi metodologia sociologiei,
541.02. Structură socială, instituţii şi procese sociale,
542.01. Teoria şi practica asistenţei sociale,
562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei,
562.02. Istoria relaţiilor internaţionale şi politicii externe,
562.03. Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale,
562.04. Teoria integrării europene, instituţii, procese şi politici europene,
571.01. Jurnalism şi procese mediatice,
571.02. Comunicare şi relaţii publice,
572.01. Procese şi metodologii în activităţi editoriale,
572.02. Infodocumentare; biblioteconomie și ştiinţa informării.



Școlii doctorale de Studii Lingvistice Literare, a instituției de învățământ Universitatea
de Stat din Moldova, pentru organizarea programelor de studii în domeniul științific 6.Științe
umaniste, în cadrul programelor de doctorat la specialitățile științifice:
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
(cu specificarea limbii, după caz),
621.02. Gramatică (cu specificarea limbii, după caz),
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621.03. Fonetică și fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
(cu specificarea limbii, după caz),
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu
specificarea limbii, după caz),
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz),
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică (cu specificarea limbii, după caz),
621.07. Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz),
622.01. Literatură română.


Școlii doctorale de Psihologie și Științe ale Educației, a instituției de învățământ
Universitatea de Stat din Moldova, pentru organizarea programelor de studii în domeniul
științific 5.Științe Sociale și Economice, în cadrul programelor de doctorat la specialitățile
științifice:
511.01. Psihologie generală,
531.01. Teoria generală a educaţiei,
531.03. Pedagogie istorică,
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt),
533.01. Pedagogie universitară,
533.03. Pedagogia adulţilor.

Autorizarea provizorie se acordă pe o perioada de 5 ani, până la 01.10.2020.
În același context, Vă atragem atenția asupra faptului că, în conformitate cu prevederile
legale (art. 112 alin. (3) și art. 114 alin. (2) ale Codului Educației), autorizarea de funcţionare
provizorie expiră după prima promoţie de absolvenţi, aceasta fiind urmată de procedura de
evaluare externă în vederea acreditării Școlii Doctorale și a programelor sale de studiu.
Acreditarea acordă dreptul de a organiza examenul de finalizare a studiilor, precum şi dreptul de a
emite diplome de studii recunoscute de Ministerul Educaţiei.
Pentru fortificarea activității Școlilor doctorale, Conciliul de Conducere al ANACIP recomandă:
 a îmbunătăți metodele de evaluare a calităţii tezelor de doctorat;
 a perfecționa programele de studii doctorale şi a fortifica conţinuturile acestora;
 a majora numărul de doctoranzi prin promovarea studiilor de doctorat;
 a spori numărul de doctoranzi cu teze susţinute în termen;
 a atrage cadre tinere în calitate de conducători de doctorat;
 a spori calitatea cercetărilor prin publicarea rezultatelor în reviste cu factor de impact;
 a racorda tematica cercetărilor la necesităţile practice ale sectorului real;
 a spori numărul contractelor de cercetare realizate cu mediul ştiinţific din ţară şi din
străinătate;
 a implica studenţii doctoranzi în programe naţionale şi internaţionale de cercetare;
 a lărgi accesul la surse bibliografice şi baze de date on-line.
 a optimiza activitatea Școlilor doctorale prin:
o fuzionarea Şcolii Doctorale de Lingvistică Romano-Germanică și Literatură
Universală și Comparată cu Şcoala Doctorală de Studii Lingvistice Literare;
o fuzionarea Şcolii Doctorale de Matematică și Știința Informației cu Şcoala Doctorală
de Științe Fizice și Inginerești;
o fuzionarea Şcolii Doctorale de Științe Biologice și Geonomice cu Şcoala Doctorală
de Științe Chimice;
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o

fuzionarea Şcolii Doctorale de Ştiinţe Economice cu Şcoala Doctorală de Ştiinţe
Sociale.

În conformitate cu Codul Educaţiei, art. 115, alin. (3), pct. d), decizia Consiliului de
Conducere al ANACIP cu privire la rezultatele evaluării externe au fost comunicate Ministerului
Educaţiei, care, în conformitate cu art. 114, alin. (10) al Codului Educaţiei, va propune spre
aprobare Guvernului lista şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat ce urmează a fi autorizate
provizoriu.

Cu considerațiune,
Președinte al ANACIP

conf.dr.ing. Andrei Chiciuc
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