Aprobat:
Consiliului Şcolii Doctorale
proces verbal nr. 6 din 23.05.2016

METODOLOGIA
organizării şi desfăşurării concursului de admitere
la studiile superioare de doctorat în cadrul SDŞE
(anul de studii 2016-2017)
Concursul de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul ŞDSE constă din două probe:
examen (scris) și interviu (oral).
Principalul obiectiv al probelor de concurs constă în evaluarea teoretico- ştiinţifică a capacității
candidatului de a realiza o cercetare doctorală sub îndrumarea conducătorului științific și ale comisiei
de îndrumare.

Proba I.
Prima probă a examenului scris constă în examinarea cunoştinţelor din domeniul de cercetare de
studiu ales, pe baza subiectelor afişate la specialităţile: 521.01- Teoria economică și politici
economice, 521.02- Economie mondială; relaţii economice internaţionale, 521.03- Economie și
management în domeniu de activitate, 522.01- Finanțe, 522.02- Contabilitate; audit; analiza
economică. Notarea probei la examenul scris se face individual de către fiecare membru al comisiei de
concurs cu note de la 1 la 10. Nota probei se calculează ca medie aritmetică a notelor membrilor
comisiei.
Proba II.
A doua probă interviu la tematica cercetării constă în evaluarea vocaţiei de cercetător a
candidatului în baza unui interviu în cadrul comisiei de concurs. ce are ca obiectiv determinarea
capacității candidatului de a se expune asupra temei de cercetare selectate, motivaţia cercetării,
problema principală a cercetării, în strânsă legătură cu starea actuală a cunoaşterii în domeniul
respectiv și de a se expune asupra propriilor contribuții în dezvoltarea temei de cercetare.
Pentru interviu, fiecare membru al comisiei de concurs acordă fiecărui candidat cîte o notă
întreagă, de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei prezent la interviul de admitere, conform
fișei de evaluare (Anexa 1). Nota finală se calculează ca media aritmetică a notelor membrilor
comisiei.

Anexa 1

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
Școala Doctorală de Științe Economice
FIŞA DE EVALUARE
(proba interviu la tematica cercetării)
Numele, Prenumele
candidatului:
Specialitatea:
Tema cercetării de doctorat:

Criterii de evaluare
1. Expunerea asupra temei de cercetare
2. Cunoașterea problemei principale a cercetării, în strânsă
legătură cu starea actuală a cunoaşterii în domeniul
respectiv
3. Potențialul de aprofundare/avansare a cunoașterii în
domeniul ales
4. Coerența susținerii interviului: claritatea răspunsurilor,
coerența ideilor, motivarea și argumentarea corectă a
răspunsurilor formulate la întrebările puse de comisia de
evlauare
TOTAL
*este necesar de încercuit punctajul selectat

Punctaj

(max. 10 puncte)*
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Examinator: ________________________________________________________
Data:________________________
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