E-BULETIN INFORMATIV

ACTE LEGISLATIVE privind

Organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
Ce trebuie să documentezi
pentru a-ţi organiza
Studiile superioare de doctorat, ciclul III ?
Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
propune spre documentare:

 HOTĂRÎRILE GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA
 1101 HOTĂRÎRE pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III.
(Nr.1007.Chişinău,10 decembrie 2014).

În: Monitorul Oficial al RM. 2014.26 decembrie, Nr.386-396, P. 106-115.
Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
stabileşte caracterul unitar al procesului de pregătire prin şi pentru cercetare a
cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare şi este elaborat în conformitate cu
prevederile CODULUI EDUCAŢIEI al RM nr.152 din 17 iulie 2014.

 681 HOTĂRÎRE pentru aprobarea Metodologiei de evaluare
externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie a
şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat.
(Nr.586.Chişinău,24 august 2016).

În: Monitorul Oficial al RM. 2015.28 august, Nr.241-246, P.110-115.

Metodologia de evaluare... este elaborată în temeiul art.114 alin (7) din
CODUL EDUCAŢIEI al RM nr.152 din 17 iulie 2014 (MO al RM,2014,nr.319324,art.634) de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul
Profesional şi stabileşte procedura de evaluare externă în vederea autorizării
de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat.

 Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova
 2529 ORDIN cu privire la aprobarea Indicatorilor de performanţă
ştiinţifică pentru dobândirea calităţii de conducător de doctorat în
Republica Moldova.
(Nr.848.Chişinău,24 august 2015)

În: Monitorul Oficial al RM. 2015. 18 decembrie,Nr.340-346, P. 83-86.
Indicatorii de performanţă ştiinţifică pentru dobândirea calităţii de conducător
de doctorat în Republica Moldova include:
 Indicatori cu valori comune tuturor domeniilor
 Indicatori cu valori diferite pe domenii ştiinţifice

Documentează şi :
 ACORDUL DE PARTENERIAT
dintre Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2016
 34 HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat
dintre Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2016
(Nr. 1452. Chişinău,30 decembrie 2016).

În: Monitorul Oficial al RM. 2017. 20 ianuarie, Nr.19-23, P. 20-26.
ACORDUL DE PARTENERIAT... include Obiectivele dezvoltării ştiinţei şi
inovării. Direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru
anii 2013-2020. Priorităţile de cercetare-dezvoltare pentru perioada 20142020. PLANUL de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2016-2017
ale Instituţiilor cu activitate de doctorat/postdoctorat.

Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
susţine acest obiectiv şi oferă posibilităţi de documentare a Actelor
Legislative cadrelor ştiinţifice şi studenţilor-doctoranzi în procesul de
pregătire prin şi pentru cercetare.
Vă aşteptăm!
25.01.2017

