ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ
DE PE LÎNGĂ PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
ORARUL CONSULTAŢIILOR INDIVIDUALE LA LIMBA ENGLEZĂ PENTRU
SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DOCTORAT
Nr.
1

2

3

4

5

Tema
Lectura individuală
(80-100 pagini)

Data

Ora

Locul

15.30aud. 405
15.03.2013 17.00

Notă
Doctoranzii prezintă oral monografii, studii,
articole ştiinţifice selectate individual.

Traducerea în scris din
Doctoranzii prezintă copiile a 10 articole de
limba engleză în limba
15.30- aud. 405
specialitate din reviste publicate peste hotare
maternă a 10-15
22.03.2013 17.00
şi traducerile făcute în scris.
pagini
Traducerea orală din
Doctoranzii realizează oral traducerea
limba maternă în
15.30articolelor de specialitate selectate din limba
limba engleză – 10-15 29.03.2013 17.00 aud. 405
română în limba engleză.
pagini
Glosar terminologic
Doctoranzii prezintă glosarul de termeni
din domeniul
selectaţi din literatura de specialitate citită
15.30specialităţii
aud. 405 de ei pe parcursul pregătirii către examen şi
5.04.2013 17.00
doctorandului (300
dovedesc că cuvintele selectate au fost luate
unităţi).
anume din aceste surse.
Referat la tema de
a) Prezentarea referatului şi discuţia cu
cercetare (10-12
15.30- aud. 405
profesorul.
12.04.2013
pagini). Subiectele
17.00
b) Conversaţie pe marginea probelor de
modulului tematic
evaluare
NB:
1. Consultaţi programa examenului de doctorat la limba străină pe adresa:
http://www.cnaa.md - acte normative Programa examenului de doctorat la limba străina (an. 2012)
2. Admiterea la examen se va face în urma prezentării tuturor materialelor menţionate la data indicată.
Neprezentarea va servi drept motiv pentru neadmiterea doctorandului la susţinerea examenului.
3. Subiectele modulului tematic se găsesc în Programa examenului de doctorat la limba străina (an.
2009) pe site-ul CNAA
4. Doctoranzii se prezintă la timpul şi locul indicat cu materialele pregătite solicitate în orarul
consultaţiilor.
II. EXAMENUL DE DOCTORAT LA LIMBA STRĂINĂ
Evaluarea va cuprinde trei probe:
1. Traducerea în scris cu ajutorul dicţionarului din limba străină în limba maternă a unui text
original de specialitate (volum – 2000 de semne – pentru disciplinele umanistice).
2. Expunerea rezumativă a unui text de popularizare ştiinţifică cu exprimarea ulterioară a opiniei
personale.
3. Conversaţie în limba străină pe marginea unuia din subiectele indicate în modulul tematic.
Timpul rezervat pentru pregătirea răspunsului – 60 minute.
III. CONDIŢIILE DE ADMITERE LA EXAMENUL DE DOCTORAT
Doctorandul urmează a prezenta în prealabil următoarele materiale:
1. Lectura individuală (monografii, studii, articole ştiinţifice), susţinută pe parcursul anului I de
studii. Volum total - 200 000 de semne / 80-100 pagini;
o traducere în scris din limba străină în limba maternă – 30 000 de semne / 10-15 pagini;
o traducere orală din limba maternă în limba străină – 170 000 de semne / 70-85 pagini.
2. Un glosar de termeni din domeniul specialităţii doctorandului (300 unităţi).
3. Referat la tema de cercetare în limba străină (10-12 pagini).
Examinator la limba engleză

Ana GOREA, dr., conf.univ.

