Aprobat la şedinţa Senatului AAP,
Proces verbal nr. 1/6 din 24 septembrie 2019

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PENTRU STUDIILE SUPERIOARE DE DOCTORAT, CICLUL III
în anul de studii 2019-2020
Domeniul ştiinţific – 56. Ştiinţe politice
Profilul ştiinţific – 563. Ştiinţe administrative
Specialitatea – 563.01 Teoria, metodologia administrației publice
Specialitatea – 563.02 Organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice; servicii publice
Titlul obţinut – doctor în ştiinţe administrative
Baza admiterii – diplomă de master
Forma de organizare a învăţământului – cu frecvenţă redusă
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NOTĂ EXPLICATIVĂ
Planul de învăţămînt la specialitățile: 563.01 Teoria, metodologia administrației publice și 563.02
Organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice; servicii publice, cuprinde un sistem de activităţi de
formare profesională şi de cercetare ştiinţifică al specialiştilor în domeniul administraţiei publice. Titlul obţinut la finele
studiilor superioare de doctorat, ciclului III, este de doctor în ştiinţe administrative.
Planul de învăţămînt a fost elaborat în conformitate cu prevederile Codului cu privire la știință şi inovare al
Republicii Moldova, nr. 259-XV din 15.07.2004, cu modificările și completările ulterioare (republicat în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66), Codului Educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014, cu
modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24.10.2014,
Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1007 din 10.12.2014, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 386-396 din 26.12.2014, Regulamentului
de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.
514 din 05.12.2017, Planului-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licenţă, ciclul II - Master, studii integrate, ciclul
III - Doctorat), aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1045 din 29 octombrie 2015; Regulamentului de
organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul
Ministerului Educaţiei nr. 1046 din 29 octombrie 2015.
Durata studiilor doctorale la învățămînt cu frecvență este de trei ani. Primul an este rezervat unui program
de studii doctorale avansate, în cadrul căruia doctoranzilor li se va oferit un program de cursuri şi seminarii de nivel
superior.
Studenților –doctoranzi li se propune 4 disciplini, din ele 3 obligatorii care vor oferi cunoștințe teoretice și
metodologice de cercetare și una opțională, orientată spre specialitate.
Anul al doilea şi al treilea este dedicat cercetării ştiințifice individuale a doctorandului, sub îndrumarea
directă a conducătorului de doctorat desemnat, cuprinde activităţi de cercetare specifice (documentare, redactare de
referate, participare la întruniri ştiințifice etc.) şi se finalizează prin elaborarea, redactarea şi prezentarea tezei finale.
Structura programului de doctorat:
Anul I de studii (60 ECTS)
La finele anului I de studii doctoranzii de la învățămînt cu frecvență vor susține proiectul științific în care vor
argumenta modul și etapele de elaborare a tezei de doctorat și referatul științific nr.1, demonstrând cunoașterea
literaturii de specialitate.
Susținerea proiectului și referatului științific se efectuează, în conformitate cu regulamentul școlii doctorale, în
prezența conducătorului științific și a comisiei de îndrumare.
Anul II de studii (60 ECTS)
Programul de cercetare științifică pentru doctoranzi de la învățământul cu frecvență are o durată de 2 ani (patru
semestre) și însumează 120 ECTS. Pe parcursul anului II de studii va avea loc susținerea a cel puțin două referate
științifice – fragmente din teză.
Participarea la conferințe, simpozioane științifice naționale și internaționale va fi evaluate cu cel mult 20 ECTS
atribuite acestor activități aferente Programului de cercetare, la decizia Școlii doctorale.
Anul III de studii (60 ECTS)
Susținerea tezei de doctorat, cuantificată cu 40 de credite (ECTS). Alte 20 de credite din ultimul an de studii vor fi
acordate pentru publicații în reviste de specialitate științifice cu recenzare, în alte reviste și culegeri, pentru
participare cu comunicări științifice etc.
Modalitatea de evaluare la toate disciplinele este sub formă de examen, în scris.
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CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PENTRU STUDIILE SUPERIOARE AVANSATE DE DOCTORAT, CICLUL III
învăţământ cu frecvenţă
Cod

Modulul/disciplina

Total
ore

Inclusiv
Contact direct
Prelegeri
Seminare

Lucru
individual

Forma de
evaluare

Număr de
credite

Anul I
F.O.01.001
F.O.01.002

F.O.02.003
P.A.02.004

Probleme fundamentale
ale științei administrației
Metodologia cercetării în
domeniul administrației
publice
Sisteme administrative
moderne
 Administrarea publică
în contextul globalizării
 Noul management
public
 Procesul decizional în
Uniunea Europeană:
teorie și practică
 Planificarea strategică:
experiența comunitară
Total

300

10

20

270

ex

10

300

10

20

270

ex

10

300

10

20

270

ex

10

300

10

20

270

ex

10

1200

40

80

1080

4

40

Publicarea articolelor ştiinţifice în revistele acreditate /participarea la conferinţe ştiinţifice
Susţinerea publică a proiectului științific
Susţinerea publică a referatului ştiinţific nr. 1
Total credite anul I
Anul II

Raport
Admis/respins
Admis/respins

5
10
5
60

Publicarea articolelor ştiinţifice în revistele acreditate naționale și internaționale
Participarea cu rapoarte științifice la conferinţe naționale și internaționale
Susţinerea publică a referatului ştiinţific nr. 2
Susţinerea publică a referatului ştiinţific nr. 3
Total
Total credite anul II
Anul III
Publicarea articolelor ştiinţifice în revistele acreditate naționale și internaționale
Participarea cu rapoarte științifice la conferinţe naționale și internaționale
Susţinerea publică a tezei de doctorat
Total credite anul III
Total credite pentru trei ani de studii
Descifrarea codului:
F - discipline/module teoretice
P - discipline/module practice
O - discipline/module obligatorii
A - discipline/module opţionale
01 - semestrul I
02 - semestrul II

Raport
Raport
Admis/respins
Admis/respins

10
10
20
20
60
60

Raport
Raport
Teza

10
10
40
60
180
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NOTĂ EXPLICATIVĂ
Planul de învăţămînt la specialitățile: 563.01 Teoria, metodologia administrației publice și 563.02
Organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice; servicii publice, cuprinde un sistem de activităţi de
formare profesională şi de cercetare ştiinţifică al specialiştilor în domeniul administraţiei publice. Titlul obţinut la finele
studiilor superioare de doctorat, ciclului III, este de doctor în ştiinţe administrative.
Planul de învăţămînt a fost elaborat în conformitate cu prevederile Codului cu privire la știință şi inovare al
Republicii Moldova, nr. 259-XV din 15.07.2004, cu modificările și completările ulterioare (republicat în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66), Codului Educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014, cu
modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24.10.2014,
Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1007 din 10.12.2014, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 386-396 din 26.12.2014, Regulamentului
de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.
514 din 05.12.2017, Planului-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licenţă, ciclul II - Master, studii integrate, ciclul
III - Doctorat), aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1045 din 29 octombrie 2015; Regulamentului de
organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul
Ministerului Educaţiei nr. 1046 din 29 octombrie 2015.
Durata studiilor doctorale cu frecvență redusă este de patru ani. Pentru studenții doctoranzi de la forma de
învățământ cu frecvență redusă cele 180 ECTS necesare se repartizează pe patru ani de studii..
Primul an este rezervat unui program de studii doctorale avansate, în cadrul căruia doctoranzilor li se va
oferit un program de cursuri şi seminarii de nivel superior. Studenților–doctoranzi li se propune 4 disciplini, din ele 3
obligatorii care vor oferi cunoștințe teoretice și metodologice de cercetare și una opțională, orientată spre
specialitate.
Anii doi, trei și patru sunt dedicați cercetării ştiințifice individuale a doctorandului, sub îndrumarea directă a
conducătorului de doctorat desemnat, cuprinde activităţi de cercetare specifice (documentare, redactare de referate,
participare la întruniri ştiințifice etc.) şi se finalizează prin elaborarea, redactarea şi prezentarea tezei finale.
Structura programului de doctorat:
Anul I de studii (60 ECTS)
La finele anului I de studii doctoranzii de la învățămînt cu frecvență și frecvență redusă, vor susține proiectul științific
în care vor argumenta modul și etapele de elaborare a tezei de doctorat și referatul științific nr.1, demonstrând
cunoașterea literaturii de specialitate. Susținerea proiectului și referatului științific se efectuează, în conformitate cu
regulamentul școlii doctorale, în prezența conducătorului științific și a comisiei de îndrumare.
Anul II de studii (40 ECTS)
Pe parcursul anului II de studii va avea loc susținerea referatului științific nr.2 – fragmente din teză.
Participarea la conferințe, simpozioane științifice naționale și internaționale va fi evaluate cu cel mult 20 ECTS
atribuite acestor activități aferente Programului de cercetare, la decizia Școlii doctorale.
Anul III de studii (40 ECTS)
Pe parcursul anului III de studii va avea loc susținerea referatului științific nr.3 – fragmente din teză.
Participarea la conferințe, simpozioane științifice naționale și internaționale va fi evaluate cu cel mult 20 ECTS
atribuite acestor activități aferente Programului de cercetare, la decizia Școlii doctorale.
Anul IV de studii (40 ECTS)
Susținerea tezei de doctorat, cuantificată cu 40 de credite (ECTS).
Modalitatea de evaluare la toate disciplinele este sub formă de examen, în scris.
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CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PENTRU STUDIILE SUPERIOARE AVANSATE DE DOCTORAT, CICLUL III
învățământ cu frecvență redusă
Cod

Modulul/disciplina

Total
ore

Forma de
evaluare

Număr de
credite

270

ex

10

270

ex

10

270

ex

10

270

ex

10

1080

4

40
5
5
10
60

Inclusiv
Contact direct
Prelegeri
Seminare

Anul I
Probleme fundamentale ale
300
10
20
științei administrației
F.O.01.002
Metodologia cercetării în
300
10
20
domeniul administrației
publice
F.O.02.003
Sisteme administrative
300
10
20
moderne
P.A.02.004
 Administrarea publică în
300
10
20
contextul globalizării
 Noul managementul public
 Procesul decizional în
Uniunea Europeană:
teorie și practică
 Planificarea strategică:
experiența comunitară
Total
1200 40
80
Publicarea articolelor ştiinţifice în revistele acreditate /participarea la conferinţe ştiinţifice
Susţinerea publică a referatului ştiinţific nr. 1
Susţinerea publică a proiectului științific
Total credite anul I
Anul II
F.O.01.001

Publicarea articolelor ştiinţifice în revistele acreditate naționale și internaționale
Participarea cu raport științific la conferinţe naționale și internaționale
Susţinerea publică a referatului ştiinţific nr. 2
Total
Total credite anul II
Anul III
Publicarea articolelor ştiinţifice în revistele acreditate naționale și internaționale
Participarea cu raport științific la conferinţe naționale și internaționale
Susţinerea publică a referatului ştiinţific nr. 3
Total credite anul III

Lucru
individual

Raport
Admis/respins
Admis/respins

Raport
Raport
Admis/respins

10
10
20
40
40

Raport
Raport
Admis/respins

10
10
20
40

Teza

40
40
180

Anul IV
Susţinerea publică a tezei de doctorat
Total credite anul IV
Total credite pentru patru ani de studii
Descifrarea codului:
F - discipline/module teoretice
P - discipline/module practice
O - discipline/module obligatorii
A - discipline/module opţionale
01 - semestrul I
02 - semestrul II
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