I.

Dispoziţii generale

1. Metodologia instituţională de obţinere și repartizare a granturilor doctorale de la bugetul de stat
este elaborată de către Consiliul ştiinţific al Academiei de Administrare Publică (în continuare
Academie) în temeiul prevederilor ordinului Ministerului Educației nr. 86 din 8 februarie 2016
„Cu privire la aprobarea Metodologiei de desfăşurare a competiţiei proiectelor ştiinţifice pentru
repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat”.
2. Prezenta Metodologie stabilește procedura de organizare a concursului intern (instituțional) al
proiectelor științifice de granturi doctorale și de participare la competiția națională pentru
obținerea granturilor doctorale de la bugetul de stat.
II.

Organizarea și desfășurarea concursului intern (instituțional) al proiectelor ştiinţifice
în cadrul Școlii doctorale în științe administrative

3. Concursul intern (instituțional) al proiectelor ştiinţifice în cadrul Academiei este inițiat prin
decizia Consiliului științific și asigurat organizatoric și metodico-științific de Consiliul Școlii
doctorale în științe administrative în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii.
4. Odată cu anunţarea concursului proiectelor de cercetare, Consiliul Şcolii doctorale plasează pe
pagina web a Academiei o informație pentru persoanele eligibile care ar dori să urmeze studiile
de doctorat. Scopul urmărit este de a crea condiţii pentru corelarea intereselor de cercetare ale
conducătorilor de doctorat cu intenţiile de cercetare ale potenţialilor studenţi-doctoranzi.
5. La concursul intern (instituțional) al proiectelor ştiinţifice pot participa cu unul sau mai multe
proiecte de grant doar conducătorii de doctorat care întrunesc criteriile de eligibilitate prevăzute
în Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 10.12.2014.
6. Pentru participarea la concursul proiectelor ştiinţifice, conducătorii de doctorat prezintă
Consiliului Şcolii doctorale un dosar, care va cuprinde următoarele informaţii:
a.
b.
c.
d.

Curriculum vitae (Europass);
Copia certificatului de abilitare;
Lista lucrărilor ştiinţifice pentru ultimii 10 ani de activitate ştiinţifico-didactică;
Lista studenţilor doctoranzi cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data depunerii
proiectului, dar care nu au susţinut teza de doctorat, anul înmatriculării, specialitatea și lista
temelor de cercetare pentru fiecare student-doctorand (Formularul 1a);
e. Lista studenţilor-doctoranzi cu teze de doctor susţinute (Formularul 1b);
f. Lista și numărul de granturi solicitate (Formularul 2);
g. Temele de doctorat pentru fiecare grant doctoral individual solicitat sau pentru un set de
granturi solicitate, sub forma descrierii proiectului ştiinţific (Formularul 3); proiectul
ştiinţific poate fi parte a unui proiect de cercetare pe care conducătorul de doctorat îl are în
derulare.
7. Concursul intern (instituțional) al proiectelor de cercetare se desfăşoară conform următoarelor
criterii de eligibilitate:





disponibilitatea conducătorului de doctorat de a coordona doctoranzi: nu mai mult de 5
doctoranzi aflaţi în diverse stadii ale studiilor doctorale;
importanţa și actualitatea temelor de doctorat şi calitatea descrierii proiectelor;
corespondenţa dintre propunerile de proiecte şi aria de interese ştiinţifice ale
conducătorului de doctorat, reflectată în lista publicaţiilor ştiinţifice.

8. La propunerea Consiliului Şcolii doctorale în științe administrative, Consiliul ştiinţific al
Academiei decide numărul de proiecte de cercetare cu care Şcoala doctorală se va înscrie în
competiţia naţională a proiectelor ştiinţifice între şcolile doctorale.
9. Decizia şi argumentele privind numărul de granturi solicitate de Şcoala doctorală în științe
administrative se înregistrează într-o Notă de fundamentare.
III.

Înscrierea și participarea la competiția națională a proiectelor științifice
de granturi doctorale

10. În temeiul deciziei Consiliului ştiinţific al Academiei, Consiliul Şcolii doctorale în științe
administrative prezintă Ministerului Educaţiei propunerile de proiecte științifice care vor conține
obligatoriu informații privind:
a. numărul total de granturi solicitate de Şcoala doctorală, repartizarea acestora pe specialităţi şi
forme de organizare a studiilor superioare de doctorat (Formularul 4);
b. lista unică de granturi doctorale solicitate de Academie (Formularul 2);
c. nota de fundamentare pentru granturile solicitate;
d. dosarele conducătorilor de doctorat, conţinând informaţiile specificate la pct. 6 al prezentei
Metodologii.
IV.

Procedura de repartizare a granturilor doctorale obţinute
în cadrul competiției naționale

11. Granturile doctorale obținute de Academie în cadrul competiției naționale prin decizia
Ministerului Educației, se repartizează către conducătorii de doctorat de către Consiliul Școlii
doctorale în științe administrative.
12. În cazul în care numărul granturilor obţinute este mai mic decât numărul granturilor solicitate,
repartizarea lor pe specialităţi ştiinţifice se face în felul următor:
 câte 1 grant pentru fiecare specialitate ştiinţifică și formă de studii;
 numărul rămas de granturi se repartizează în funcţie de ponderea propunerilor de proiecte
înaintate şi disponibilitatea persoanelor concrete care vor accepta să urmeze studiile de
doctorat.

13. Rezultatele procesului de repartizare a granturilor doctorale de la bugetul de stat sunt aprobate
de Consiliul ştiinţific al Academiei.
V.

Dispoziții finale

14. Prezenta Metodologie instituţională de obţinere şi repartizare a granturilor doctorale de la
bugetul de stat în cadrul școlii doctorale în științe administrative poate fi modificată și completată
prin decizia Senatului Academiei la propunerea Consiliului Școlii doctorale și Consiliului științific.

Formular 1
a. Lista studenţilor-doctoranzi cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data depunerii
proiectului

Nr.
Crt.

Nume, prenume
conducător de
doctorat

Nume, prenume
Anul
studentÎnmatriculării
doctorand

Forma
de studii
(F/ FR)

Specialitatea şi tema
de cercetare

b. Lista studenţilor-doctoranzi cu tezele de doctorat susţinute
Nr.
Crt.

Nume, prenume
conducător de
doctorat

Nume, prenume
studentdoctorand

Anul
Anul
înmatriculării susţinerii

Tema
tezei de doctorat

Formular 2
Lista și numărul de granturi doctorale solicitate de Şcoala doctorală în științe
administrative
Nr.
crt.

Domeniu
ştiinţific

Program de
doctorat

Nume,
prenume
conducător de
doctorat

Titlul proiectului de
cercetare

Formularul 3
Propunere de proiect ştiinţific
Şcoala doctorală în științe administrative
1.

Nume, prenume
conducător de doctorat
Titlul proiect ştiinţific

2.

Rezumatul proiectului ştiinţific
3.1.

Durata proiectului

3.2.

Importanţa şi relevanţa
temei

3.3.

Obiectivul general

3.4.

Obiective specifice

3.5.

Rezultate scontate

Formularul 4
Granturi doctorale solicitate (în cifre)
ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

Nr.
crt.

Domeniu
ştiinţific

Cifru, specialitatea

Perioada
de studiu
(anii)

Total
granturi

Doctorat
ştiinţific
F
F/R

Formularul 5
Pagina de titlu a dosarelor
Instituţia de învăţământ superior___________________________________________
Şcoala doctorală ______________________________________________________
Conducătorul de doctorat ________________________________________________
Domeniul ştiinţific, specialitatea (-tăţile) ______________________________________

