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1. Dispoziţii Generale 

În conformitate cuart. 113 al Regulamentului privind organizarea studiilor superioare 

de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1007 din 

10.12.2014, şcoala doctorală poate efectua propriile evaluări interne periodice. 

1. Directorul Şcolii doctorale organizează evaluarea internă a Școlii doctorale în fiecare an. 

Raportul despre rezultatele evaluării este aprobat la şedinţa Consiliului ştiinţific. 

2. Metodologia evaluării interne va avea la bază acelaşi sistem de criterii, standardele de calitate, 

ca şi cele utilizate la evaluarea externă, aprobate de Guvern în baza metodologiei elaborate de 

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional. 

3. Evaluarea internă a Școlii doctorale include următoarele aspecte: 

• evaluarea Programului de pregătire bazat pe studii doctorale; 

• evaluarea curriculei programelor doctorale; 

• evaluarea programelor individuale de cercetare ştiinţifică; 

• evaluarea tezelor de doctorat. 

4. În urma evaluărilor sau în cazul nerespectării standardelor de calitate sau a bunei conduite şi 

eticii profesionale în organizarea şi desfăşurarea studiilor de doctorat, Școala doctorală poate 

exclude conducătorul de doctorat din Școala doctorală, potrivit Regulamentului Școlii doctorale. 

 

2.  Proceduri de asigurare a calităţii 

 

Evaluarea internă a programelor, studenţilor-doctoranzi şi conducătorilor de doctorat 

 

A. Preliminarii 

1. Evaluare internă a programelor, studenţilor-doctoranzi, conducătorilor de doctorat, cadrelor 

didactice şi de cercetare se face în conformitate cu Regulamentul privind organizarea studiilor 

superioare de doctorat, ciclul III (aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1007 

din 10 decembrie 2014). 

2.Consiliul Ştiinţific al UTM nominalizează componenţa Comisiilor de evaluare internă pe 

fiecare domeniu de doctorat, comisii care sunt numite prin ordinul Rectorului AMFA.  

3. Rezultatele evaluării interne sunt publice şi se prezintă pe pagina web a AMFA. 

4. Comisia de evaluare internă este formată din 4 membri, dintre care un doctorand. Un alt 

membru a Comisiei de evaluare face parte din structurile universitare de Asigurare a calităţii 

(Departamentul de Management al Calităţii, Comisiile de Management al Calităţii de la facultăţi) 

Activitatea comisiei este coordonată de un responsabil, numit de Consiliul Şcolii doctorale. 

5. Comisia de evaluare internă are următoarele atribuţii: 



� propune Consiliului ştiinţific criteriile de evaluare; 

� verifică datele şi informaţiile introduse de către doctoranzi şi conducători de doctorat în fişele 

de autoevaluare; 

� analizează datele primite şi întocmeşte raportul de evaluare internă; acest raport conţine şi 

recomandări, şi poate propune măsuri preventive şi corective în scopul eficientizării programelor 

de studii doctorale şi a activităţii conducătorilor de doctorat; 

� prezintă directorului Şcolii Doctorale rezultatele evaluărilor; 

� prezintă Consiliului Şcolii Doctorale concluziile asupra rapoartelor de evaluare. 

6. Doctoranzii şi conducătorii de doctorat au obligaţia de a prezenta Comisiei fişa de 

autoevaluare şi suportul acesteia, completate conform solicitării. 

7. Directorul Şcolii doctorale informează conducătorii de doctorat despre criteriile de evaluare, 

rezultatele evaluării şi recomandările făcute de comisie şi urmăreşte aplicarea acestor 

recomandări. 

 

B. Evaluarea internă a calităţii programelor de studii universitare de doctorat 

 

1. Programele de studii universitare de doctorat suntsupuse evaluării interne periodic de către 

Comisiile de evaluare internă, cel puţin odată la 5 ani. 

2. Procedurile de evaluare internă a calităţii programelor de studii universitare de doctorat 

vizează: 

� misiunea şi obiectivele programelor de studii universitare de doctorat; 

� conţinutul şi curriculumul programului de studii universitare de doctorat; 

� dezvoltarea şi publicarea rezultatelor programului de studii de doctorat în format electronic 

pe pagina web a AMFA (a rezumatelor şi a rezultatelor activităţii de cercetare a doctoranzilor: 

lista de publicaţii, brevete, conferinţe etc.); 

� accesul public, în format electronic, la tezele de doctorat susţinute public; 

� cerinţe specifice ale diferitelor modalităţi de predare şi forme de desfăşurare; 

� existenţa mijloacelor de documentare, învăţare şi cercetare, precum şi a logisticii de care 

beneficiază doctoranzii; 

� personalul implicat în derularea programelor de studii; 

� modalităţile de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor doctoranzilor, precum şi urmărirea 

progresului pe parcursul pregătirii; 

� gradul de implicare al studenţilor doctoranzi în asigurarea calităţii programelor de studii; 

� prevederi clare privind definiţia şi sancţionarea diferitelor tipuri de fraude academice şi 

profesionale, inclusiv a plagiatului. 



3. Procedurile de evaluare internă a calităţii programelor de studii universitare de doctorat se 

bazează pe mai multe surse de informaţii, inclusiv: 

� rapoartele de autoevaluare ale conducătorilor de doctorat; 

� evaluarea anuală din partea doctoranzilor, obţinută prin chestionare anonime şi prelucrate 

statistic; 

� evaluarea colegială confidenţială a activităţii de cercetare a conducătorilor de doctorat. 

Evaluarea colegială confidenţială va fi realizată pe baza informaţiilor oferite atât de evaluatorii 

interni, cât şi de evaluatorii externi, din alte instituţii cu activităţi de cercetare, conform unei 

metodologii elaborate de Şcoala doctorală; 

� rapoarte de autoevaluare ale conducătorilor de doctorat. 

4. În urma evaluării interne, Comisia de evaluare poate propune Consiliului Ştiinţific al AMFA 

prelungirea sau închiderea programului de studii universitare de doctorat. 

 

C. Evaluarea internă a conducătorilor de doctorat 

 

1. Conducătorii de doctorat sunt evaluaţi periodic de către Comisiile de evaluare internă, cel 

puţin odată la 5 ani. 

2. Evaluarea internă a conducătorilor de doctorat vizează, în principal, aspecte legate de calitatea 

rezultatelor ştiinţifice ale grupului condus de conducătorul de doctorat, cu preponderenţă 

impactul şi relevanţa activităţii ştiinţifice a acestui grup la nivel naţional şi internaţional. 

3. Evaluarea internă a conducătorilor de doctorat ţine cont în special de calitatea rezultatelor 

obţinute de aceştia în cercetare şi în îndrumarea doctoranzilor. 

4. Indicatorii privind activitatea personală ştiinţifică a conducătorului de doctorat includ, printre 

altele: 

� rezultatele cercetării ştiinţifice proprii: publicaţii, brevete sau/şi alte modalităţi de valorificare 

a activităţii proprii de cercetare; 

� participarea la comunitatea ştiinţifică, prin organizarea şi participarea la evenimente 

ştiinţifice, activitate redacţională, activitate în cadrul forurilor şi asociaţiilor profesionale, etc.; 

� susţinerea de cursuri cu impact ridicat în cadrul Școlii doctorale şi/sau publicarea notelor de 

curs; 

� preocuparea pentru anumite teme sau probleme de mare relevanţă din domeniu, chiar dacă 

această preocupare nu este încă finalizată cu elaborarea unor publicaţii ştiinţifice. 

5. Indicatorii privind activitatea de îndrumare a doctoranzilor sunt orientaţi către evaluarea 

rezultatelor obţinute de doctoranzi, precum: 



� rezultatele cercetării ştiinţifice a doctoranzilor îndrumaţi: publicaţii, brevete sau/şi alte 

modalităţi de valorificare a activităţii de cercetare a doctoranzilor; 

� participarea doctoranzilor la comunitatea ştiinţifică, prin organizarea şi participarea la 

evenimente ştiinţifice, activitate redacţională, activitate în cadrul asociaţiilor profesionale, etc. 

6. Evaluarea internă a conducătorilor de doctorat se raportă la un set de criterii minime de 

performanţă stabilite de Consiliul Ştiinţific al AMFA pentru performanţele de cercetare şi 

performanţele de îndrumare. 

7. Evaluarea internă a conducătorilor de doctorat acordă ponderi egale performanţelor de 

cercetare ale conducătorului şi performanţelor de îndrumare ale acestuia, măsurate prin 

rezultatele doctoranzilor îndrumaţi. 

8. În urma evaluării interne, Consiliul Ştiinţific al AMFA decide prelungirea sau încetarea 

contractului de muncă al conducătorului de doctorat. 

 

B. Evaluarea internă a doctoranzilor 

 

1. Doctoranzii sunt evaluaţi semestrial de către conducătorul de doctorat, Consiliul Școlii 

doctorale şi anual de către Comisiile de evaluare internă. 

2. Evaluarea internă a activităţii doctoranzilor este orientată preponderent către rezultatele 

activităţii de cercetare: publicaţii ştiinţifice, participarea la conferinţe, brevete şi patente, precum 

şi calitatea acestora estimată prin integrarea publicaţiilor în fluxul naţional şi internaţional, citări, 

premii etc. 

3. Evaluarea activităţii doctoranzilor urmăreşte explicit toate competenţele pe care doctorandul 

trebuie să le dezvolte în cadrul programului de studii universitare de doctorat, conform 

Calificării de nivel 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al 

Calificărilor. 

4. Respectarea eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare reprezintă un criteriu explicit de 

evaluare continuă şi finală a activităţii doctorandului. 

5. Procedurile şi criteriile de evaluare trebuie să permită: 

� măsurarea corectă a performanţelor doctoranzilor şi să reflecte diferenţele de performanţă 

între aceştia; 

� analiza progresului doctoranzilor în dobândirea cunoaşterii şi a deprinderilor asociate cu 

calificarea profesională vizată; 

� verificarea administrativă şi academică pentru a asigura corectitudinea procedurilor; 

� transparenţa şi informarea cu privire la criteriile de notare a doctoranzilor; 

� informarea doctoranzilor despre strategia evaluării, metodele, 



� criteriile evaluării şi performanţele aşteptate. 

6. La sfârşitul fiecărui an de studii doctorale, doctorandul întocmeşte un raport de activitate şi îl 

înaintează Consiliului Şcolii doctorale. 

7. Ținând cont de rapoartele de activitate ale doctorandului, de concluziile Comisiei de evaluare 

şi ale conducătorului de doctorat, Consiliul Şcolii doctorale poate formula recomandări 

doctorandului privind programul său de cercetare/studiu sau poate decide exmatricularea 

acestuia. 
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