
HOTĂRÂREA
Senatului U.T.M. din 25.01.11

Cu privire la activitatea Şcolii Doctorale

În baza raportului prezentat de prorectorul studii masterat şi doctorat, prof. univ., dr. hab. L. Bugaian, privind
la activitatea Şcolii Doctorale de Inginerie UTM şi a discuţiilor desfăşurate în contextul subiectului examinat

SENATUL CONSTATĂ:
1. În scopul asigurării calităţii şi consolidării studiilor de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Inginerie
UTM pe parcursul anului de studii 2009/2010 s-au realizat următoarele:

· în perioada septembrie – octombrie 2010 a fost desfăşurat procesul de înmatriculare la ŞDI.
· în cadrul centrelor de doctorat au fost discutate şi aprobate temele şi conducătorii de doctorat pentru

doctoranzii anului I înmatriculaţi la 1 noiembrie 2009;
· a fost perfecţionată programa de studii de doctorat la disciplina de pregătire generală  Istoria şi

metodologia domeniului de cercetare;
· în perioada octombrie – noiembrie 2010 au fost organizate Conferinţe în scop de prezentare a

referatelor anuale intermediare de cercetare ale doctoranzilor;
· a fost organizată participarea doctoranzilor la Conferinţa Tehnico - Ştiinţifică a colaboratorilor,

doctoranzilor şi studenţilor din noiembrie 2010;
· Consiliile Ştiinţifice Specializate au organizat şedinţe de susţinere a tezelor de doctorat la

specialităţile solicitate de Seminarele Ştiinţifice de profil;
· a fost începută activitatea în cadrul proiectului pilot de pregătire a implementării studiilor de doctorat

ciclul  III  la  programul  de  doctorat  Energii  Regenerabile  şi  Tehnologii  de   Mediu  prin  cooperare  cu
Universităţile Europene din Suedia,  Estonia, Spania, şi Niderlanda.

2. În calitate de rezultate pot fi enumerate următoarele:
· În rezultatul concursului de admitere la studiile de doctorat la UTM au fost înmatriculaţi  42 persoane,

din ei 33 persoane au fost înmatriculate la buget şi 9 cu achitarea taxei;
· Pentru anul de studii 2009/2010 în cadrul Şcolii Doctorale de Inginerie UTM au fost organizate studii

în auditoriu la următoarele discipline:
·limba engleză nivel mediu (60 de ore);
·informatica (90 de ore);
·istoria şi metodologia domeniului de cercetare pentru specialităţile tehnice (60 de ore);
·istoria şi metodologia domeniului de cercetare pentru specialităţile economice (60 de ore);

· 2 doctoranzi, Pârvan Vladimir, conducător conf. univ. dr., Ion Avram a obţinut bursa nominală
„Sergiu Rădăutanu” şi Rotari Oxana, conducător, dr. hab., prof. univ. Lupaşco Andrei, bursa de
excelenţă, a Guvernului. RM. În anul curent 2011 la concursul menţionat au participat 10 doctoranzi,
rezultatele concursului sunt în discuţie la Guvern.

· 8 doctoranzi au participat la Şcoala Doctorală de Vară organizată de Facultatea de Informatică a
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România.

· Actualmente la UTM îşi fac studiile 157 de doctoranzi, din care 4 pregăteşte teza de doctor habilitat.
Structura doctoranzilor încadraţi la doctorat este următoarea: Tehnologii avansate, produse industriale
scientointensive şi materiale noi în construcţia de maşini – 17 (11%); Tehnologii moderne în
domeniul electrotehnicii şi energeticii – 10 (6%); Electronică, informatică şi comunicaţii – 38 (24%);
Procesarea, calitatea şi securitatea produselor alimentare – 18 (11%); Arhitectură, construcţie şi
design – 12 (8%); Antreprenoriat şi educaţie socioumană în inginerie – 62 (39%).
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· Doctoranzii sunt îndrumaţi de către 91 conducători de doctorat, din care 2 conducători au primit acest
drept în anul curent. Structura conducătorilor: 56 deţin gradul de doctor şi 35 de doctor habilitat.

· la Conferinţele de prezentare a referatelor anuale au participat 92% din doctoranzi. 4 din ce-i care nu
au prezentat sunt doctoranzi din România sau sunt în deplasare. Alţi 2 au pierdut  legătura cu
universitatea şi vor fi exmatriculaţi.

· La Conferinţa Tehnico - Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor UTM din
noiembrie 2010 au participat circa 32 de doctoranzi.

· Doctoranzii au raportat participarea la diferite Conferinţe internaţionale în număr de 84 de participări
(România, Ukraina,  Rusia, Germania, Grecia).

· Doctoranzii participă în diferite proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale (proiecte de stat: PCSPA
–  6;  proiecte  instituţionale:  PCSPA  –  8;  Tineri  Cercetători:  PCSPA  -1,  TAPISMNCM  -  1)  şi
internaţionale (TAPISMNCM – 1, TEMPUS -1).

· În anul 2010 doctoranzii au publicat 81 de articole ştiinţifice, au fost obţinute 7 patente.
· În 2010 au fost susţinute 11 teze de grad ştiinţific de doctor, au fost confirmate 8, altele 3 se află în

procesul de confirmare la CNAA.
· Doctoranzii încadraţi în studii doctorale la UTM au  activitate didactică în cadrul catedrelor.
· În scopul sporirii responsabilităţii elaborării şi susţinerii tezelor de doctorat în termen a fost introdus

contractul de doctorat pentru anul I doctorat, semnat de către doctorand şi conducătorul de doctorat.

3. Cu toate acestea monitorizarea temelor de doctorat, a programelor de studii şi de examinare în cadrul
examenelor de doctorat la specialitate demonstrează necesitatea unei  îmbunătăţiri a promovării, organizării
şi desfăşurării studiilor de doctorat ce ar ţine de:

· ajustarea cadrului instituţional naţional la cerinţele europene procesul Bologna, ciclul III.
· însuşirea celor mai bune practici internaţionale de organizare a studiilor doctorale;
· pregătirea condiţiilor de implementare a  ciclului III, doctorat;
· îmbunătăţirea calităţii studiilor, corespunderii cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru elaborarea şi

susţinerea tezei de doctorat;
· implicarea mai activă a doctoranzilor în programe naţionale şi internaţionale de cercetare;
· alinierea tematicii cercetărilor la necesităţile practice ale economiei Republicii Moldova;
· specializarea programei de studii la Istoria şi metodologia domeniului de cercetare în scopul orientării

studiilor pe profilurile de cercetare de doctorat;
· sporirea responsabilităţii doctorandului şi a conducătorului de doctorat în realizarea tezei de doctorat

în termenul stabilit de actele normative ale CNAA.
În contextul celor comunicate

SENATUL HOTĂRĂŞTE:
1. A aprecia activitatea Şcolii Doctorale de Inginerie UTM ca satisfăcătoare.
2. În scopul perfecţionării continuă, îmbunătăţirii calităţii studiilor, corespunderii cunoştinţelor şi abilităţilor

necesare pentru elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat: de a actualiza programa de studii la Istoria şi
metodologia domeniului de cercetare axată pe profilurile de cercetare de doctorat. Termen – 10 februarie
2010; Responsabili: Valeriu Dulgheru, prof.univ., dr. hab.; Andrei Chiciuc, conf. univ., dr.; Anatolie
Casian, prof.univ., dr. hab.; Pavel Nistiriuc, conf. univ., dr.;  Pavel Tatarov, prof.univ., dr. hab.; Ion Rusu,
prof.univ., dr. hab.

3. În scopul unei creşteri a importanţei cercetărilor în realizarea problemelor sectorului real al economiei de
a orienta tematica cercetărilor la necesităţile practice ale economiei naţionale. Termen – permanent;
Responsabili: Conducătorii de doctorat, asistaţi de Responsabili: Valeriu Dulgheru, prof.univ., dr. hab.;
Andrei Chiciuc, conf. univ., dr.; Anatolie Casian, prof.univ., dr. hab.; Pavel Nistiriuc, conf. univ., dr.;
Pavel Tatarov, prof.univ., dr. hab.; Ion Rusu, prof.univ., dr. hab.; Larisa Bugaian, prof.univ., dr. hab.

4. De a activiza cooperarea între centrele şi laboratoarele ştiinţifice cu centrele de doctorat în scopul unei
implicări mai largi a doctoranzilor în cercetările naţionale şi internaţionale ale UTM. Termen –
permanent; Responsabili: Conducătorii de doctorat, asistaţi de Responsabili: Valeriu Dulgheru, prof.univ.,
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dr. hab.; Andrei Chiciuc, conf. univ., dr.; Anatolie Casian, prof.univ., dr. hab.; Pavel Nistiriuc, conf. univ.,
dr.;  Pavel Tatarov, prof.univ., dr. hab.; Ion Rusu, prof.univ., dr. hab.; Larisa Bugaian, prof.univ., dr. hab.

5. Pentru finalizarea implementării principiilor europene în procesului de studii în Republica Moldova e
necesar de a ajusta cadrul instituţional naţional la cerinţele educaţionale  Bologna. Termen - pe parcursul
anului de studii.

6. De a însuşi cele mai bune practici internaţionale europene de organizare a studiilor doctorale prin
proiectul TEMPUS 510952, privind programul de doctorat Energii Regenerabile si Tehnologii de  Mediu
prin cooperare cu Universităţile Europene din Suedia,  Estonia, Spania, Niderlanda. Termen – anul 2011;
Responsabili: Larisa Bugaian, prof.univ., dr. hab.; Valeriu Dulgheru, prof.univ., dr. hab.; Andrei Chiciuc,
conf. univ., dr.

7. A prezenta C.N.A.A. dosarul pentru abilitarea UTM cu dreptul de instruire prin doctorat la specialitatea
05.14.08 - Surse noi şi regenerabile de energie. Responsabili: prof. univ., dr. hab. L. Bugaian, prof. univ.,
dr. I. Sobor. Termeni a.u. 2011-12.

8. Controlul executării prezentei hotărâri se impune, prof. univ., dr. hab. dnei L. Bugaian, prorector studii
masterat şi doctorat.

Preşedinte al Senatului U.T.M.,
acad. A.Ş.R.M. prof. univ. I. Bostan

Secretar ştiinţific al Senatului,
prof. univ., dr. I. Sobor
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