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NOUTĂTI EDITORIALE,

La începutul anului 2015 a fost scos de sub ti-
par un material informativ intitulat  Studii superi-
ore de doctorat. Ciclul III, care cuprinde informaţii 
cu referire la Şcolile Doctorale organizate în cadrul 
Clusterului educaţional-știinţific UnivER SCIENCE. 
Instituirea Școlilor a fost realizată în baza parteneri-
atului între Universitatea Academiei de Știinţe și or-
ganizațiile din sfera știinţei și inovării ale Academiei 
de Știinţe a Moldovei (Hotărârea Consiliului Suprem 
pentru Știinţă și Dezvoltare Tehnologică nr. 210 din 
25.09.2014), în scopul concentrării resurselor mate-
riale și intelectuale, disponibile pentru desfășurarea 
activităţii de formare profesională și perfecţionare a 
cadrelor știinţifice.  

Școlile doctorale instituite sunt următoarele:
• Matematică și știinţa informaţiei;
• Știinţe fizice și inginerești;
• Știinţe chimice și tehnologice;
• Știinţe biologice și agricole;
• Știinţe geonomice;
• Știinţe umaniste;
• Știinţe juridice, politice și sociologice;
• Știinţe economice și demografice.
Publicaţia conţine informaţii care documentează 

cititorul referitor la managementul școlilor de doc-
torat (directorul și secretarul știinţific), direcţiile 
de cercetare disponibile, specialităţile, seminarele și 
consiliile știinţifice specializate organizate, instituţii-
le și metodele moderne de cercetare oferite, precum 
și lista conducătorilor de doctorat implicaţi în pregă-
tirea cadrelor.

O atenţie deosebită se acordă rezultatelor și 
performanțelor academice atinse de tinerii cerce-
tători în cadrul fiecărei școli, astfel se menţionează 
manifestările naţionale și internaţionale organizate 
cu implicarea potenţialului știinţific și a tinerilor sa-
vanţi, bursele naţionale și internaţionale obţinute de 
doctoranzi în timpul studiilor, trainingurile de per-
fecţionare și stagiile realizate în străinătate, cursuri 
online și certificatele obţinute la cele mai renumite 
universităţi ș. a.

Unul dintre subiectele importante abordate în 
lucrare sunt relaţiile de parteneriat existente și doc-
toranzii în co-tutelă, stagiile de mobilitate, precum 

și doctoranzii internaţionali care își desfășoară tezele 
de doctor în cadrul Școlilor.

Admiterea la doctorat se face în bază de concurs. 
Astfel, publicul larg va găsi aici informaţii referitoare 
la procesul de admitere și organizare a studiilor de 
doctorat, actele și condiţiile necesare pentru admite-
re, precum și datele de contact. 

,,Proiectul acestei publicaţii a fost conceput din 
necesitatea de a prezenta și promova realizările ob-
ţinute în cadrul fiecărei Școli Doctorale, și care, în 
aceeași măsură, este o carte de vizită a studiilor uni-
versitare de doctorat în cadrul Clusterului UnivER 
SCIENCE, studii care sunt centrate pe învăţare prin 
cercetare, având ca finalitate dezvoltarea resurselor 
umane competente și competitive în realizarea in-
vestigațiilor știinţifice și implementarea tehnologii-
lor contemporane”, a declarat responsabilul de ediţie, 
academician Maria Duca, rector al UnAȘM.

VENIȚI LA ȘCOALA DOCTORALĂ!
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