
 
Aprobat la Consiliul Școlii Doctorale, 07.04.2016 

 
 

   ȘCOALA DOCTORALĂ STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE 
METODOLOGIA ORGANIZĂRII  ȘI DESFĂȘURĂRII  CONCURSULUI DE ADMITERE  

LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT ÎN CADRUL   
ACADEMIEI DE MUZICĂ TEATRU ȘI ARTE PLASTICE  

anul de studii 2015-2016 
 

1.Dispoziții generale 
 

Studiile superioare de doctorat sunt organizate în cadrul Școlii Doctorale  Studiul artelor și 
culturologie de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP). Admiterea la studii 
superioare de doctorat se face în conformitate cu următoarele acte legislative: 

- Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014;  
- Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014 (Monitorul Oficial nr. 386-
396 din 26 decembrie 2014, art. 1101);  

- Ordinului Ministerului Educaţiei nr.118 din 6 martie 2015 Cu privire la aprobarea 
dosarului, a criteriilor şi indicatorilor de performanţă în vederea autorizării de 
funcţionare provizorie a Şcolilor doctorale;  

- Ordinului Ministerului Educaţiei nr.119 din 6 martie 2015 Cu privire la aprobarea 
recomandărilor-cadru pentru dezvoltarea planurilor de învăţământ la ciclul III, studii 
superioare de doctorat;  

- Ordinului Ministerului Educației nr.936 din 29.09.2015 Cu privire la aprobarea 
Metodologiei de organizare a Competiției proiectelor științifice pentru repartizarea între 
Școli doctorale a granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul universitar 
2015-2016. 

- Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului 
Naţional de Credite de Studii, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.726 din 20 
septembrie 2010;  

- Cartei universitare a AMTAP;  
- Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de 

doctorat în cadrul AMTAP.  
-  

II. Condițiile generale de înscriere la concurs 
 

1. Studiile de doctorat se desfăşoară în cadrul Școlii doctorale Studiul artelor și culturologie sub 
coordonarea conducătorului de doctorat şi include un program de pregătire bazat pe studii 
avansate şi un program individual de cercetare ştiinţifică și/sau de creație artistică.  
2. Durata programului de doctorat este de 3 ani pentru studiile cu frecvenţă şi de 4 ani pentru 
studiile cu frecvenţă redusă ceea ce corespunde cu 180 de credite transferabile de studiu, 
rezultate prin cuantificarea efortului depus de studentul-doctorand la parcurgerea lor.  
3. Studiile universitare de doctorat se organizează astfel: 
-  pe locuri finanțate de la buget cu bursă; 



-  pe locuri finanțate de la buget fără bursă; 
- pe locuri cu taxă. 
4. Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii de doctorat numai absolvenții cu 
diploma de studii superioare de master sau echivalentă acesteia, din R. Moldova și din 
străinătate, conform legii. 
5. Pentru înscriere la concurs, candidatul prezintă o cerere pe numele Rectorului AMTAP, 
însoţită de următoarele acte: 

- actul de studii (în original) şi o copie a acestuia, cu anexa sau suplimentul la diplomă; 

- pentru doctoratul științific: lista lucrărilor ştiinţifice elaborate (publicate sau susţinute în 
reuniuni ştiinţifice) și un referat ştiinţific (15-20 pagini), la tematica viitoarei teze; 

- pentru doctoratul profesional: lista creațiilor proprii (publicate/ interpretate/ montate pe 
scene profesioniste/ prezentate în expoziții personale, colective sau de grup) sau a repertoriului 
abordat în instituţii de artă profesioniste, copii de pe afișele sau programele manifestărilor artistice 
relevante cu participarea candidatului și oferta de cercetare (3-5 pagini);  

Notă : Candidaţii pentru tipul de doctorat profesional, subdomeniul Interpretare muzicală, vor 
depune odată cu dosarul de înscriere Lista de repertoriu/Programul recitalului; Candidaţii la 
profilurile Dirijat cor academic şi Dirijat orchestră vor depune odată cu dosarul DVD-urile cu 
înregistrările autentice ale concertelor susţinute); Candidaţii pentru subdomeniile Actorie, Regie, 
Coregrafie și dans vor depune odată cu dosarul de înscriere lista de repertoriu artistic-
interpretativ (10 titluri). 

- extrasul din procesul-verbal al şedinţei Comisiei de finalizare a studiilor de Masterat sau 
recomandări din partea a doi specialişti cu grad ştiinţific/titlu artistic în domeniu; 

- curriculum vitae; 

- copia buletinului de identitate;  

- copia carnetului de muncă; 

- 3 fotografii tip pașaport  

- chitanța de achitare a taxei de inscriere. Taxa de înscriere este 40 lei.  

- Un dosar tip mapă 

Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia celor care şi-au făcut studiile 
în România sau Rusia) vor prezenta traducerea diplomei, legalizată notarial, precum şi copia 
legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acestuia de către Ministerul Educaţiei. 

6. Cetățenii altor state și apatrizii pot participa la concurs doar cu taxă. Ei depun suplimentar 
următoarele acte:  

- Copia pașaportului 

- Certificatul eliberat de Ministerul Educaliei din țara de origine confirmând pentru fiecare 

- diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei, 



- descrierea sistemului de notare;  

- Certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de 

școlarizare; 

- Asigurare medicală, cazare gi trai;  

- Certificat de cazier judiciar; 

- Certificat medical HIV/SIDA; 

7. Taxa de înscriere la studii de doctorat nu se returnează. 
8. Dosarele se depun la Biroul Studii Doctorale în perioada prevăzută pentru înscrieri la 
concursul de admitere. 
9. Candidații sunt obligați să se prezinte la toate probele prevăzute și să respecte Metodologia 
organizării și desfăgurării concursului de admitere. 
10. Se interzice, sub sancțiunea legii, ca prin criteriile de evaluare a candidaților și cele de 
selecție a candidaților să se promoveze vreo formă de discriminare directă sau indirectă între 
candidații la studiile superioare de doctorat. 
11.Datele doctoranzilor vor fi completate in sistemul informațional al AMTAP, in care se vor 
consemna, pe parcursul programelor din cadrul studiilor de doctorat, situația academică, 
intreruperi sau prelungiri ale activitălii acestuia. 
 

III.Desfășurarea concursului de admitere. Metodologia instituțională de repartizare a 
granturilor doctorale în cadrul Școlilor Doctorale 

 
1.Pentru ciclul de studii superioare de doctorat, admiterea se realizează în domeniile de studii 
superioare de doctorat aprobate și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
2.Procedura de admitere la studii superioare de doctorat include etapele de selectare a 
candidaților pentru pozițiile vacante de student-doctorand pe care conducătorii de doctorat le 
propun pentru concurs. 
3.Numărul locurilor finanțate de la buget sunt stabilite de către Ministerul Educației al Republicii 
Moldova, în rezultatul competiției de obținere a granturilor doctorale multianuale. 
4.Consiliul Școlii Doctorale, în baza propunerilor conducătorilor de doctorat și respectând 
cerințele Regulamentelor aprobate și a ,,Metodologiei de organizare a Competiției proiectelor 
știinfifice pentru repartizarea intre Școli doctorale a granturilor doctorale de la bugetul de stat 
pentru anul universitar 2015-2016”, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr.936 
din29.09.2015, stabilesc locurile disponibile pentru admiterea la doctorat în cazul fiecărui 
conducător de doctorat din școala respectivă (maxim 5 studenți-doctoranzi la un conducător).  
5. Programul de doctorat se desfășoară în cadrul Școlii Doctorale sub îndrumarea conducătorului 
de doctorat și include un program de pregătire bazat pe studii avansate și un program individual 
de cercetare științifică. 
6. Probele de concurs se susţin în faţa unei comisii de admitere propuse de CȘD şi aprobate de 
Consiliul ştiinţific.  
7. Admiterea la ciclul de studii superioare de doctorat se realizează într-o sesiune anuală.  
8. Concursul de admitere constă din două probe. Modalitatea de susţinere este determinată de 
CȘD şi se anunţă pe pagina web a AMTAP. Tematica, bibliografia și repertoriul artistic 



recomandat pentru probele de concurs se propun de către conducătorii de doctorat care au poziţii 
vacante la admitere, cu avizul Școlii doctorale. Media minima de admitere pentru locurile 
bugetare este 8 (opt).  
9. Din comisiile de examinare fac parte conducători de doctorat ai domeniului. Nu pot face parte 
din aceste comisii cadrele didactice care au rude printre candidaţi. 
10. Probele de examinare se evaluează cu note de la 1 la 10. Media de admitere se calculează ca 
medie ponderată a notelor obținute în cadrul probelor de admitere și a notei medii generale din 
diploma de studii superioare de master sau echivalentă acesteia.  
11. Comisia de concurs va fi compusă din: Rector, Președintele Consiliului Științific, Directorul 
şcolii doctorale, potenţialul conducător al doctorandului şi un secretar.  
12. Odată cu desemnarea Comisiei de concurs se numește și o Comisie pentru rezolvarea 
Contestaliițor la proba scrisă. Comisia pentru rezolvarea contestațiilor este formată din 3 membri 
numiți dintre conducătorii de doctorat ai Școlii Doctorale, care nu fac parte din Comisia de 
concurs. În cazul probelor orale contestații nu se admit. 
13. Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor la Comisia de 
concurs a Școlii Doctorale. 
14. Comisia pentru rezolvarea contestaliilor va resolva contestația în termen de 24 de ore de la 
numire. Comisia de concurs va opera eventualele modificări iîn listele cu rezultatele concursului 
de admitere la doctorat și va comunica candidatului rezultatul în scris. 
15. Ierarhizarea tuturor candidatițor se va realiza în ordinea descrescătoare a notei finale (media 
aritmetică a notelor obținute la cele două probe de concurs), în funcție de numărul locurilor 
existente la fiecare conducător de doctorat.in caz de egalitate a notelor, departajarea se va face in 
funcție de nota medie, generală din diploma de studii superioare de master sau echivalenta 
acesteia. 
16. Școala Doctorală asigură informarea candidaților privind pozițiile vacante pentru fiecare 
conducător de doctorat, temele, de cercetare, tematica și bibliografia orientativă propusă de către 
conducătorii de doctorat pe pe site-ul AMTAP. 
17.  Fiecare candidat se înscrie la admitere la o singură poziție vacant. 
18. Un candidat admis poate beneficia de finanțare de la buget o singură dată pentru studiile 
superioare de doctorat. 
 

IV. Dispozifii finale 
 

1. Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia de admitere a Academiei de 
Muzică, Teatru și Arte Plastice se aduc la cunoștință pe site-ul AMTAP și pe avizierul Biroului 
Școlii Doctorale. 
2. Candidații declarați admiși sunt înmatriculați la studiile superioare de doctorat pentru anul 
2015-2016 prin ordinul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 
3. După finalizarea procedurii de admitere şi semnarea contractului de studii de doctorat, 
persoana admisă are calitatea de student-doctorand al şcolii doctorale pe perioada desfăşurării 
programului de doctorat 
4. După înmatricularea la Şcoala doctorală, studentului-doctorand i se eliberează carnetul de 
doctorand, care permite oferirea tuturor serviciilor educaţionale din cadrul AMTAP. În cazul în 
care studentul-doctorand pierde carnetul de doctorand, lui i se poate elibera un duplicat, după 
publicarea în presă a anunţului privind pierderea acestuia. 



5. Studenţii-doctoranzi la doctorat cu frecvenţă primesc bursă individuală, din data înmatriculării 
şi prezentării carnetului de muncă, sau sunt încadraţi de către instituţie ca lectori universitari sau 
cercetători ştiinţifici, pe perioadă determinată. 

6. Școala doctorală asigură transparența procedurilor de selecție și admitere la doctorat, a 
criteriilor de evaluare și a standardelor solicitate candidaților, acolo unde este cazul, precum și 
garantează accesul la toate informațiile legate de admitere, inclusiv prin publicarea prin Internet. 

7. Condiţiile de admitere şi de studii stipulate în prezenta Metodologie se extind şi asupra 
cetăţenilor străini şi apatrizilor care îşi fac studiile la doctorat în Republica Moldova în baza 
acordurilor interstatale sau a acordurilor încheiate de AMTAP cu instituţiile-partenere din alte 
ţări 
8.  Anul de studii la doctorat incepe la 1 noiembrie 2015. inmatricularea studenților-doctoranzi 
se face cu prima zi a anului de studii la doctorat. 
9. Studenții-doctoranzi, înmatriculați la studii bugetare cu frecvenfă, pot fi incadrați în activitatea 
didactică și de cercetare în conformitate cu Regulamentul instituțional de organizare și 
funcționare a programelor de studii de doctorat din cadrul AMTAP. 
10.Declarațiile false sau uzul de fals al oricărui document din dosarul de admitere atrag 
eliminarea din concursul de admitere. 
11 Taxa de studii la doctorat este stabilită de către Consiliul pentru Dezvoltare Strategică 
Instituțională in urma avizului consultativ al Senatului AMTAP. 
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