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La réorganisation des études doctorales dans la République de Moldova a comme but unique de provoquer à un 

dialogue ample pour identifier les politiques et les mesures de développement structurel de la société de connaissance dans 
la République de Moldova et l’intégration rapide et profitable des compétences, de nos jour et dans l’avenir, dans le 
circuit européen des valeurs scientifiques. 

 
 
În diferite universităţi din Europa până în prezent s-au derulat o serie de proiecte internaţionale: 
• Doctoral Programmes Project (SUA) Socrates, 2004; 
• Trends IV ( SUA) Socrates, 2005; 
• Doctoral Programmes for the European Knowlwdge Society ( EUA), 2005. 
Obiectivele principale ale proiectelor: 
- identificarea modalităţilor de organizare şi desfăşurare a programelor de doctorat; 
- promovarea cooperării şi dezvoltării unei reţele europene pentru susţinerea programelor de doctorat la 

nivel european. 
În cadrul Proiectului cu privire la viitorul programelor doctorale derulat sub auspiciile Asociaţiei Euro-

pene a Universităţilor s-a menţionat că în prezent studiile doctorale sunt subapreciate de către societate drept 
urmare a faptului că doctoratul este perceput ca un proiect personal pentru dezvoltarea competenţei de cerce-
tare, iar doctorul în ştiinţe nu dispune de suficiente cunoştinţe şi aptitudini pentru a valorifica ştiinţa sa în 
lumea afacerilor publice sau private. 

În urma derulării Proiectului Doctoral Programmes Project (SUA) Socrates, 2004, în cadrul rapoartelor 
finale s-au conturat unele puncte comune care sunt respectate într-o măsură mai mare sau mai mică: 

- durata unui program de doctorat este de 3–4 ani; 
- universităţile trebuie să organizeze cursuri pentru doctoranzi, într-o manieră interdisciplinară şi care să 

le dezvolte competenţe transferabile cu cerinţele ajustate la piaţa locurilor de muncă; 
- trebuie evitate reglementările rigide, numeroase şi în continuă schimbare privind organizarea şi derula-

rea programelor de doctorat. 
În majoritatea universităţilor participante au fost identificate diferenţe majore care vizează: 
- conţinutul cursurilor în cadrul perioadei de formare a doctoranzilor, diverse tipuri de programe de doctorat; 
- durata şi finanţarea programelor de doctorat, modalităţi de recrutare în cadrul aceleiaşi universităţi. 
În cadrul rapoartelor finale s-au punctat şi unele provocări de care trebuie să se ţină seama în viitor: 
- calitatea programelor de cercetare; 
- promovarea si încurajarea intercolaborării între universităţi; 
- stabilirea obiectivelor, programelor de doctorat şi a celor profesionale; 
- dezvoltarea posibilităţilor de consiliere vizând orientarea profesionala şi dezvoltarea carierei doctoran-

zilor pentru integrarea lor socială ulterioară; 
- dezvoltarea unor competenţe adecvate, cursuri cu proiect individual de dezvoltare a programului de 

cercetare; 
- obţinerea unor fonduri guvernamentale adecvate derulării unor programe de doctorat bine organizate şi utile. 
În cadrul Conferinţei de la Maastricht (octombrie 2004) cu tema „Cercetarea – element-cheie pentru o 

Europă a cunoaşterii”, s-a lansat ideea dezvoltării la nivel naţional a reformei doctoratului care să vizeze 
următoarele dimensiuni: 

- politici şi practici instituţionale în domeniu; 
- instrumente pentru asigurarea calităţii; 
- modalităţi de supervizare şi de evaluare; 
- strategii de dezvoltare a carierei după doctorat; 
- modalităţi şi mecanisme de cooperare interinstituţională. 
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În perioada 3-5 februarie 2005, la Salzburg a avut loc un seminar cu tema „Programe doctorale pentru so-
cietatea europeană a cunoaşterii”. În urma discuţiilor participanţii la seminar au propus următoarele:  

Programele de doctorat trebuie să îndeplinească două condiţii: 
• Să includă o parte de cursuri oferite doctoranzilor care să-l pregătească teoretic din perspectiva 

metodologiei cercetării în domeniu; 
• Să includă o parte aplicativă dintr-un proiect de cercetare. S-a precizat că programul de doctorat repre-

zintă ciclul trei al învăţământului superior, dar şi experienţa profesională, în câmpul muncii, în acelaşi timp. 
Au fost concepute zece principii de bază de doctorat. 
1. Componenţa definitorie a pregătirii în cadrul studiilor doctorale este dezvoltarea ştiinţei de a cerceta 

În acelaşi timp, se recunoaşte că pregătirea doctorală trebuie să răspundă într-o măsură sporită cerinţelor unui 
spectru mai larg de angajare pe piaţa calificărilor decât mediul academic. 

2. Cuprinderea doctoratului în strategii şi politici instituţionale 
Universităţile trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru o astfel de organizare a propriilor programe de 
studii doctorale şi a pregătirii pentru cercetare încât să răspundă noilor cerinţe şi să cuprindă oportunităţi de 
dezvoltare a carierei profesionale. 

3. Importanţa diversităţii: marea diversitate a programelor doctorale din Europa, bazate pe calitate şi 
practici sănătoase, reprezintă un punct forte. 

4. Doctoranzii consideraţi ca cercetători timpurii (early stage reasarcers): ei ar trebui recunoscuţi ca 
profesionişti cu o contribuţie esenţială la formarea de cunoştinţe noi. 

5. Rolul crucial al supervizării şi evaluării: respectând personalitatea fiecărui doctorand, se cer a fi 
concepute şi aplicate aranjamente adecvate pentru conducerea şi evaluarea doctorandului bazate pe o struc-
tură contractuală care cuprinde responsabilităţi partajate între doctorand, conducător ştiinţific şi instituţie 
(acolo unde este adecvat şi cu participarea altor parteneri). 

6. Realizarea masei critice: programele de studii doctorale oferite de universităţile europene ar trebui să 
urmărească atingerea unei mase critice (a ofertei) şi să fie bazate pe diferite tipuri de practici inovative, por-
nind de la recunoaşterea principiului că soluţii diferite pot fi adecvate unor contexte diferite, în mod particu-
lar, ţinând seama de dimensiunile mai mari sau mai mici ale ţărilor europene. Ele presupun diferite soluţii 
instituţionale: de la şcoli doctorale în marile universităţi la colaborări regionale între universităţi. 

7. Durata: programele doctorale ar trebui dezvoltate într-un interval rezonabil de timp (de la trei până la 
patru ani, de regulă). 

8. Promovarea de structuri inovative urmăreşte un răspuns adecvat cerinţei de a face faţă interdiscipli-
narităţii şi învăţării de către doctoranzi a unor abilităţi generice de dezvoltare. 

9. Mobilitate sporită: programele doctorale ar trebui să le ofere oportunităţi de mobilitate şi colaborare 
internaţională în cadrul unei structuri – cadru de cooperare între universităţi şi alţi parteneri. 

10. Finanţarea corespunzătoare: dezvoltarea de programe doctorale de calitate şi finalizarea cu succes 
a studiilor de către doctoranzi presupun o finanţare adecvată din partea statului. 

S-a mai propus a se derula un proiect european care să vizeze implementarea acestor principii la nivel 
instituţional în diverse ţări europene şi a se întocmi ulterior un raport care să fie prezentat la întâlnirea miniş-
trilor din 2007 de la Londra. 

În mai 2005, în cadrul Conferinţei Miniştrilor de la Bergen, referitor la dimensiunea „Pregătirea pentru 
doctorat şi sinergia dintre învăţământul superior şi cercetare”, au fost propuse teme de discuţie, precum:  

- proiectarea unui plan de pregătire personală a activităţii doctorandului; 
- calitatea mentoratului, a activităţii îndrumătorilor de doctorate; 
- formarea competenţelor transdisciplinare, pregătirea şi sprijinul acordat doctoranzilor pentru dezvolta-

rea profesională din perspectiva carierei; 
- finanţare adecvată şi suficientă a cercetării, granturi, burse, echipamente, spaţiu pentru cercetare şi pregătire. 
S-a remarcat importanţa cercetării pe plan regional. Astfel, competiţia pentru obţinerea de granturi alocate 

proiectelor de cercetare concrete cu aplicabilitate crescută în regiune la care pot participa cercetători debu-
tanţi/doctoranzi devine un factor concret de dezvoltare regională. Pe de altă parte, aceasta induce o competi-
ţie firească între instituţii academice cu programe de cercetare în derulare spre a se constitui drept centre de 
excelenţă în domeniu şi a furniza cercetare de înaltă calitate. 

Concluzia pe care o putem trage din documentele Uniunii Europene referitoare la Societatea europeană a 
cunoaşterii este că se doreşte a fi o societate modernă, eficientă. 
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Din perspectiva societăţii cunoaşterii, Procesul Bologna stimulează universităţile europene în demersul lor 
de a reconsidera rolul studiilor doctorale în formarea iniţială pentru producerea şi transmiterea ştiinţei într-un 
context în care învăţarea de-a lungul întregii vieţi prefigurează deja un interes sporit pentru studiile doctorale. 

Doctoratul devine astfel un tip distinct de învăţare prin şi pentru cercetare care permite doctorandului să 
obţină nu numai cea mai performantă competenţă în domeniul specializat de studiu, dar şi aptitudini perso-
nale şi manageriale generice privind: 

- extragerea şi sintetizarea rapidă a cunoştinţelor noi în contexte/împrejurări noi; 
- descoperirea soluţiilor inovante care răspund unor probleme/situaţii complexe; 
- dezvoltarea strategiilor pentru combinarea multiplelor perspective posibile de abordări; 
- promovarea creativităţii şi capacităţii de a comunica eficient; 
- formarea, conducerea şi lucrul în echipă; 
- prezentarea proiectelor pentru finanţarea lor; 
- asigurarea unui bun management al timpului şi al resurselor implicate în cercetare; 
- promovarea monitorizării permanente a calităţii şi performanţei. 
Studiile doctorale au drept finalitate formarea unor competenţe de cercetare care trebuie să aibă un nivel 

de complexitate compatibil cu nivelul 8 EQF. 
Descriptori de nivelul 8 din Cadrul european al calificărilor: 
1. Utilizarea de cunoştinţe specializate pentru analiza critică, sinteza ideilor noi şi complexe din zona de 

vârf a domeniului. 
2. Extinderea sau redefinirea cunoaşterii şi/sau a practicii profesionale existente în cadrul unui domeniu 

sau la graniţa dintre domenii. 
3. Cercetarea, conceperea, proiectarea, implementarea şi adaptarea proiectelor care conduc la noi cunoş-

tinţe şi noi soluţii procedurale. 
4. Manifestarea unor abilităţi avansate de conducere (leadership), a inovaţiei şi a autonomiei în context 

de muncă şi studii noi în care solicită rezolvarea problemelor implicând mulţi factori în interacţiune. 
5. Evaluarea şi revizuirea performanţei strategice a echipelor. 
6. Angajarea constantă în dezvoltarea de idei şi procese inovatoare şi înţelegerea proceselor de învăţare. 
7. Susţinerea cu autoritate a rezultatelor cercetării prin angajarea într-un dialog critic cu omologii dintr-o 

comunitate de specialişti. 
8. Observarea atentă, reflectarea şi conducerea unor acţiuni în vederea schimbării normelor sociale şi a 

relaţiilor interpersonale. 
9. Analiza critică, evaluarea şi sintetizarea unor idei noi şi complexe şi luarea unor decizii strategice pe 

baza acestor procese. 
10.  Demonstrarea experienţei în interacţiuni operaţionale precum, şi a capacităţii de a lua decizii strategice 

într-un context complex. 
11.  Promovarea prin acţiune a progresului social şi moral. 
Categoriile cele mai frecvente de competenţe din perspectiva cărora sunt structurate programele de docto-

rat în majoritatea ţărilor europene sunt de natură didactică, de prezentare (susţinere a unor puncte de vedere, 
de comunicare şi de lucru în echipă, de utilizare a limbilor străine, de management de proiect şi de manage-
ment al timpului, de aplicare pentru granturi). În unele universităţi sunt vizate şi alte categorii cum ar fi: 
competenţe antreprenoriale, competenţe privind respectarea eticii profesionale, cunoaşterea unor modalităţi 
de scriere şi de elaborare a unei teme din punct de vedere ştiinţific, în conformitate cu anumite rigori ştiin-
ţifice. Se pune un tot mai mare accent pe cultivarea competenţelor de comunicare ale doctoranzilor, pentru ca 
aceştia să poată explica publicului larg impactul pe care partea aplicativă din proiectul lor de cercetare îl are 
asupra dezvoltării economice a unei instituţii, comunităţi, ţări. 

Caracteristicile principale ale unui program de doctorat, acceptate în majoritatea universităţilor europene 
participante la proiectele internaţionale menţionate anterior, se referă la individualizare, originalitate şi autonomie. 

Provocările pentru viitor se referă la următoarele:  
- promovarea şi colaborarea între universităţi; 
- stabilirea clară a programelor de doctorat ştiinţific şi a celor profesionale; 
- dezvoltarea posibilităţilor de consiliere vizând orientarea profesională şi dezvoltarea carierei doctoran-

zilor pentru integrarea lor socială ulterioară; 
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- dezvoltarea unor competenţe adecvate – îmbinarea participării colective la cursuri cu proiectul indivi-
dual de dezvoltare a programului de cercetare propriu-zisă; 

- obţinerea unor fonduri guvernamentale adecvate derulării unor programe de doctorat bine organizate şi 
utile (Doctoral Programmes for the European Knowledge Society EUA, 2005). 

Prezentul articol are drept scop provocarea unui dialog cât mai amplu pentru a identifica cele mai potrivite 
politici şi măsuri în vederea dezvoltării şi organizării studiilor doctorale în Republica Moldova. 

Diversitatea actuală a candidaţilor pentru studii doctorale din punct de vedere al vârstei, al studiilor prealabi-
le absolvite, al stadiului carierei, experienţei acumulate, statutului profesional, scopului urmărit prin efectua-
rea doctoratului etc., lipseşte o reglementare cuprinzătoare a instituţiilor organizatoare de doctorat. Nu poate 
fi trecută cu vederea nici numărul exagerat de mare de diplome de doctor în ştiinţe care se atribuie anual în 
Republica Moldova. Este evidentă erodarea imaginii publice a statutului de doctor în ştiinţe, ceea ce nu 
reprezintă o premisă încurajatoare pentru cei tineri chemaţi să opteze pentru o carieră de cercetător ştiinţific. 

Există la fel o mare diversitate în organizarea studiilor doctorale în instituţiile organizatoare de doctorat 
cum ar fi programele de studii doctorale, evaluarea muncii doctorandului etc. 
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