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Instituții în consorțiu 

 Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” 

 Universitatea de Stat ,,Alecu Russo,, din Bălți 

 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție 

a Plantelor,  

 Institutul de Zoologie,  

 Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, 

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie,  

 Grădina Botanică, Institut ,  

 Institutul de Ecologie și Geografie. 



Programe de doctorat: 
 161.04. Sanocreatologie 

 162.01. Genetică vegetală 

 163.01. Biologie moleculară 

 163.02. Biochimie 

 163.03. Citologie și histologie 

 163.04. Microbiologie 

 164.01. Botanică 

 164.02. Fiziologie vegetală 

 165.01. Fiziologia omului și animalelor 

 165.02. Zoologie 

 165.03. Ihtiologie 

 165.04. Entomologie 

 165.05. Parazitologie 

 166.01. Ecologie 

 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie 

 167.02. Sisteme și modele biotehnologice 

 



Consiliul ȘDȘB 
1. Rudic Valeriu, academician, director al ȘDȘB  

2. Furdui Teodor, academician,  

3. Duca Maria, academician,  

4. Zubcov Elena, membru-corespondent  

5. Ungureanu Laurenția, dr.hab., prof.cerc. 

6. Ciochină Valentina, dr., conf.cerc. 

7. Andronic Larisa, dr., conf.cerc. 

8. Smerea Svetlana, dr., conf.cerc. 

9. Roșca Ion, dr., conf.cerc. 

10. Ghendov Veaceslav, dr., conf.cerc. 

11. Chiriac Tatiana, dr., conf.cerc. 

12. Cepoi Liliana, dr., conf.cerc. 

13. Bacshiev Aighiuni, doctorandă 

14. Dibolscaia Natalia, doctorandă 

15. Gologan Ion, doctorand. 

 



Conducători de doctorat 

75 conducători de doctorat 

 5 academicieni 

 1 membru corespondent 

 21  doctori habilitați 

 48 doctori 



Anul de studiu 2019-2020 

 În procesul de pregătire a doctoranzilor 

în actualul an academic sunt implicați 56 

de membri ai ȘDȘB,  

 Au fost  elaborate curicule la 14 discipline 

de specialitate. 

 



Evaluarea internă a 

conducătorilor de doctorat  
 În conformitate cu dispoziția 

Prorectorului Cercetare și Management 
al Calității a UnAȘM, înregistrată cu nr. 
02/cu-01 din 29.01.2018, cu privire la 
demararea procesului de evaluare internă 
a conducătorilor de doctorat, în perioada 
10.02 – 28.02.2018 a fost desfășurată 
evaluarea internă a conducătorilor de 
doctorat din cadrul Școlii doctorale 
Științe Biologice.  



Rezultate evaluare 

 36 conducători  - foarte bine 

 12 conducători  - bine 

 13 conducători  - satisfăcător 



.  

Doctoranzi 

 65 doctoranzi admiși la studii  per total  

(anul academic 2019-2020 – 15 doctoranzi, 

2 dintre care la studii prin contract contra 

plată) 

 

◦ 3 exmatriculați 

◦ 2 transferați în alte școli doctorale 

◦ 16 absolvenți  



Burse obținute de doctoranzi 

 Bursa de Excelență a Guvernului RM  -  7 

 Bursa nominală „Boris Matienco”  -  6 

 Bursa de Excelenţă acordată de Federaţia 
Mondială a Savanţilor  -    5 

 Busa de mobilitate ”M.Ciuhrii” -  2 

 Burse de cercetare ”M.Ciuhrii” -   3 

 Burse de performnață ”M.Ciuhrii” -  2  

 



Bursa de Excelență 
a Guvernului RM  
Morozov Alexandr  

Busa de mobilitate 
”M.Ciuhrii” 
Bîrsa Maxim  

Burse de 

performnață 

”M.Ciuhrii” 

Caldari Vladislav  

Bursa de 
Excelență a 
Guvernului RM  
Gologan Ion 



Bursa nominală „Boris Matienco”  
Vorona (Josan Valentina 

Bursa de Excelență a Guvernului RM 
Beșliu Alina  



•Coautori ai 184 articole 

științifice și 193 teze; 

•Au participat la realizarea a 

38 proiecte de cercetare.  

Rezultate doctoranzi 
2018  



Doctoranzi 

 Își fac studii doctorale 49 doctoranzi.  
 9  - cu frecvență  

 40 – cu frecvență redusă.  

 

 45 dintre doctoranzi sunt finanțați din bugetul de 

stat 

 4 – își fac studiile contra plată.  

 

 4 studenți din Regiunea Transnistreană 

 O studentă din România.   

 



Promoții 

 Anul 2018 - prima promoție – 6 doctoranzi 
înmatriculați în anul 2015 la studii cu frecvență.   

 Anul 2019 am avut 4 absolvenți care de asemenea 
au fost la studii cu frecvență, admiși în anul 2016. 

 La 31 decembrie finalizează studiile 6 doctoranzi 
la studii cu frecvență redusă, admiși în anul 2015.  

 Este depusă o cerere de inițiere a procesului de 
susținere,  alte 2 absolvente sunt în proces de 
perfectare a dosarului pentru inițierea susținerii 

 


