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La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidaţi care deţin diploma de licenţă 

sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de masterat ai 

ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de 

către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, ca fiind studii 

universitare de masterat. Cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum și etnicilor români, indiferent 

de cetățenie,  le sunt aplicabile condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în 

ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.  

Nu sunt supuşi obligației de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere: candidaţii 

orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, personalul 

încadrat la Universitatea din Bucuresti, copiii personalului didactic în activitate sau pensionat. 

Încrierile se vor face la secretariatul SD-SITT din cadrul Facultății de Litere sau în sistem 

online. 

Pentru înscriere, candidații vor prezenta următoarele acte într-un dosar m a p ă , pe care se 

vor scrie cu litere de tipar numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui/ mamei, domeniul de doctorat şi 

conducătorul de doctorat: 

 cerere/fişă de înscriere - formular tip – la înscriere;  

 copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc); 

 certificat de naştere, copie - certificarea conformității cu originalul se va face de 

către secretariatul școlii doctorale; 

 certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, copie - certificarea 

conformității cu originalul se va face de către secretariatul școlii doctorale; 

 diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie - certificarea conformității cu 

originalul se va face de către secretariatul școlii doctorale; 

 diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, 

copii - certificarea conformității cu originalul se va face de către secretariatul 

școlii doctorale; 

 diploma de masterat/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, 

copii - certificarea conformității cu originalul se va face de către secretariatul 

școlii doctorale; 

 2 fotografii tip C.I.;  

 memoriu de activitate ştiintifică; 

 lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate; 

 propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului de 

doctorat, cu justificarea importanţei acesteia; 



 o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată 

desfăşura colocviul; 

 certificat de competenţă lingvistică, fotocopie, nelegalizată; 

 pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea 

limbii române; 

 chitanţa de achitare a taxei de înscriere; 

Taxa de înscriere la concursul de admitere la SD-SITT în valoare de 200 lei se achită în contul 

RO80RNCB0076010452620032, deschis la BCR. 

 declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor 

dosarului transmis online; 

 suplimentar, pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la 

concursul de admitere, se va prezenta unul dintre următoarele documente:  

- copie simplă de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de 

ambii părinţi) – certificarea conformității cu originalul se va face de către 

secretariatul școlii doctorale; 

- adeverinţă de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

privind candidații proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat în plasament 

familial; 

- adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar 

al Universității, în activitate; 

- adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în activitate sau 

pensionat a unui părinte. 

 

Dosarul poate fi transmis online către secretariatul Școlii Doctorale SITT 

(office.cesi@gmail.com) în vederea verificării, urmând ca dosarul fizic sa fie depus până la 

colocviul de admitere. În cazul în care dosarul se transmite online, acesta va conține și declarația 

pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor din dosarul online. 

Absolvenţii de studii universitare de masterat din promoţia 2019 pot depune la dosar 

adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de masterat. 

Candidaţii, cetăţeni străini non-UE sau bursieri ai Statului Român, se vor adresa 

Departamentului Relaţii Internaţionale / Biroul Relaţii Externe în vederea înscrierii la concursul 

de admitere la studiile universitare de doctorat. 

Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere 

traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii, eliberat 

de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în conformitate cu 

O.M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016, art. 55. 

O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat. 

Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către 

studentul-doctorand. 

Termenul de depunere a actelor în original la dosarul candidatului admis pe loc finanțat de 

la buget este 26 septembrie 2019. Neprezentarea diplomei în original la termen, din vina exclusivă 

a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget. 

 


