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Metodologia organizdrii Si desfa;urdrii concursului de admitere 2019
lq

sludiile universitare de doctoral

L Norme de orgonizare

Concursul de admitere, din anul 2019 in toate gcoIile doctorale din cadrul fiecdrei facultali din
Universitatea din Bucuregti (in continuare ,.$colile Doctorale"), se va desfEgura conform legisla(iei
in vigoare, conform Ordinului ministrului educaliei Nr. 6102/15.12.2016, cu modi/icdrite Ei
completdrile ullerioore, pentru aprobarea Metodologiei-cadru prividn orgonizarea admiterii in
ciclurile de studii universitare de licentd, de moster ;i de doctorot Si prezentei Metodologii.

Concursul de admitere la doctorat se organizeazd,de citre $colile Doctorale in conformitate cu
prevederile legale menlionate, care vor fi aduse la cunogtin{d celor interesa{i prin afigare sau
postarea pe pagina web (modalitdli denumite in continuare, in mod colectiv. ,,afigare").

Concursul de admitere la doctorat cuprinde:
o admiterea propriu-zisd la doctorat;
o alocarea locurilor finan{ate de la bugetul de stat prin granturi doctorale;
o alocarea burselor finan{ate de la bugetul de stat.

Admiterea la studiile universitare de doctorat, atdt pentru locurile finanlate de la bugetul de stat,
cAt;i pentru locurile cu tax6, se face prin concurs organizat de $colile Doctorale in sesiunea
septembrie 2019.

II. Calendarul admiterii

inscrierile gi concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se desldgoari conform
calendarului aprobat de Senatul Universitalii din Bucure;ti, care devine anexd a prezentei
Metodologii.

ill. Pregdtireo desfdsurdrii concursului de admitere

in urma consultdrii conducdtorilor de doctorat, pAn6 la data de l0 mai 2019, $colile Doctorale
notifica CSUD gi afigeazd pe pagina web a $colilor Doctorale oferta de arii tematice in care
conducltorii de doctorat din respectivele gcoli doctorale pot conduce teze de doctorat incepAnd cu
anul universitar 201912020, precum gi disponibilitatea de a conduce teze de doctorat in limbi de
circulalie internalionald,, dacd este cazul.

Totodat5, conducdtorii de doctorat propun, iar Consiliul $colii Doctorale aprobd numdrul maxim
de locuri vacante pentru fiecare conducdtor de doctorat in anul universitar 2Ol9l2O2O. in aceasti
privinti, se va tine cont de numdrul maxim stabilit de Senatul UB, de cerintele unei incdrcdri
echilibrate pe conducitor pentru asigurarea calitAtii studiilor universitare de doctorat, precum gi de
prioritalile fiecirei $coli Doctorale.

Consiliul $colii Doctorale va elabora gi adopta pdni la data de l5 mai 2019 metodologia proprie
de admitere, care apoi va fi supusd aprobdrii CSUD. Aceste metodologii vor trebui sd cuprindd:

. Forma de desligurare a concursului de admitere, inclusiv structura probelor din cadrul
acestuia gi organizarea a una sau mai multe comisii sau subcomisii de admitere;

o Tematica concursului de admitere gi bibliografia comunS. dac[ este cazril;
o Criteriile de evaluare gi minimum 2 (doua) criterii de departajare a candidatilor;
o Pentru $colile Doctorale care organizeazd admiterea cu ajutorul mai multor comisii sau

subcomisii, se va prevedea explicit modul in care se va realiza clasificarea tuturor
candidalilor dintr-un domeniu de doctorat pe o listd unic6, in ordinea descrescitoare a



mediilor generale oblinute de candidali, in vederea alocarii locurilor finantate de la
bugetul de stat prin granturi doctorale gi a burselor finanJate de la bugetul de stat;

o Modul de solulionare a contestafiilor la probele scrise, dac[ este caztl;
o Termenul de depune a actelor in original la dosarul candidatului admis pe loc finanlat de

la buget. Acest termen este intre 3-5 zile de la afigarea rezultatelor, conform
metodologiei fiecdrei ;coli doctorale. Neprezentarea diplomei in original la termen, din
vina exclusiva a candidatului admis, conduce la pierderea locului finanfat de la buget.

Dupa aprobarea de catre CSUD, aceste metodologii se afigeazd pe pagina web a $colilor
Doctorale.

Prin metodologiile proprii, pentru sporirea vizibilitalii ariilor lor de excelenld ;i pentru mai buna
informare timpurie a potentialilor candidali, inclusiv la nivel internalional, gcolile doctorale pot
decide ca un numdr de locuri la doctorat sd fie alocat unor teme prioritare de cercetare stabilite de
Consiliul $colii Doctorale ;i avizate de directorul CSUD. Num[rul acestor locuri alocate unor teme
prioritare nu poate depiEi jumdtate din numirul de locuri ocupate la respectiva gcoal6 doctorald in
urma concursului de admitere din anul anterior. Anunlul public in limbile romdnd gi englez[ privind
aceste teme prioritare qi locurile la doctorat alocate fiecdreia trebuie sa cuprindd prevederea explicita
cd tofi candidalii participa in condilii egale la concursului de admitere din septembrie 2019, iar
admiterea la studii de doctorat depinde de clasificarea pe lista unicd a candidalilor din domeniul
respectiv de doctorat gi din cadrul respectivei gcoli doctorale.

PAni la data de 28 iunie 2019, Consiliile $colilor Doctorale vor desemna comisiile de admitere
gi. dupd caz, comisiile de solulionare a contestaliilor, avAnd in vedere reprezentarea tuturor
direcliilor gi subdomeniilor in care se organizeazd admitere la doctorat. Componen(a comisiilor va fi
notificatd cdtre CSUD gi Comisia CentralS de admitere pe UB. i, ca, de indisponibilitate,
conducdtorul de doctorat trimite, in scris. conducerii $colii Doctorale, acordul privind admiterea la
doctorat a candidalilor pe care ii va coordonain caz de succes.

Dupd comunicarea de cdtre MEN a numdrului de locuri finan[ate de la la bugetul de stat prin
granturi doctorale gi a burselor finan{ate de la bugetul de stat gi alocarea acestora pe gcoli doctorale,
Consiliul $colii Doctorale poate stabili o alocare orientativd a acestor locuri finan(ate de la buget gi a
burselor pe sub-domenii gi/sau pe conduc6tori de doctorat. Aceastd alocare poate fi afigati public, cu
condili a precizdrii caracterul ui sdu orientativ.

IV. Condilii generale de inscriere la concurs

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidali care defin diploma de licenfi sau
echivalentd a studiilor universitare de lungd duratd organizate conform Legii nr. 8411995,
republicat6, cu modificirile qi completarile ulterioare, absolvenlii cu diplomd de masterat ai ciclului
de studii universitare de masterat organizale conform Legii nr. 28812004, cu modificdrile gi

completirile ulterioare, precum gi absolvenlii studiilor efectuate in strdindtate gi recunoscute de c6tre
direcliile de specialitate din cadrul Ministerului Educa{iei Na!ionale, ca fiind studii universitare de
masterat. Cetalenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apa4indnd Spafiului
Economic European gi ai Confederaliei Elveliene, precum gi etnicilor romini, indiferent de
cetSlenie, le sunt aplicabile condiliile previzute de lege pentru cetilenii romdni, inclusiv in ceea ce
privegte taxele de gcolarizare.

Nu sunt supugi obligaliei de platd a taxelor de inscriere la concursul de admitere: candida(ii
orfani de ambii p6rin{i, cei provenili din casele de copii sau din plasament familial, personalul
incadrat la Universitatea din Bucuresti, copiii personalului didactic in activitate sau pensionat.

inscrierile se vor face la secretariatul $colii Doctorale sau in sistem online. Pentru inscriere,
candidatii vor depune urmitoarele acte:

o cerere/figd de inscriere - formular tip - la inscriere;
o copie simpla dupd un act de identitate valabil (B.1./C.1./paqaport etc);



. certificat de nagtere, copie - certificarea conlormit6tiicu originalul se poate l'ace de
cdtre secretariatul ;col ii doctorale;

o certificat de c6sitorie sau alt act de schimbare a numelui, copie - certificarea
conformit6!ii cu originaluI se poate face de cdtre secretariatul gcoliidoctorale;

. diploma de bacalaureat sau echivalentS, copie - certificarea conformitetii cu
originalul se poate face de cdtre secretariatul gcolii doctorale;

. diploma de invSjamdnt superior (licen16) gi foaia matricold/supliment la diploma,
copii - certificarea conformit[lii cu originalul de cdtre secretariatul gcolii doctorale;

. diploma de masterat/studii aprofundate gi foaia matricolf,/supliment la diploma,
copii - certificarea conformit6lii cu originalul se poate face de c6tre secretariatul
gcolii doctorale;

o memoriu de activitate gtiintific[;
o lista cu titlurile lucrdrilor gtiintifice publicate;
o propunerea unei teme (in scris) in concordanlS cu domeniul conducdtorului de

doctorat. cu justificarea importanlei acesteia;
o o lista bibliograficd cuprinzittoare privind tema propusd pe baza cdreia si se poatd

desfEgura colocviul;
o certificat de competen{d lingvisticS, fotocopie, nelegalizati (conform anexei privind

tipurile de certificate de competenfl lingvisticd, atagatd prezentei metodologii);
. pentru cetifenii striini - certificatul de competenfa lingvistici privind cunoagterea

limbii romdne/certificat de competentd lingvistica de cunoagtere a unei limbi de

circula{ie internafionald in cazul in care programul de doctorat se va desldEura
intr-o limbd de circulalie internaliona[5, exceptdnd candida[ii, cetafeni str6ini. care
provin din statele cu limba oficialS de circula{ie interna{ional[;

o chitanta de achitare a taxei de inscriere;
o declara{ie pe propria rispundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor

dosarul ui transmis onlinel
o Suplimentar, pentru persoanele care solicita scutirea de taxd Ia inscriere la

concursul de admitere, se va prezenta unul dintre urmdtoarele documente:
- copie simpl6 de pe certificatele de deces ale pariniilor (in cazul celor orfani de

ambii pdrintri) certificarea conformitilii cu originalul se poate face de cdtre
secretariatul qcoli i doctorale;

- adeverinfa de la Direclia Generald de Asistenld Sociala;i Proteclia Copilului
privind candidalii provenili de la casele de copii sau care s-au aflat in plasament

familial);
- adeverinf6 din care sd rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar al

UniversitSlii, in activitate;
- adeverinld din care si rezulte calitatea de cadru didactic in activitate sau

pensionat a unui pdrinte.

Dosarul poate fi transmis online cltre secretariatul $colii Doctorale in vederea verificdrii, urmAnd

ca dosarul fizic sa fie depus p6na la prima probi de concurs. in cazul in care dosarul se transmite
online acesta va conline ;i declaralia pe propria rdspundere privind exactitatea/corectitudinea
documentelor din dosarul online.

Absolvenfii de studii universitare de masterat promo{ia 2019 pot depune la dosar adeverin[a de

absolvire a studiilor universitare de masterat.
Candidalii, cetdleni straini non-UE sau bursieri ai Statului Romdn. se vor adresa Departamentului

Relafii Internalionale / Biroul Relalii Externe in vederea inscrierii la concursul de admitere la

studii le universitare de doctorat.
Candidalii care au efectuat studiile in str6in[tate au obliga{ia de a prezenta la inscriere traducerea

legalizald a diplomei oblinute gi a atestatului de recunoaitere a acestor studii eliberat de cetre



direclia de specialitate din cadrul Ministerului Educa{iei Nalionale in conformitate cu O.M.E.N.C.$.
nr.610212016, art. 55 .

O persoana poate beneficia de finanfare de la buget pentru un singur program de doctorat.
Costurile aferente dep6girii duratei inv5{imAntului gratuit, prevdzute de lege. se suportd de cdtre
studentul -doctorand.

Orice alte detalii in legatura cu admiterea la studiile universitare de doctorat pot fi ob{inute de la
$colile Doctorale la care candida{ii doresc sa sus}ind concursul.

Conducerile $colilor Doctorale vor lua mdsuri pentru aducerea la cunogtinfa candidalilor. prin
afigare in termen legal. a tematicilor gi bibliografiilor pentru programele la care se organizeazd
concurs de admitere.

V. Desfdsurareaconcursului

Concursul de admitere la doctorat se desfEqoard la facultatea de profil, pe domenii, in
prezenla conducdtorului de doctorat. in cazuri speciale, la cererea motivate a candidatului. cu avizul
consiliului $colii Doctorale si cu aprobarea conducerii Universitelii din Bucure;ti, concursul de
admitere se poate desfEgura prin videoconferinfd. in acest caz. inregistrarea audio-video a suslinerii
concursului de admitere este obligatorie qi se arhiveazd impreund cu celelalte documente ale
admiterii.

$colile Doctorale, in func{ie de specificul fiecdreia. pot organiza admiterea in cadrul unei
singure comisii sau al mai multor comisii sau subcomisii.

Admiterea propriu-zisd la studiile universitare de doctorat este procesul de seleclie a
candida(ilor pentru fiecare pozilie vacant6 de student-doctorand, aprobatd de Consiliul $colii
Doctorale pentru respectivul conducdtor de doctorat. Selec(ia candidalilor la doctorat pentru o
pozilie vacantd este realizatd de cdtre conducltorul de doctorat impreuna cu comisia de admitere, in
I imita locurilor vacante aprobate.

Alocarea locurilor finanlate de Ia bugetul de stat prin granturi doctorale gi a burselor
finanJate de la bugetul de stat se face de c6tre Consiliul $colii Doctorale prin clasificarea tuturor
candidalilor dintr-un domeniu de doctorat pe o listi unic5, in ordinea descrescdtoare a mediilor
generale oblinute de candidali; in caz de medii egale. departajarea candidalilor se va face pe baza
criteriilor prev6zute in metodologia proprie de admitere a gcolii doctorale. Pe lista unicd sunt incluqi
toli candidaJii declarali admigi specificAndu-se dacd sunt admiqi pe locuri finanfate de la buget cu
bursd, pe locuri finan[ate de la buget fErd bursd sau pe locurile cu taxd.

W. Rezult ate le co nc urs ul ui

Media minimd de admitere la studiile universitare de doctorat este 7 (gapte). Media se

calculeazd cu doud zecimale fEr[ rotunjire.
Mediile generale obfinute de candidatri la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de

clasificare numai la $coala DoctoralS la care acegtia au candidat gi pentru sesiunea respectiv6.
Comisia de admitere intocmegte pentru fiecare $coala Doctorald gi domeniu din cadrul

acesteia, lista unici a candidalilor, in ordinea descrescitoare a mediilor generale ob(inute, cu
men{ionarea formei de inva!6mAnt gi a formei de finanjare.

Rezultatele concursului de admitere vor fi validate de Consiliul $colii Doctorale gi de CSUD
gi sunt aprobate de Comisia Centrald de Admitere a Universitetii din Bucuregti, inainte de afigare.

Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrala de Admitere a

Universitalii din Bucuregti. se aduc la cunogtin[[ prin afigare in termen de cel mult 48 de ore de la
data finalizdrii acestuia.

Candidalii care igi retrag actele de inscriere inainte de afigarea rezultatului final al
concursului sunt considerali elimina(i din concurs.



Candidalii declarali admigi sunt inmatricula(i la studiile universitare de doctorat in baza
rezultatului concursului pentru anul universitar 201912020 prin decizia Rectorului UniversitAlii din
Bucuregti.

Dosarele candidalilor respinqi sau ale celor care renun{d la gcolarizare se restituie
candidalilor, la cerere, in cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, obligatoriu gratuit, pe baza
actelor de identitate, dupd afigarea rezultatelor finale.

Contestaliile in cazul probelor scrise se depun la secretariatul $colii Doctorale in termen de
24 de ore de la afiparea rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunica in 2 (doud) zile dupa
incheierea termenului de depunere a contestaliilor. $colile Doctorale vor stabili condiliile in care
contestaliile pot fi depuse in sistem online. Rezultatele oblinute la probele orale nu pot fi contestate.

VII. Dispoziliifinale

Universitatea din Bucuregti percepe taxd de inscriere la concursul de admitere de la candidali
pentru organizarea gi deslEgurarea concursului de admitere. Informaliile privind nivelul taxelor gi

condiliile de platd se afigeazd la $colile Doctorale ;i pe pagina web.
Taxele nefolosite, din motive obiective, pot fi restituite, la cerere, cu avizul conducerii

facultelii, al Directorului General Administrativ qi cu aprobarea conducerii Universit6lii din
Bucuregti.

Candidalii scutili de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere beneficiazd de aceastd

scutire o singur5 dati pentru ciclu de studii universitare de doctorat in cadrul unei institulii de

invdlamanr superior.
Scutirea de plati a taxelor de inscriere la concursul de admitere se aprobi de cdtre

conducerea facultalii in care funcfioneaza $coala Doctoral[, numai pe baza actelor prezentate de

candida(i din care sd rezulte ca fac parte din una din categoriile enunfate mai sus.

Pentru cetafenii striini care solicitd inscrierea la studiile universitare de doctorat pe cont
propriu valutar sau cu finanlare guvernamentald se pot organiza sesiuni extraordinare de admitere,
la propunerea $colii Doctorale gi cu aprobarea conducerii Universitetii din Bucuregti, cu respectarea

prevederilor legale gi ale prezentei metodologii.

DIRECTOR CSUD,

Prof.dr. Bogdan MURGESCU

Bill ,llP/AC,3es



 

 

 

TIPURI DE CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ* 
pentru admiterea la studiile universitare de doctorat 

2019  

 

 

 

 

Nr.crt. 

 

 

Documentul 

Se acceptă la 

secretariatul 

facultăţii / 

şcolii doctorale 

Este 

nevoie de 

testare 

C.L.S. 

 

1. 

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Facultatea de 

Limbi şi Literaturi Străine – Departamentul de Limbi 

Moderne (Universitatea din Bucureşti)  

 

X 

 

 

2. 

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universităţile 

„Al.I.Cuza” din Iaşi, „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 

Universitatea de Vest din Timişoara  

 

X 

 

 

3. 

Diplome ale programelor în limbi străine ale Universităţii 

din Bucureşti, A.S.E., Universităţii „Politehnica” din 

Bucureşti  

 

X 

 

 

4. 

Teste internaţionale (TOEFL, DELF, GOETHE Institut, 

Cambridge Certificate, etc.)  

 

X 

 

 

5. 

Diplome şi certificate eliberate de institute culturale străine 

(Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul Cervantes, 

Institutul Italian etc.) 

 

X 

 

 

6. 

Documente din care rezultă o perioadă de studii în străinătate 

de cel puţin 6 luni conform O.M. 

 

X 

 

 

7. 

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de 

limbi străine ale Universităţii „Transilvania” din Braşov şi 

Universitatea „Ovidius” din Constanţa  

 

X 

 

 

8. 

Diplome şi certificate eliberate de alte universităţi şi 

organisme  

  

X 

 

* Minim Nivel B2 

 

 

 

 

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (C.L.S.): 

BD. SCHITU MĂGUREANU NR. 1 (DEASUPRA TEATRULUI BULANDRA), TEL. 021 312 54 54 


