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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE LITERE 

Şcoala Doctorală pluridisciplinară „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SD-SITT)/CESI 

Domeniul fundamental: Științe umaniste și Arte 

 

METODOLOGIA ADMITERII  

LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 
 

 

I. Norme de organizare  

 

Concursul de admitere la studii universitare de doctorat, din sesiunea septembrie 2019, în 

cadrul Școlii Doctorale „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” (numită în continuare SD-SITT), 

organizată de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) al Universității din București (UB) în 

cadrul Facultății de Litere, UB, va avea loc conform legislaţiei în vigoare, Ordinului Ministrului 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6102/15.12.2016, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licență, de master și de doctorat, Metodologiei organizării și desfășurării 

concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2019-2020 a Universității din București, 

din 21.03.2018, precum și a prezentei Metodologii. 

 

Concursul de admitere la doctorat cuprinde:  

 admiterea propriu-zisă la doctorat; 

 alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale; 

 alocarea burselor finanţate de la bugetul de stat. 

 

Admiterea la studiile universitare de doctorat la SD-SITT, atât pentru locurile finanțate de la 

bugetul de stat, cât și pentru locurile cu taxă, se face prin concurs organizat în sesiunea septembrie 

2019. Toate informațiile despre admitere se postează pe paginile web: 

 https://litere.ro/admitere/doctorat/sd-sitt/ 

 http://cesi.unibuc.ro  

 

II. Calendarul și locația admiterii 

 

Calendarul de admitere la Școala Doctorală SITT este următorul: 

Înscrieri: 2-6 și 9-10 septembrie 2019, între orele 10.00-14.00 

Concurs de admitere: 19 septembrie 2019. 

Concursul de admitere la SD-SITT se va desfăşura în sediul Facultății de Litere, str. Edgar 

Quinet, nr. 5-7, Sector 1, Laborator Multimedia (demisol). 

 

III. Concursul de admitere 

 

Temele prioritare de cercetare pentru concursul de admitere la SD-SITT, din sesiunea 

septembrie 2019, sunt următoarele: 

1. Studii culturale românești: istorie intelectuală și antropologie urbană  

Domeniul: Filologie (cotutelă cu Studii culturale) 

Nr. locuri/granturi de studii finanțate de la buget: 1 loc cu frecvență cu bursă  

2. Studii vizuale: noi perspective teoretice 

Domeniul: Studii culturale  

Nr. locuri/granturi de studii finanțate de la buget: 1 loc cu frecvență cu bursă. 
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Toți candidații participă în condiții egale la concursul de admitere din septembrie 2019, iar 

admiterea la studii de doctorat depinde de clasificarea pe lista unică a candidaților din domeniul 

respectiv de doctorat și din cadrul Școlii Doctorale SITT. 

 

Ariile tematice în care conducătorii de doctorat din Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, 

Teritoriu” (SD SITT) pot conduce teze de doctorat începând cu anul universitar 2019-2020, sunt 

următoarele: 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

conducător de doctorat 

Domeniul Arii tematice Limbi străine 

pentru 

conducerea 

de doctorat 

1.  Prof. univ. dr.  

Alexandrescu Sorin 

Filologie 1. Modernitate și societate în perioada interbelică  

2. Studii culturale românești: istorie intelectuală și 

societate (în co-tutelă) 

3. Studii vizuale - noi perspective teoretice (în co-

tutelă) 

Franceză 

Engleză 

Olandeză 

2.  Prof. univ. dr. habil. 

Alexandrescu Vlad 

Filologie 1. Istorie intelectuală (studiul modernității timpurii) 

2. Hermeneutică și artă vizuală (în co-tutelă) 

Franceză 

Engleză 

3.  Prof. univ. dr. 

Moraru Mihai 

Filologie 1. Literatura și artă medievală în arealul post-bizantin 

2. Raporturile dintre text și iconografie în evul mediu 

post-bizantin 

Spaniolă 

Franceză 

Rusă 

Germană 

4.  Prof. univ. dr.  

Nicolaescu Mădălina 

Filologie 1. Medieri între text și imagine în cultura media 

globală 

2. Globalizare-localizare și noi definiții identitare: gen 

și etnie/naționalitate 

3. Adaptări transmediale: de la text la ecran. Teorii și 

practici ale traducerii și adaptării; transformări 

transmediale și migrarea narațiunilor din cărți la filme, 

jocuri video 

4. Literatura diasporei în intersecție cu romanul 

feminin 

5. Feminismul în retragere? Noi provocări și 

perspective de redefinire conceptuală 

Engleză 

5.  Conf. univ. dr. habil. 

Vrânceanu Alexandra 

Filologie 1. Literatura transnațională, literatura de exil, literatura 

migrantă (sec. XX-XXI) 

2. Ekphrasis (descrierea operelor de artă) în literatura 

modernă și contemporană (sec. XIX-XXI) 

3. Mitul Italiei în cultura română 

Engleză 

Franceză 

Italiană 

6.  Prof. univ. dr. habil. 

Dobrescu Caius 

Studii 

culturale 

1. Construcția culturală a conflictului și violenței 

2. Interferențe cerebral-corporal în artele experimentale 

3. Noi direcții în studiul culturii populare 

Engleză 

7.  Conf. univ. dr. habil. 

Marin Ileana 

Studii 

culturale 

1. Autoritatea imaginii: document și/ sau operă de artă 

2. Medialitatea artistică, de la analog la digital 

3. Identitate vs alteritate în colecții și muzee 

Engleză 

 

Concursul de admitere constă în elaborarea şi susţinerea de către candidat în faţa comisiei de 

admitere a unui proiect de cercetare într-una din direcţiile de cercetare / ariile tematice menționate 

(30-45 min./ candidat). 

Proiectul de cercetare va conţine circa 10 pagini de text original redactat de candidat, font 

TNR, font size 12, justify, la 1 rând. Materialele vizuale vor fi prezentate ca anexă la proiect. 

 

Structura proiectului de cercetare va fi următoarea:  

 titlul proiectului 

 rezumat (2 pag.) 
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 stadiul actual al cercetării pentru realizarea tezei de doctorat: tematică inter- sau 

pluridisciplinară; problematica generală; metodologia documentării realizate anterior şi a 

celei propuse pentru doctorat; bibliografie la zi; prezentarea detaliată a unei probleme 

specifice pentru subiect; planificarea pe trei ani a cercetării; publicații proprii ale 

candidatului, relevante pentru tema propusă.  

 

În sesiunea septembrie 2019, la SD-SITT se organizează o comisie unică de admitere, 

formată din: 

 președinte: directorul SD-SITT sau unul dintre conducătorii de doctorat ai SD-SITT 

 membri: conducători de doctorat din Universitatea din București, abilitaţi în domeniile 

ştiinţifice arondate domeniului fundamental „Științe umaniste și Arte”, specializați în 

cercetarea teoretică 

 conducătorul de doctorat care are candidaţi* 

 secretar de comisie: un cadru didactic cu titlu de conferențiar sau de lector habil. 

 membru supleant: conducător de doctorat din Universitatea din București, abilitat în 

domeniile ştiinţifice arondate domeniului fundamental „Științe umaniste și Arte”, 

specializat în cercetarea teoretică 

*În caz de indisponibilitate, conducătorul de doctorat trimite, în scris, conducerii SD-SITT acordul 

privind admiterea la doctorat a candidaţilor pe care îi va coordona, în caz de succes. 

 

  Tematica pentru concursul de admitere la SD-SITT coincide cu ariile de cercetare 

menționate.  

 

 Criteriile de evaluare sunt următoarele: 

 claritatea prezentării problematicii de cercetare 

 rigoarea metodei 

 amploarea documentării 

 adecvarea bibliografiei teoretice 

 precizia planificării cercetării pentru trei ani 

 interesul unei analize de caz  

 relația cu publicații anterioare în aria de cercetare respectivă.  

 

Criteriile de departajare sunt următoarele:  

 activitate (științifică) prealabilă: conform informației din curriculum vitae, în relație cu 

activitatea anterioară, dacă aceasta a avut un caracter stiintific. Dacă activitatea 

științifică nu este relevantă, primează relația activității de până la momentul concursului 

cu domeniul propus spre cercetare. 

 răspunsul la o întrebare pe baza următoarei bibliografii obligatorii: 

 

Bibliografia obligatorie: 

 Merleau-Ponty, Maurice, Fenomenologia percepției, trad. Ilieș Câmpeanu și Georgiana 

Vătășelu, Oradea, Aion, 1999. 

 Mitchell, W.J.T. Image Science: Iconology, Visual Culture, and Media Aesthetics. 

Chicago: Chicago UP, 2015. 

 Wunenburger, Jean-Jacques, Filosofia imaginilor, trad. Muguraș Constantinescu, Iași, 
Polirom, 2004  

 

Concursul de admitere la doctorat se desfăşoară pe domenii, în prezenţa conducătorului de 

doctorat. În cazuri speciale, la cererea motivată a candidatului, cu avizul consiliului Școlii Doctorale 

SITT și cu aprobarea conducerii Universității din București, concursul de admitere se poate 

desfășura prin videoconferință. În acest caz, înregistrarea audio-video a susţinerii concursului de 

admitere este obligatorie şi se arhivează împreună cu celelalte documente ale admiterii. 
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Admiterea la SD-SITT se face pentru o poziţie vacantă de student-doctorand, aprobată de 

Consiliul SD-SITT pentru un anumit conducător de doctorat. Selecţia candidaţilor la doctorat pentru 

o poziţie vacantă este realizată de către conducătorul de doctorat împreună cu comisia de admitere, 

în limita locurilor vacante aprobate.  

Alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale şi a burselor 

finanţate de la bugetul de stat se face de către Consiliul SD-SITT prin clasificarea tuturor 

candidaţilor dintr-un domeniu de doctorat pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor 

generale obţinute de candidați; în caz de medii egale, departajarea candidaţilor se va face pe baza 

criteriilor menționate. Pe lista unică sunt incluşi toţi candidaţii declaraţi admişi, specificându-se 

dacă sunt admişi pe locuri finanţate de la buget cu bursă, pe locuri finanţate de la buget fără bursă 

sau pe locurile cu taxă. 

 

IV. Condiţii generale de înscriere la concurs 

 

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; 
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 certificat de competenţă lingvistică, fotocopie, nelegalizată; 

 pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea 

limbii române; 

 chitanţa de achitare a taxei de înscriere; 

 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. 

Orice alte detalii în legătură cu admiterea la studiile universitare de doctorat pot fi obţinute 

la secretariatul școlii doctorale și la datele de contact afișate pe paginile web: 

 https://litere.ro/admitere/doctorat/sd-sitt/ 

 http://cesi.unibuc.ro  

 

V. Rezultatele concursului 

 

Media minimă de admitere la studiile universitare de doctorat este 7 (şapte). Media se 

calculează cu două zecimale fără rotunjire. 

Rezultatele concursului de admitere vor fi validate de Consiliul SD-SITT și de CSUD şi sunt 

aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, înainte de afişare.  

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

Universităţii din Bucureşti, se aduc la cunoştinţă, în termen de cel mult 48 ore de la data finalizării 

acestuia, prin afişare la avizierul SD-SITT şi pe paginile web: 

 https://litere.ro/admitere/doctorat/sd-sitt/ 
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 http://cesi.unibuc.ro  

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt 

consideraţi eliminaţi din concurs.   

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la studiile universitare de doctorat în baza 

rezultatului concursului pentru anul universitar 2019-2020 prin decizia Rectorului Universităţii din 

Bucureşti. 

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, 

în cel mult 48 ore de la depunerea cererii, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate, după 

afişarea rezultatelor finale. 

Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate. 

 

VI. Dispoziţii finale 
 

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

contul RO80RNCB0076010452620032, de la BCR. 

Taxele nefolosite, din motive obiective, pot fi restituite, la cerere, cu avizul conducerii 

Facultăţii de Litere, al Directorului General Administrativ şi cu aprobarea conducerii Universităţii 

din Bucureşti. 

Candidații scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere beneficiază de 

această scutire o singură dată pentru ciclu de studii universitare de doctorat, în cadrul unei instituţii 

de învăţământ superior. 

Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere se face de către conducerea 

Facultăţii de Litere, numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte 

din una din categoriile enunţate mai sus. 

 


