
 
 

Metodologia  

admiterii la Studiile universitare de doctorat 

Sesiunea septembrie 2021 

 

Şcoala Doctorală Litere organizează admiterea la Studiile universitare de doctorat în Domeniul 
Filologie, Subdomeniile Studii literare şi Lingvistică, şi în Domeniul Studii culturale. 

 

Admiterea are loc sub forma unui colocviu de prezentare a proiectului de cercetare al fiecărei 
candidate/fiecărui candidat. Vor fi scoase la concurs locuri fără taxă (cu bursă şi fără bursă, conform 
repartizării realizate la nivelul Universităţii) şi cu taxă. Numărul de locuri (cu precizarea distribuţiei 
între locurile cu şi fără taxă, cu şi fără bursă) se va anunţa de către Secretariatul Şcolii Doctorale 
Litere. 

 

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidaţi care deţin diploma de licenţă sau 
echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995) din perioada 
anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna (acestea fiind echivalente cu diploma de studii 
universitare de master), absolvenţii ciclului I şi II ai studiilor universitare de licenţă şi master 
(conform Legii nr. 288/2004), precum şi absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de 
către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale, ca fiind studii universitare 
de masterat. Cetăţenii 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. 

Înscrierile se fac la Secretariatul Şcolii Doctorale Litere.  

Dosarul poate fi transmis online către secretariatul şcolii doctorale pentru verificare, urmând ca 
dosarul fizic să fie depus până la proba de concurs. În cazul în care dosarul se transmite online, pe 
perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență, încărcarea documentelor de către 
candidați se face cu asumarea de către aceștia a responsabilității cu privire la autenticitatea și 
corespondența dintre documentele digitale/scanate și cel originale, prin semnarea fiecărui document 
încărcat. 

Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta următoarele acte: dosar-mapă 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 poate face de către 
secretariatul şcolii doctorale; 

● certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie – certificarea 
conformității cu originalul se poate face de către secretariatul şcolii doctorale; 

● diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face 
de către secretariatul şcolii doctorale; 

● diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii - certificarea 
conformității cu originalul se poate face de către secretariatul şcolii doctorale; 

● diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii - certificarea 
conformității cu originalul se poate face de către secretariatul şcolii doctorale; 

absolvenţii de master din seria 2021 pot depune la dosar adeverinţa de absolvire a studiilor de 
masterat; 

● memoriu de activitate ştiinţifică; 

● lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate; 

● proiectul de cercetare (în scris – cf. mai jos); 

● o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura 
colocviul; 

● certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată, standard minim – nivel B2, (conform 
anexei privind tipurile de certificate de competență lingvistică, ataşată prezentei metodologii); 

● pentru cetăţenii străini – certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii 
române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în 
cazul în care programul de doctorat se va desfăşura într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând 
candidații, cetățeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulație internațională; 

● chitanţa de achitare a taxei de înscriere;  

candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial, 
personalul încadrat în Universitatea din Bucureşti, copiii personalului didactic în activitate sau 
pensionat sunt scutiți de plata taxei de înscriere; 

Suplimentar, pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la conscursul de admitere, se 
va prezenta unul dintre următoarele documente: 



 
- copie simplă după certificatele de deces ale părinților (în cazul orfanilor de ambii părinți) certificarea 

conformității cu originalul se poate face de către secretariatul şcolii doctorale; 

- adeverință de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind candiații 

proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat în plasament familial)  

- adeverință 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; 

  

● declarație pe propria răspundere privind exactitatea/ corectitudinea documentelor dosarului transmis 
online. 

 

Candidații, cetățeni străini non-UE sau bursieri ai Statului Român, se vor adresa Direcției Relații 
Internaționale / Biroul Cooperarea Internațională și Studenți Străini în vederea înscrierii la concursul 
de admitere la studiile universitare de doctorat.  

Candidaţii care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei 
obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcția de specialitate din 
cadrul Ministerului Educaţiei Naționale în conformitate cu O.M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016, art. 55. 

 

Proiectul de cercetare care se va depune la dosarul de înscriere va avea 6-11 pagini şi va respecta 
următoarele cerinţe: 

● pentru Domeniul Filologie 

o Subdomeniul Literatură (cu specializările Istoria literaturii, Teoria literaturii, Literatură 
Universală şi Comparată, Etnologie, Antropologie culturală, Folclor, Studii europene, 
Comunicare, Relaţii publice, Biblioteconomie): 

- prezentarea temei de cercetare – 4-6 pagini; 

- bibliografie – 2-5 pagini; 

o Subdomeniul Lingvistică: 
- rezumatul proiectului – 1 pagină; 

- proiectul – 5-10 pagini: 

1. prezentarea temei, scopul cercetării; 

2. motivarea alegerii; experienţa personală de cercetare în domeniul temei alese; 

3. cadrul teoretic şi metodele de cercetare; 



 
4. stadiul cercetărilor în domeniul temei alese; 

5. schiţă de sumar; prezentarea succintă a conţinutului fiecărui capitol; 

6. originalitatea demersului; 

7. exemplificare relevantă pentru tipul de cercetare propus; 

8. bibliografie; 

9. corpus. 

● pentru Domeniul Studii culturale: 

- prezentarea temei de cercetare – 4-6 pagini; 

- bibliografie – 2-5 pagini; 

 

Colocviul de admitere se desfăşoară la Facultatea de Litere şi constă în prezentarea proiectului de 
cercetare al fiecărei candidate/fiecărui candidat. Se vor organiza două comisii de admitere pentru cele 
două Subdomenii ale Domeniului Filologie. Comisia pentru Subdomeniul Literatură (cu specializările 
menţionate mai sus) va evalua şi candidatele/candidaţii pentru Domeniul Studii culturale şi se va 
organiza în subcomisii.  

Candidaţii vor fi notaţi în urma prezentării proiectelor. Rezultatele vor fi afişate sub forma unei liste 
unice a candidatelor/candidaţilor admişi, în ordinea mediilor obţinute, indiferent de subdomediul de 
care aparţine proiectul de cercetare al fiecărei candidate/fiecărui candidat. Media minimă de admitere 
este 7 (şapte) și se calculează cu două zecimale fără rotunjire. 

 

În cazul în care se impune departajarea a doi sau mai mulţi candidaţi cu medii egale, se va folosi drept 
criterii de departajare media de absolvire a studiilor de licenţă, media examenului de disertație, în 
cazul în care departajarea trebuie făcută între absolvenți de master, sau media examenului de 
bacalaureat. 

 

Rezultatele finale ale admiterii la Studii universitare de doctorat sunt validate de către Consiliul Şcolii 
Doctorale Litere şi de CSUD şi supuse aprobării Comisiei Centrale de Admitere la Studiile 
universitare de doctorat a Universităţii din Bucureşti. 

 

În vederea înmatriculării, candidatele/candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au 
obligaţia ca în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor să depună în original diploma de 



 
bacalaureat/licenţă/disertaţie şi foile matricole/suplimentele la secretariat. Adeverinţa este valabilă 
doar pentru candidaţii din seria 2020-2021 care au promovat examenul de dizertaţie. Neprezentarea 
diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a 
candidatei/candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de 
stat. 

 

 

DIRECTOR  ŞCOALA DOCTORALĂ LITERE, 

   Prof. univ. dr. Ion Bogdan LEFTER 
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