
 

 

 

 

 

FACULTATEA DE LITERE 

 

METODOLOGIA ADMITERII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE 

DOCTORAT 

2023 – 2024 

Sesiunile iulie și septembrie 2023 

 

 
I. Norme de organizare  

 

Concursul de admitere la doctorat în Școala Doctorală Litere se desfășoară în conformitate 

cu Ordinul ministrului Educației pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat şi cu Metodologia 

organizării şi desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2023 – 2024 

a Universității din București, aprobată în data de 18 ianuarie 2023.  

Şcoala Doctorală Litere organizează admiterea la studiile universitare de doctorat în 

domeniul Filologie, subdomeniile Studii literare şi Lingvistică, şi în domeniul Studii culturale. 

 

II. Calendarul admiterii 

 

Înscrierile şi concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se desfășoară conform 

calendarului (anexă la prezenta Metodologie) aprobat de Consiliul Școlii Doctorale Litere, în două 

sesiuni distincte, în lunile iulie și septembrie 2023. 

 

III. Pregătirea desfăşurării concursului de admitere  

 

Şcoala Doctorală Litere afişează pe pagina de internet https://litere.ro/admitere/doctorat/sdl/  

oferta de arii tematice în care conducătorii de doctorat afiliați pot conduce teze de doctorat, precum 

şi disponibilitatea acestora de a conduce teze de doctorat în limbi de circulaţie internaţională. 

Standardele de asigurare a calității redactării tezei de doctorat într-o limbă străină vor face obiectul 

unei proceduri separate a Școlii Doctorale Litere.  

Consiliul Şcolii Doctorale poate stabili o alocare orientativă a acestor locuri finanţate de la 

buget pe sub-domenii (Studii literare și Lingvistică) şi/sau pe conducători de doctorat.  

 

IV. Condiţii generale de înscriere la concurs 

 

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

a) diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate 

conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

b) absolvenţii cu diplomă de masterat ai ciclului de studii universitare de masterat 

organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) 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 românilor de pretutindeni, 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. 

Înscrierile se vor face la secretariatul Şcolii Doctorale sau în sistem online. 

În cazul înscrierii în sistem online, încărcarea documentelor de către candidați se face cu 

asumarea de către aceștia a răspunderii cu privire la autenticitatea și corespondența dintre 

documentele digitale/scanate și cele originale, prin semnarea unei declarații pe proprie răspundere. 

Pentru înscriere, candidatii vor depune următoarele acte: 

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

2) act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc.) - copie; 

3) certificat de naştere (copie); 

4) certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (copie); 

5) diploma de bacalaureat sau echivalentă (copie); 

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

(copii); 

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

(copii); 

8) memoriu de activitate ştiintifică; 

9) lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate; 

10) proiectul de cercetare și lista bibliografică privind tema propusă, în concordanţă cu 

domeniul conducătorului de doctorat ales de candidat (v. precizări în cap. V. 

Desfășurarea concursului); 

11) certificat de competenţă lingvistică, copie (cf. anexei la prezenta metodologie); 

12) 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 candidaţii, cetăţeni străini, care 

provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională; 

13) chitanţa de achitare a taxei de înscriere; 

14) (în cazul înscrierii online) declarație pe propria răspundere privind 

exactitatea/corectitudinea documentelor din dosarul transmis online; 

15) Suplimentar, pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la 

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

- cópii după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii 

părinţi); 

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

pentru 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. 

Precizare. Certificarea conformității cu originalul a cópiilor documentelor se face de 

către secretariatul Școlii Doctorale Litere. 

Absolvenţii de studii universitare de masterat promoţia 2023 pot depune la dosar adeverinţa 

de absolvire a studiilor universitare de masterat. 

 

 



 

 

V. Desfăşurarea concursului 

 

Admiterea are loc sub forma unui colocviu de prezentare de către fiecare candidat a 

proiectului de cercetare. Vor fi scoase la concurs locuri finanțate de la buget (cu/fără bursă) și locuri 

cu taxă, conform repartizării realizate la nivelul Universităţii din București. Numărul de locuri (cu 

precizarea distribuţiei acestora) se va anunţa de către Secretariatul Şcolii Doctorale Litere. 

Concursul de admitere la doctorat se desfăşoară la Facultatea de Litere, pe domenii și 

subdomenii (Studii literare, Lingvistică, Studii culturale), în prezenţa comisiilor de admitere. În 

acest sens, vor fi organizate 3 sub-comisii (pentru domeniile Filologie, cu sub-domeniile Studii 

literare și Lingvistică, și Studii culturale). În cazuri speciale, la cererea motivată a candidatului, cu 

avizul consiliului Școlii Doctorale 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. 

Selecţia candidaţilor la doctorat pentru ocuparea unui loc dintre cele scoase la concurs este 

realizată de comisia de admitere. 

Pentru toate domeniile/subdomeniile, proiectul de cercetare care se va depune la dosarul de 

înscriere va avea 7-10 pagini şi va avea următoarea structură, cu punctajul aferent:  

1) prezentarea temei, obiectivele cercetării (2 p.); 

2) cadrul teoretic şi metodele de cercetare (2 p.); 

3) schiţă de sumar; prezentarea succintă a conţinutului fiecărui capitol (2 p.); 

4) evidențierea originalității demersului de cercetare (1 p.); 

5) corpusul de lucru (1 p.); 

6) bibliografia preliminară: 2-4 pagini (1 p). 

Se acordă 1 punct din oficiu. Membrii comisiei acordă note de la 1 la 10, iar media de 

admitere a fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate, cu 2 zecimale, fără 

rotunjire. Media minimă de admitere este 7 (șapte). 

Candidatul va contacta conducătorul cu care ar dori să colaboreze pentru a discuta cu acesta 

proiectul de cercetare înainte de depunerea dosarului. Conducătorul vizat își exprimă acordul de 

principiu, acesta nefiind o garanție a acceptării candidatului la Școala Doctorală în urma 

concursului. Conducătorul de doctorat poate face parte din comisia de admitere dacă are calitatea de 

titular al Universității din București. Indiferent dacă acesta face sau nu parte din comisie, se solicită 

acordul său cu privire la coordonarea candidatului la ocuparea poziției de student-doctorand. În caz 

de dezacord, comisia va recomanda candidatului colaborarea cu un alt conducător de doctorat.  

 

VI. Rezultatele concursului 

 

Precizările privind alocarea/ocuparea locurilor de la buget cu bursă și, respectiv, fără bursă, 

ca urmare a concursului de admitere, sunt următoarele: 

a) În sesiunea din luna iulie 2023 se scot la concurs toate locurile bugetare și respectiv cu taxă 

alocate Școlii Doctorale Litere. 

b) După finalizarea concursului de admitere din sesiunea iulie 2023, se afișează lista 

candidaților admiși pe locuri la buget, respectiv cu taxă, în ordinea descrescătoare a 

mediilor obținute (separat pentru fiecare dintre cele 3 domenii/subdomenii), listă aprobată de 

către Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) al Universității din București.   

c) După sesiunea de admitere din luna septembrie 2023 se stabilește ierarhia finală în ordinea 

descrescătoare a mediilor obținute de candidații participanți la cele 2 sesiuni pe numărul total 

de locuri alocate, separat pentru fiecare dintre cele 3 domenii/subdomenii. Toți candidații 

dintr-un domeniu/subdomeniu de doctorat sunt clasificați pe câte o listă unică pentru 

sesiunile din iulie și septembrie, cumulat. Candidații cu notă de promovare a concursului de 



 

 

admitere care nu sunt în limita locurilor bugetare alocate sunt nominalizați în lista de 

așteptare aferentă acestei sesiuni.  

d) Din totalul locurilor finanțate de la buget ocupate în urma celor 2 sesiuni de admitere la 

fiecare școală doctorală, în ședința CSUD din luna septembrie se va aproba numărul de 

locuri cu bursă. Acestea vor fi la fiecare școală doctorală într-o proporție identică cu 

proporția locurilor cu bursă din totalul locurilor bugetare alocate de minister la nivelul 

Universității din București. Ulterior, Consiliul Școlii Doctorale Litere va aloca bursele pentru 

cele 3 domenii/subdomenii (Studii literare, Lingvistică, Studii culturale), respectând aceeași 

proporție din total. 

În caz de medii egale, departajarea candidaţilor se va face pe baza următoarelor criterii: 1) 

media obținută la susținerea disertației (în cazul absolvenților de studii universitare de masterat 

organizate cf. Legii nr. 288/2004)/a examenului de licență (în cazul absolvenților de studii 

universitare de lungă durată organizate cf. Legii nr. 84/1995); 2) media de absolvire a programului 

de masterat (cf. IV.b)/de licență (cf. IV.a). 

Termenul de confirmare a locului prin depunerea actelor în original la dosarul candidatului 

admis pe loc finanțat de la buget este precizat în Calendarul admiterii (anexat). Neprezentarea 

dosarului în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului 

finanţat de la buget.  

În cazul în care există candidați care au optat doar pentru o formă de finanțare/învățământ și 

nu au obținut un loc din categoria specificată, aceștia vor fi trecuți pe o listă de așteptare.  

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

Universităţii din Bucureşti, se aduc la cunoştinţă prin afişare conform calendarului de admitere. 

Candidaţii care îşi retrag actele de înscriere 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 2023/2024 prin decizia Rectorului Universităţii din 

Bucureşti. 

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

candidaților, la cerere, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, gratuit, pe baza actelor de 

identitate, după afişarea rezultatelor finale. 

 

VII. Dispoziţii finale 

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere 2023 la Școala doctorală Litere este de 250 de lei.  

Modalitățile de plată a taxei se afișează de către secretariatul Școlii doctorale, înainte de începerea 

perioadei de înscriere. 

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

conducerii Facultăţii, 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 un 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 aprobă de către 

conducerea Facultăţii de Litere, pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi, din care să 

rezulte că fac parte din una dintre categoriile enunţate mai sus (IV.15). 

 

 

DIRECTOR ȘCOALA DOCTORALĂ LITERE, 

  

   Prof. dr. Oana Anca DUBĂLARU 
 


