CONCURS DE ADMITERE - septembrie 2016
Studii universitare de doctorat
Concursul de admitere la doctorat se va desfăşura astfel:
(1) Procedura de admitere la studii universitare de doctorat include etapele de selecţie a
candidaţilor pentru poziţiile vacante de student-doctorand pe care conducătorii de doctorat
le propun spre ocupare1.
(2) Admiterea la studii universitare de doctorat se face prin concurs, oganizat în luna
septembrie, înainte de începerea anului universitar. Probele de concurs se susţin în faţa unei
comisii de admitere propuse de CSD şi aprobată de CSUD.
(3) Tematica şi bibliografia aferentă probelor de concurs şi subiectele pentru probele scrise,
acolo unde este cazul, se propun de către conducătorii de doctorat care au poziţii vacante la
admitere, cu avizul consiliului şcolii doctorale.
Proba scrisă va conţine subiecte privitoare la tematica şi bibliografia propuse de
fiecare conducător de doctorat.
Proba orală va consta în susţinerea unui interviu bazat pe tematica şi bibliografia
propuse de conducătorul de doctorat.
(4) La selecţia candidaţilor pot fi luate în considerare mediile de la examenul de licenţă sau
disertaţie, dar nu pot fi luate în calcul mediile sau notele din anii de studii.
(5) În cazul mediilor egale, departajarea candidaţilor se face pe baza notelor de la examenul
de disertaţie şi, dacă este nevoie, pe baza notelor de la examenul de licenţă.
Nota finală a candidatului care se prezintă la admitere este constituită din media
aritmetică dintre nota la proba scrisă şi nota la proba orală. (extras din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat la Facultatea de
Istorie / 2015, elaborat de prof.dr. L.-I. Bîrliba)
(6)Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru
studiile de doctorat.

Media minimă de admitere este 8.00(opt).
(7) Candidaţii declaraţi admişi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 60.00 lei
(conform programului ce va fi afişat). Chitanţa se depune la dosarul personal.
Ierarhizarea tuturor candidaţilor se va realiza în ordinea descrescătoare a notelor finale, în mod
echilibrat în funcţie de numărul locurilor existent la fiecare conducător de doctorat. (extras din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat la Facultatea de
Istorie / 2015, elaborat de prof.dr. L.-I. Bîrliba).
(8) Depunerea eventualelor contestaţii se face în termen de 24 ore de la momentul afişării
rezultatelor. Nu se admit contestaţii pentru probele orale. Decizia comisiei de contestaţii este
definitivă.
Pentru şcolarizarea românilor de pretutindeni – a se vedea Anexa 1 cu Extrasul din Metodologia
privind şcolarizarea românilor de pretutindeni.../ 2016-2017.
Atestatul de cunoaştere a unei limbi străine: link-ul de la care viitorii candidaţi la doctorat se pot
informa: http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029
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Punctele (1)-(7) sunt extrase din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii
universitare de doctorat pentru anul universitar 2016-2017.

