CONDIŢII DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
– sesiunea septembrie 2017 Procedura de admitere la studii universitare de doctorat este procesul de selecţie a
candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe care conducătorii de doctorat
din cadrul şcolii doctorale decid să o propună spre ocupare la un moment dat.
Admiterea la studii universitare de doctorat se face prin concurs, oganizat în luna
septembrie, pentru fiecare poziţie vacantă pe care conducătorul de doctorat o propune.
Probele de concurs se desfăşoară conform Metodologiei de admitere a UAIC şi a
Regulamentului Intern al Şcolii Doctorale.
Tematica şi bibliografia aferentă probelor de concurs se propun de către conducătorii de
doctorat care au poziţii vacante la admitere, cu avizul Consiliului şcolii doctorale.
Probele de concurs se vor susţine scris şi oral.
a) Proba scrisă va conţine subiecte privitoare la tematica şi bibliografia propuse de fiecare
conducător de doctorat.
b) Proba orală va consta în susţinerea uni interviu bazat pe tematica şi bibliografia propuse
de conducătorul de doctorat. Proba orală se susţine în faţa Comisiei de concurs de la Facultatea
de Istorie. Nota probei orale reprezintă media aritmetică a notelor propuse de conducătorul de
doctorat şi de ceilalţi membri ai comisiei, cu excepţia secretarului.
Nota finală a candidatului care se prezintă la admitere este constituită din media aritmetică
dintre nota la proba scrisă şi nota la proba orală. Nota minimă de admitere este 7.00(şapte).
Media minimă de înscriere la examenul de admitere la studii doctorale este: pentru
examenul licenţă – 7.00(şapte) şi pentru examenul de disertaţie - 7.00(şapte).
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.
Ierarhizarea tuturor candidaţilor se va realiza în ordinea descrescătoare a notelor finale, în
mod echilibrat în funcţie de numărul locurilor vacante existente la fiecare conducător de
doctorat. În caz de egalitate a notelor, departajarea se va face în funcţie de nota de la proba orală.
Dacă egalitatea persistă, atunci departajarea se va face în funcţie de media de la examenele de
licenţă şi disertaţie.
Doctorandul exmatriculat de la studii doctorale se poate înscrie la un nou concurs de
admitere numai în regim cu taxă.
Candidaţii admişi la studii cu frecvenţă buget cu/şi fără bursă vor depune la dosarul de
concurs toate actele de studii numai în original.
Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur
program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.
Candidatul admis nu poate urma concomitent la buget 2 programe de studii şi nu poate beneficia
de 2 burse în acelaşi timp. Dosarul cu toate actele de studii în original se depune la facultatea
unde este înmatriculat la buget.
Candidaţii declaraţi admişi în baza rezultatelor admiterii sunt înmatriculaţi prin Decizie a
Rectorului UAIC şi încheie un contract de studii cu UAIC.

