Din:

Extras
Metodologia privind ADMITEREA în ciclul de studii universitare de doctorat
pentru anul universitar 2017-2018
Regulamentul intern al studiilor universitare de doctorat al Facultăţii de Istorie

1. La admitere pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând

Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege
pentru cetăţenii români, inclusiv privind taxa de şcolarizare. Fiecare candidat din cei meţionaţi mai
sus au obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor realizat
de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea
candidaţilor la concurs. Informaţiile privind actele necesare şi modalitatea de recunoaştere a
studiilor în vederea admiterii la studii universitare de doctorat se găsesc pe adresa www.cnred.edu.ro
2. Admiterea la studii universitare de doctorat şi scolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE se
face conform OM nr. 6000/2012 şi OM nr. 3359MD711.03.2013.
3. Consiliile şcolilor doctorale stabilesc locurile disponibile pentru admiterea la doctorat în cazul
fiecărui conducător de doctorat din şcoala respectivă, respectând metodologia UAIC şi propunerile
conducătorilor de doctorat.
4. Doctoratul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat între studentul-doctorand şi IOSUD UAIC.

a)
b)
c)
d)

Condiţii generale pentru candidaţi. Pot participa:
absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate
conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
absolvenţii cu diplomă de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi
completările ulterioare
absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către CNRED ca fiind cel puţin studii
universitare de master
Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD, într-un
domeniu de doctorat, nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă
sau diploma de master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master
trebuie să fie cel puţin de 300 credite transferabile (ECTS).
Un candidat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru studiile de
doctorat.

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.
Înscrierea candidaţilor se poate desfăşura şi on-line.
În acest caz, candidaţii vor trimite pe email, la secretariatele şcolilor doctorale (adresele se găsesc pe
site-ul www.uaic.ro), copii scanate în format pdf ale tuturor documentelor solicitate, după care vor fi
depuse şi în format fizic în intervalul stabilit de fiecare şcoală doctorală.
Declaraţiile false sau uzul de fals al oricărui document din dosarul de admitere atrag eliminarea din
concursul de admitere şi aplcarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal.
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Conţinutul dosarului de înscriere:
1. CV
2. Lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul)
3. Atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere,
cu cel mult 2 ani.
Excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura
căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate sau au testele DALF, TOEFEL
sau alte certificate internaţionale recunoscute
4. Original şi copie a certificatului de naştere
5. Original şi copie a actului de identitate
6. Original şi copie a certificatului de căsătorie sau schimbare a numelui, dacă este cazul
7. Diploma de master şi suplimentul la diplomă, ambele în original (iar pentru absolvenţii de
master din anul universitar 2017, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de
secretariatele facultăţilor)
8. Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, ambele în original
9. Diploma de bacalaureat sau act echivalent, în original
10. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere – 200 lei. Taxa de înscriere – se achită la orice
sucursală BRD şi nu se restituie. Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate
sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior.
11. 3 fotografii tip buletin
12. Fişa de înscriere tip pe care se va trece opţiunea pentru conducătorul de doctorat şi avizul
acestuia – afişată pe site-ul facultăţii
13. Dosar plic
Contestaţii: Depunerea eventualelor contestaţii – numai pentru proba scrisă – la secretariatul
Facultăţii de Istorie. Programul depunerii contestaţiilor va fi afişat în timp util. Nu se admit
contestaţii pentru probele orale. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor
finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu,
conform decizilor de admitere din fiecare şcoală doctorală.
Candidaţii respinşi:
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare (aceştia completează şi fişa de
lichidare) se restituie acestora, la cerere, gratuit, pe baza actelor de identitate, potrivit calendarului
stabilit de fiecare şcoală doctorală.
Media 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)
 pentru examenul de disertaţie - 7.00(şapte)
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