FACULTATEA DE ISTORIE
ADMITEREA LA
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019
Calendarul admiterii
 2–6 septembrie 2019: înscrierea candidaţilor la sala 1.2 (corp A, parter), orele 10–14
 9–11 septembrie 2019: selecţia candidaţilor
 12 septembrie 2019: afişarea rezultatelor
 13 septembrie 2019: contestaţii pentru proba scrisă la Secretariatul Facultății,
orele 10–12
 16 septembrie 2019: afişarea rezultatelor după contestaţii
 1 octombrie 2019: afișarea listei finale cu candidații declarați admiși și înmatriculați

Condiții de admitere
Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu de
doctorat nu este condiționată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licență sau
master.
Media minimă de înscriere la studii doctorale este: examenul de licență 7 și examenul
de disertație 7.
Probe de concurs:
a) Proba scrisă – 50%. Cu subiecte din tematica și bibliografia propuse de conducătorul de
doctorat.
b) Proba orală–interviu–50%. Bazată pe tematica și bibliografia propuse de conducătorul
de doctorat.
Nota minimă de admitere este 7 (șapte).
Criterii de departajare:
1.nota de la proba orală
2.media de la examenele de licență și disertație
Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la buget o singură dată pentru
studiile de doctorat.
Nr. locuri: învățământ cu frecvență: cu bursă 7+cu taxă 3
Nr. locuri: învățământ cu frecvență redusă: cu bursă UAIC 2+cu taxă 2

Conţinutul dosarului de înscriere
1. Curriculum Vitae
2. Lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul)
3. Atestat de cunoaştere a unei limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă).
Acesta este eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult 2 ani. Informaţii la adresa
http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029
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/de schimbare a numelui, dacă este cazul
7. Diploma de master şi suplimentul la diplomă, ambele în original. Pentru absolvenţii de master
din 2019: 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 și foaia matricolă din liceu, ambele în original
10. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (200 lei). Taxa de înscriere se achită la BRD şi nu se
restituie (zona 2539, cod taxă: 28). Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic
auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile
de admitere în învăţământul superior. Scutirea de taxa de înscriere se face numai pe baza
actelor doveditoare
11. 3 fotografii tip carte de identitate
12. Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a
candidatului (este /nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul)
13. Fişa de înscriere descărcată de pe site-ul facultății. Aceasta va avea avizul conducătorului de
doctorat pentru care candidatul își exprimă opțiunea
14. Dosar plic

IMPORTANT !!!
Înscrierea la concursul de admitere se face personal sau în numele candidatului de către o altă
persoană, pe bază de procură.
Declarațiile false sau uzul de fals al oricărui document din dosarul de admitere atrag
eliminarea din concursul de admitere și aplicarea dispozițiilor prevăzute în Codul Penal.

