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Admiterea la  Şcoala Doctorală se face prin concurs. 

  

Media minimă de admitere la studiile universitare de doctorat este 7 (şapte). 

 

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

absolvire sau de licenţă a învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării 

celor trei cicluri Bologna (acestea fiind echivalente cu diploma de studii universitare de master), 

absolvenţii ciclului I şi II ai studiilor universitare de licenţă şi master (conform Legii nr. 288/2004), 

precum 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 în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 

 

Înscrierile se vor face la secretariatul Şcolii Doctorale sau online. 

 

Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta următoarele acte: 

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

 certificat de naştere, copie; 

 certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie; 

 diploma de bacalaureat sau  echivalentă, copie; 

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

copii; 

 diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii; 

 memoriu de activitate ştiinţifică; 

 lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate; 
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 propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului 

ştiinţific, cu justificarea importanţei acesteia; 

 o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată 

desfăşura colocviul; 

 certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată; 

 pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă privind cunoaşterea limbii 

române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie 

internaţională, exceptând candidaţii cetăţeni străini care provin din state cu limbă 

oficială de circulaţie internaţională; 

 chitanţa de achitare a taxei de înscriere. Personalul încadrat în Universitatea din 

Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere. 

 

Absolvenţii de master care nu posedă încă diplomă de absolvire (promoţia 2017) pot depune 

la dosar o adeverinţă din care să rezulte acest lucru. 

 

Consiliul Şcolii Doctorale aprobă numărul maxim de locuri vacante pentru fiecare 

conducător de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale. 

 

În vederea admiterii, fiecare candidat este obligat să depună un proiect de cercetare, în limita 

a 40 000 de caractere cu semne, format times new roman 12, la un rând. Acest proiect va detalia: 

- tema de cercetare; 

- bibliografia primară şi secundară; 

- noutatea  cercetării. 

   

Procesul de selecţie se va realiza de către mai multe subcomisii, corespunzătoare fiecărui 

conducător de doctorat, din care vor face parte conducătorul de doctorat şi alte două cadre didactice 

din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, deţinători ai titlului  de doctor. Procesul de selecţie se va 

baza pe luarea în considerare a următoarelor criterii: 

- calitatea proiectului prezentat; 

- relevanţa lui pentru domeniu; 

- ceoerenţa argumentării şi a prezentării orale, în cadrul examinării.   

 

Componenţa subcomisiilor este aprobată de Consiliul Şcolii Doctorale. 
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Admiterea este procesul de selecţie a candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student - 

doctorand aprobată de Consiliul Şcolii Doctorale pentru respectivul conducător de doctorat. 

 

În cazul în care doi candidaţi au aceeaşi notă, departajarea pentru locurile de la buget se va 

face în funcţie de primele două criterii. 

 

Clasificarea tuturor candidaţilor se va face pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a 

mediilor generale obţinute de candidaţi, în vederea alocării locurilor finanţate de la bugetul de stat 

prin granturi doctorale şi a burselor finanţate de la bugetul de stat.  

 

Contestaţiile vor fi soluţionate de o comisie compusă din trei cadre didacticce cu titlul de 

doctor care nu au participat la selecţia candidaţilor, a cărei componenţă este aprobată de Consiliul 

Şcolii Doctorale.  

 

Rezultatele concursului de admitere vor fi validate de Consiliul Şcolii Doctorale şi de CSUD 

şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere a UB. 

 

Vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor, prin postare pe pagina de web FSPUB, Metodologia 

organizării şi desfăşurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat, aprobată de 

Universitatea din Bucureşti, precum şi metodologoa proprie a Şcolii doctorale.  

 

În termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor, candidaţii admişi pe locurile de la buget vor 

depune actele în original. Neprezentarea diplomei în original la termen, din vina exclusivă a 

candidatului admis, duce la pierederea locului finanţat de la buget. 

 

Aprobat în şedinţa Consiliului Şcolii Doctorale din....................... 

 
 


