METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂȘURĂRII
CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
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Metodologia organizării şi desfășurării concursului de admitere
la studiile universitare de doctorat

I.

Norme de organizare

Concursul de admitere, din anul 2022 pentru toate domeniile de doctorat din cadrul fiecărui
institut/centru al Academiei Române, se va desfășura conform legislaţiei în vigoare:
- Legea Educației naționale nr. 1 /2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotăràrea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificärile și
completările ulterioare;
- ORDIN Nr. 3102/2022 din 8 februarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.
Concursul de admitere la doctorat se organizează de către Academia Română prin Școala de
Studii Avansate a Academiei Române, abilitată să organizeze doctorate.
Admiterea la studiile universitare de doctorat se face prin concurs în funcție de domeniul de
doctorat vizat, în sesiunea septembrie-octombrie, informații care vor fi aduse la cunoştinţă celor
interesaţi prin afişare sau postarea pe pagina web.
Studiile universitare de doctorat se organizează la forma cu frecvență.

II.

Calendarul admiterii

Înscrierile şi concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se desfășoară conform
calendarului de desfășurare a concursului de admitere la doctorat.
Înscrierile la colocviul de admitere se vor face în perioada 26 septembrie - 05 octombrie 2022 la
I.C.A (institut de cercetări abilitat).
Colocviul de admitere la doctorat se va desfăşura în perioada 10 - 14 octombrie 2022.
Rezultatele vor fi afişate pe data de 19 octombrie 2022.

III.

Pregătirea desfăşurării concursului de admitere

În vederea organizării concursului de admitere la doctorat în anul universitar 2022-2023
institutele transmit către SCOSAAR situația cu numărul de locuri solicitate de către fiecare
conducator de doctorat.
Consiliului Științific SCOSAAR analizează solicitările conducătorilor de doctorat privind
numărul de locuri vacante finanțate cu bursă (stipendium) sau finanțate fără bursă (stipendium)
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pentru anul universitar 2022-2023. În această privință, se va ține cont de cerințele unei încărcări
echilibrate pentru fiecare conducător de doctorat în vederea asigurării calității studiilor universitare
de doctorat. Numărul maxim de locuri cu bursă (stipendium) acordate unui conducător de doctorat
este de 8. De asemenea, evaluarea presupune cunoașterea activității conducătorului de doctorat,
ținând cont și de titlurile de doctor obținute de către studenții de doctorat coordonați.
Consiliul Științific SCOSAAR înaintează spre aprobare Prezidiului Academiei Române lista
locurilor finanțate cu bursă (stipendium) sau finanțate fără bursă (stipendium)/conducător de
doctorat/institut.
Conducătorilor de doctorat transmit institutelor de cercetare ale Academiei Române tematicile și
bibliografia aferentă colocviului de admitere în vederea afișării pe pagina web a institutului.
Institutele de cercetare ale Academiei Române transmit către SCOSAAR tematicile și bibliografia
aferentă colocviului de admitere în vederea afișării pe pagina web.
Institutele de cercetare pot elabora şi adopta (dacă este cazul) metodologii proprii de admitere,
care apoi vor fi supuse aprobării directorului de departament. Aceste metodologii vor trebui să
cuprindă:
 Forma de desfăşurare a concursului de admitere, inclusiv structura probelor din cadrul
acestuia şi organizarea a una sau mai multe comisii sau subcomisii de admitere;
 Tematica concursului de admitere şi bibliografia comună, dacă este cazul;
 Criteriile de evaluare şi criterii de departajare a candidaţilor;
 Pentru institutele de cercetare care organizează admiterea cu ajutorul mai multor comisii
sau subcomisii, se va prevedea explicit modul în care se va realiza clasificarea tuturor
candidaţilor dintr-un domeniu de doctorat pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a
mediilor generale obţinute de candidaţi, în vederea alocării locurilor cu stipendium.
 Modul de soluţionare a contestaţiilor la probele scrise, dacă este cazul;
După aprobare, aceste metodologii se afişează pe pagina web a institutelor de cercetare
organizatoare de doctorat din cadrul Academiei Române, cât și pe site-ul SCOSAAR.
Institutele vor desemna comisiile de admitere şi, după caz, comisiile de soluţionare a
contestaţiilor.
a) diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate
conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; titularii
diplomelor de studii de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de
doctorat fără obligativitatea de a mai parcurge ciclul II de studii universitare de master;
b) absolvenţii cu diplomă de masterat ai ciclului de studii universitare de masterat
organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
c) absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, ca fiind studii universitare de licență,
masterat.
Înscrierile se vor face la institutele de cercetare din cadrul Academiei Române
Pentru înscriere la colocviul de admitere la doctorat, candidaţii vor prezenta următoarele
documente:
 cerere de înscriere - formular tip (Anexa 1);
 certificat de naştere (copie legalizată);
 certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (copie legalizată);
 diplomă de bacalaureat (copie legalizată);
 diplomă de licenţă şi foaie matricolă (copii legalizate);
 diploma de master şi foaie matricolă (copii legalizate);
 cartea de identitate (copie xerox);
 atestat de susţinere a unui examen de competenţă lingvistică (nivelul minim B2, conform
cadrului de referinţă al Consiliului Europei);
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alte certificate care atestă pregătire universitară şi /sau postuniversitară în domeniu (copii
legalizate);
 curriculum vitae - model european (Partea a I - a:CV, Partea a II - a descrierea activităţii
ştiinţifice);
 lista lucrărilor ştiinţifice publicate în domeniul de studiu ales;
 lista bibliografică cu literatura de specialitate studiată pentru colocviul de admitere;
 fişa de înscriere - formular tip (Anexa 2);
 propunere privind teza de doctorat ce urmează a fi elaborată şi o scurtă prezentare a acesteia
-1,2 pagini - formular tip (Anexa 3);
 adeverinţă de salariat în cazul in care candidatul este angajat;
 chitanţa de achitare a taxei de înscriere
 pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii
române/sau să depună certificate/diplome care să dovedească parcurgerea a cel puțin 4 ani
consecutivi de studii în România
Absolvenţii de studii universitare de masterat, promoţia anului în curs, pot depune la dosar
adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de masterat.
Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere traducerea
legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de către
direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei
Dosarele incomplete nu sunt acceptate la înscriere.
După încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere, opţiunea privind conducătorul de
doctorat, tema de doctorat, precum şi alte informaţii, nu pot fi modificate.
O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.
Orice alte detalii în legătură cu admiterea la studiile universitare de doctorat pot fi obţinute de la
institutele din cadrul Academiei Române, în funcție de domeniul vizat, la care candidaţii doresc să
susţină concursul.
SCOSAAR prin institutele de cercetare va lua măsuri pentru aducerea la cunoştinţa candidaţilor,
prin afişare în termen legal, a tematicilor şi bibliografiilor pentru programele la care se organizează
concurs de admitere.

V.

Desfăşurarea concursului

Accesul candidaţilor în sala de concurs se face pe baza actului de identitate şi se
consemnează în lista nominală prezenţa acestora. Este interzisă intrarea în sala de concurs cu
telefoane mobile, calculatoare, agende electronice sau alte materiale.
Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se desfăşoară în cadrul institutelor
de cercetare ale Academiei Române, în prezenţa comisiei de examinare. Conducătorul de doctorat
poate face parte din comisia de admitere.
Admiterea propriu-zisă la studiile universitare de doctorat este procesul de selecţie a
candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand, aprobată de Prezidiul Academiei
Române pentru respectivul conducător de doctorat.
Concursul are loc în limita locurilor libere ale fiecărui conducător de doctorat.
Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul de doctorat pentru care s-a
înscris candidatul. Concursul se organizează pe fiecare domeniu şi conducător de doctorat, pentru
locurile finanţate cu bursă (stipendium) sau finanțate fără bursă (stipendium), statutul candidaţilor
admişi stabilindu-se în funcţie de opţiunea exprimată la data înscrierii şi de media la admitere.
Selecţia candidaţilor la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de comisia de
admitere, în limita locurilor vacante aprobate.
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probei de concurs, candidaţii sunt apreciaţi în raport cu nivelul de pregǎtire şi
informare în domeniu, cu capacitatea de a evidenţia orientǎrile majore ale cercetǎrii în direcţia de
cercetare propusǎ şi cu capacitatea de a formula soluţii şi cǎi de rezolvare (teoreticǎ şi
experimentalǎ) a problemelor identificate.
În urma

Evaluarea candidaţilor la concurs se va realiza în raport cu următoarele criterii (Anexa 4):
1 - Nota obținută la proba orală, evaluată în raport cu:








Definirea obiectivelor cercetării ştiinţifice (10% din evaluare);
Metodologia cercetării (10% din evaluare);
Rezultatele ştiinţifice ale candidatului în domeniul ales (articole, studii menţionate în CV)
(20% din evaluare);
Gandire logică: candidatul evocă date, fenomene, evenimente, răspunde organizat la subiecte
complexe, dă răspunsuri logice, coerente, la subiect (10% din evaluare);
Exprimarea clară și precisă a ideilor: răspunde exact la întrebările ce i-au fost adresate,
accentuează ideile principale, formulează fraze complexe, dar comprehensibile, nu se pierde
în cuvinte, termină ideea începută, ideile prezentate au o continuitate, decurgând logic (10%
din evaluare);
Nivelul de pregǎtire şi informare în domeniul de doctorat ales (bibliografie, tematică) (40%
din evaluare).

2- Nota obținută la prezentarea proiectului tematic de cercetare va fi evaluată în raport cu:




Contextul ştiinţific şi motivaţia temei alese (40% din evaluare);
Rezultatele estimate (40% din evaluare);
Calitatea prezentării proiectului (20% din evaluare).

VI.

Rezultatele concursului

Media minimă de admitere la studiile universitare de doctorat cu bursă (stipendium) este de
8 (opt). La fiecare probă de concurs, candidații trebuie să obțină cel puțin media 7 (șapte). Media se
calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
Atunci când este necesară departajarea mai multor candidaţi care au aceeaşi medie se vor utiliza,
în această ordine, următoarele criterii: a) media obţinută la proba de concurs; b) media generală a anilor
de studii de licenţă; c) media anilor de studii de masterat.
La medii de admitere cu punctaje egale, departajarea se va realiza în funcţie de media aritmetică
dintre media de absolvire a studiilor universitare de licenţă şi media de absolvire a studiilor universitare
de masterat. Prin excepţie, în cazul candidaţilor care au dreptul legal de a se înscrie la concursul de
admitere la studiile universitare de doctorat fără a fi urmat studii universitare de masterat, pentru
departajare se va lua în considerare media de absolvire a studiilor universitare de licenţă.
Calificativul admis/respins se realizează în urma unui vot direct și secret al membrilor
comisiei de evaluare. Rezultatele votului se regăseasc în procesul verbal atașat fiecărui dosar de
candidatură evaluat/ persoană (Anexa 5).
Rezultatele finale vor fi transmise către SCOSAAR pe adresa de email scosaar@acad.ro
(Anexa 6)
Candidaţii care îşi retrag actele de înscriere înainte de afişarea rezultatului final al
concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
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Rezultatele concursului de admitere vor fi validate de către Prezidiul Academiei Române și
se aduc la cunoştinţă prin afişare în termen de cel mult 48 de ore de la data finalizării acestuia.
Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la studiile universitare de doctorat în baza
rezultatului concursului prin decizia directorului institutului de cercetare al Academiei Române.
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie
candidaților, la cerere, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, obligatoriu gratuit, pe baza
actelor de identitate, după afişarea rezultatelor finale.
VII. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
După validarea rezultatelor admiterii de către Prezidiul Academiei Române se face
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi.
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin
decizia directorului institutului de cercetare. După înmatriculare, studenţii doctoranzi sunt înscrişi în
Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la
specializarea/ programul de studii la care au fost admişi.
Candidaţii declaraţi admişi semnează contractul de şcolarizare. Aceștia vor întocmi,
împreună cu conducătorul de doctorat, planul studiilor universitare de doctorat, semnate olograf.
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Anexa 1

ACADEMIA ROMÂNĂ
ȘCOALA DE STUDII AVANSATE A ACADEMIEI ROMÂNE

DEPARTAMENTUL .............................................

Aprobat,
Director Departament

CERERE DE INSCRIERE
pentru colocviul de admitere la doctorat
 Sesiunea:
 Domeniul de doctorat:
 Forma pregătirii: cu frecvență „cu stipendium/fără stipendium” *
 Conducător științific:____________________________________________
CANDIDAT:
Numele și prenumele cu inițiala tatălui…………………………………...................
Prenumele părinților: tatăl……………............., mama………………………..........
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Domiciliu stabil:
Localitatea…………………………….........Strada.……................................................
...........Nr.............Scara.............Bloc...............Apartament...........Sector….....…..........
Cod poștal............................. E-mail....................................................Tel...…………...
Domiciliu………………….......Fax................................Tel. mobil............................
Naționalitatea……………………...Data nașterii………………………....................
Localitatea……………………………………..Județul……………………………...
Profesia de bază……….......................... Locul de muncă…………………………..
Adresa instituției unde lucrează………………………………...................................
Telefon…………… E-mail........................................................................................
Studii superioare absolvite (inclusiv anul absolvirii și durata studiilor):
1………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Domeniul în care candidatul a obținut licența:
1.......................................................................
2.......................................................................
3.......................................................................
Cursuri de master absolvite (inclusiv anul absolvirii și durata studiilor):
1....................................................................................................................................
2....................................................................................................................................
Domeniul în care candidatul a obținut specializarea (master):
1....................................................................
2....................................................................
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Limbi străine cunoscute (scris, citit, vorbit)…………………………………............
……………………………………………………………………………………….
Menționez

că

am

susținut

testul

la

limba

de

circulație

internațională

.......…………………... .............și am obținut, conform cadrului de referință elaborat
de Consiliul Europei, nivelul............................................
Starea civilă …………………...................
Etnie...........................................................
Stare socială specială ...................................................................................................
Situație medicală specială............................................................................................
Vă rog să aprobați înscrierea pentru participarea la colocviul de admitere la
doctorat sesiunea ..............................., forma cu frecvență și „cu stipendium/fără
stipendium”.

Data………………
Semnătura…………………….

*se va alege o singură variantă (cu stipendium sau fără stipendium)
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Anexa 2

ACADEMIA ROMÂNĂ
ȘCOALA DE STUDII AVANSATE A ACADEMIEI ROMÂNE
DEPARTAMENTUL ..................................................
FIȘA DE ÎNSCRIERE

1. Institutul ________________________________________________________
2. Domeniul________________________________________________________
3. Forma

de

pregătire

cu

frecvență,

„cu

stipendium/fără

stipendium”*

______________
Secțiunea 1.1
Date personale ale candidatului1 cu cetățenie română/străină
Numele de familie la naștere
1
(din certificatul de naștere)
Numele de familie actual
2
(după căsătorie, înfiere etc.)
3 Prenumele
4 Inițialele tatălui/mamei2
5 CNP3
6 Data nașterii
Anul
Luna
Ziua
Județul/
7 Locul nașterii
Țara de origine
Localitatea
Tara4
8 Sexul
F
M
Căsătorit(ă)
Starea
Necăsătorit(ă)
Divorțat(ă)
9
5
civilă
Văduv(ă)
Orfan de un părinte
sau de ambii părinți
Starea
10
6
socială
Provenit din case de copii Provenit din familie
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specială
11 Cetățenia

monoparentală
Română, cu domiciliul în România/ în străinătate
Alte cetățenii
Cetățenie anterioară, dacă este cazul

12 Etnia7

13 Domiciliul stabil

Țara:
Județul8/ (Ţara9):
Localitatea:
Adresă (stradă,
număr, bloc, scară,
etaj, apartament,
sector)10
Seria:
Numărul:
Eliberat de:
Data eliberării:
Perioada de valabilitate
Telefon,
Adresă de e-mail

Actul de identitate /
14 Documentul de
călătorie11
Alte date personale ale
15
candidatului
Candidat care se
Se bifează numai de
încadrează în categoria persoanele aflate în
16
persoanelor cu
această situație, pe bază
dizabilități
de documente
Secțiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului12
(absolvent de liceu)
Instituția unde a
absolvit
Țara:
Localitatea:
Filiera
Studiile preuniversitare
1
Județul:
Profilul
absolvite, nivel liceu
Specializarea
Durata studiilor:
Anul absolvirii:
Forma de învățământ
(Zi / Seral / FR / ID)
Tipul (diploma de
bacalaureat sau
echivalentă)
Seria
Numărul
Datele de identificare
2
ale diplomei
Emisă de
Anul emiterii
Numărul foii matricole
care însoțește actul de
studii
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3

1

2

3

1

Vizarea / Recunoașterea diplomei
prezentate (DGRIE - acorduri
bilaterale / DGISERSD-MECTS)
Nr. / Serie act de recunoaștere /
echivalare (eliberat de DGRIE /
DERD)13
Secțiunea I.3.b.1 - Date privind pregătirea anterioară a candidatului14
(absolvent de ciclu de învățământ universitar)
Țara:
Localitatea:
Județul:
Denumirea instituției:
Facultatea:
Studiile
Domeniul/ Profilul:
universitare
Programul de studii/ Specializarea:
absolvite
Titlul obținut:
Forma de învățământ (zi/FR/ID/seral)
Forma de finantare a studiilor (buget/ taxă):
Nr. de semestre finanțate de la buget:
Durata studiilor (ani):
Anul absolvirii:
Tipul – denumirea
(diplomă/diplomă de
licență/echivalentă)
Seria
Datele de
Numărul
identificare ale
Emis
actului de studii
de:
Anul emiterii:
Numărul suplimentului la diplomă/foii
matricole care însoțește actul de studii
Alte observații
Vizarea/Recunoașterea diplomei
(pentru cazurile prezentate (DGRIE - acorduri bilaterale/
în care
DGISERSD-MECTS)
candidatul a
Nr./Serie act de recunoaștere/echivalare
absolvit studii în
(eliberat de DGRIE / DERD)15
străinătate)
Secțiunea I.3.b.2 - Date privind pregătirea anterioară a candidatului14
(absolvent de ciclu de învățământ universitar)
Țara:
Localitatea:
Studiile
Județul:
universitare
Denumirea instituției:
absolvite
Facultatea:
Alte observații (pentru
cazurile în care
candidatul a absolvit
studii anterioare în
străinătate)
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Domeniul/ Profilul:
Programul de studii/ Specializarea:
Titlul obținut:
Forma de învățământ (zi/FR/ID/seral)
Forma de finantare a studiilor (buget/ taxă):
Nr. de semestre finanțate de la buget:
Durata studiilor (ani):
Anul absolvirii:
Tipul – denumirea
(diplomă/diplomă de
master/echivalentă)
Seria
Numărul
Emis
de:
Anul emiterii:
Numărul suplimentului la diplomă/foii
matricole care însoțește actul de studii
Vizarea/Recunoașterea diplomei
prezentate (DGRIE - acorduri bilaterale/
DGISERSD-MECTS)

2

Datele de
identificare ale
actului de studii

3

Alte observații
(pentru cazurile
în care
candidatul a
Nr./Serie act de recunoaștere/echivalare
absolvit studii în
(eliberat de DGRIE / DERD)15
străinătate)

1

La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz)

2

Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală)

3

Sau alt cod de identificare personală, pentru candidații străini

4

Numai pentru candidații străini

5

Poate să nu fie declarată

6

Se aplică doar candidaților cu o situație socială specială

7

Numai pentru candidații români (poate să nu fie declarată)

8

Numai pentru candidații români

9

Numai pentru candidații străini

10

Se solicită și pentru studenții străini
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11

Documentul de călătorie numai pentru candidații străini (act de identitate pentru

cetățenii UE/ SEE sau pașaport pentru stduenții străini cu altă cetățenie decât UE/
SSE)
12

Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai

documentul care atestă recunoașterea/ echivalarea studiilor anterioare (document
eliberat de DERD), care permit înscrierea în învățământul superior
13

Aplicabil pentru candidații români care au finalizat studiile anterioare în străinătate

sau pentru candidații străini
14

Se aplică și pentru candidații străini

15

Idem 13
Prin transmiterea voluntară de către dumneavoastră a oricăror date personale sau

informații, vă exprimați consimțământul pentru ca aceste date să fie colectate,
înregistrate, stocate, prelucrate în bazele de date ale Academiei Române, precum și
transferate către instituțiile față de care Academia Română are obligații legale.
Academia Română respectă toate obligațiile legale care îi revin în legătură cu
prelucrarea de date personale.

Data:

Semnătura candidatului,

*se va alege o singură variantă (cu stipendium sau fără stipendium)
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Anexa 3

ACADEMIA ROMÂNĂ
ȘCOALA DE STUDII AVANSATE A ACADEMIEI ROMÂNE
DEPARTAMENTUL ……………………………………………….

PROPUNERE TEMĂ TEZĂ DE DOCTORAT

Numele și prenumele candidatului:
......................................................................................................................................
Domeniul în care candidează: ...................................
Conducătorul științific:
.....................................................................................................................................
Tema
propusă:...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Importanța temei (Scurtă prezentare):
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Anexa 4

ACADEMIA ROMÂNĂ
ȘCOALA DE STUDII AVANSATE A ACADEMIEI ROMÂNE
DEPARTAMENTUL ...................................................
Notă INTERVIU:

Institutul...........................
Nr. inreg
Sesiunea:
Nume, Inițiala tatălui, Prenumele:
CNP:
Semnătura candidatului:

.......................

........................
........................
........................
.......................

Fișa evaluare INTERVIU
Profilul interviului
Partea I: Proba orală

Puncte

Puncte

maxime

obținute

100p



Definirea obiectelor cercetării științifice

10p



Metodologia cercetării

10p



Rezultatele științifice ale candidatului în domeniul ales

20p



Gândire logică

10p



Exprimare clară și precisă a ideilor

10p



Nivelul de pregătire și informare în domeniul de doctorat ales

40p

Partea II: Prezentare proiectului tematic de cercetare

100p



Contextul științific și motivația temei alese

40p



Rezultatele estimate

40p



Calitatea prezentării proiectului

20p
Total

PREȘEDINTE,

MEMBRII COMISIEI,

1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________
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Anexa 5

ACADEMIA ROMÂNĂ
ȘCOALA DE STUDII AVANSATE A ACADEMIEI ROMÂNE
DEPARTAMENTUL ...................................................

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi ......................................., în urma desfășurării concursului de admitere
la doctorat la forma cu frecvență „cu stipendium /fără stipendium” *, în domeniul de
doctorat „................................”, conducător științific ..................................................
În baza aprobării Prezidiului Academiei Române din data de ...........................,
referitoare la organizarea și desfășurarea admiterii la doctorat în anul universitar
........................, comisia a examinat dosarele candidaților care și-au prezentat
activitatea și temele pe care doresc să le dezvolte în cadrul tezelor de doctorat și a
evaluat rezultatele probelor concursului:
Președinte:...................................................................................................................
Membri:.......................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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Numele și prenumele
candidatului

Cod de
atribuire

Nota obținută la
examenul de
…………. *

Nota obținută
la proba orală

Nota obținută la
prezentarea
proiectului tematic
de cercetare

Media obținută la
colocviul de admitere la
doctorat**

Ca urmare a aprecierii activității candidaților și a evaluării probelor de concurs,
comisia a declarat:
ADMIȘI DOCTORANZI
BURSIERI:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
ADMIȘI DOCTORANZI FĂRĂ BURSĂ: ________________________________
___________________________________________________________________
RESPINȘI:_________________________________________________________
PREȘEDINTE,
COMISIEI,

MEMBRII

1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________
____________________________
*pentru absolvenții cu diplomă de licență în alt domeniu decât cel ………………..sau pentru cei care au absolvit în
domeniul ……………….., dar notele obținute la disciplinele din domeniul de doctorat, rezultate din foia matricolă, sunt
sub 8,00 (opt).
**pentru declararea candidaților admiși/respinși comisia va ține cont numai de media obținută la colocviul de admitere
la doctorat, cu condiția ca media la examenul de …………………. să fie de cel puțin 8,00 (opt), iar calificativul la
examenul de competență lingvistică la care nivelul minim să fie B2, conform cadrului de referință al Consiliului
Europei (sunt condiții eliminatorii).
Media minimă de admitere la doctorat este 8,00 (opt). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
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Anexa 6

ACADEMIA ROMÂNĂ
ȘCOALA DE STUDII AVANSATE A ACADEMIEI ROMÂNE
DEPARTAMENTUL ...................................................

Institutul...........................
Nr. inreg.

REZULTATELE COLOCVIULUI DE ADMITERE
- Sesiunea septembrie-octombrie 2022 –
ID
Candidat

Nume și
prenume
candidat

Conducător de
doctorat

Nota
Admis*
finală la
Cu
Fără
probele stipendium stipendium
susținute

Întocmit,
Nume și prenume,
Semnătura,

* Exemplu:
Admis
Cu stipendium
DA
-

Fără stipendium
DA
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