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Acte necesare pentru înscriere la colocviul de admitere la doctorat: 

- cerere de înscriere – formular tip;  

- certificat de naștere (copie xerox);  

- certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (copie xerox);  

- diplomă de bacalaureat (copie legalizată);  

- diplomă de licență și foaie matricolă (copii legalizate);  

- diplomă de master și foaie matricolă (copii legalizate);  

- cartea de identitate (copie xerox);  

- atestat de susținere a unui examen de competență lingvistică (nivelul minim B2, conform 

cadrului de referință al Consiliului Europei);  

- alte certificate care atestă pregătirea universitară și/sau postuniversitară în domeniu (copii 

legalizate);  

- curriculum vitae – model european (Partea I: CV, Partea a II-a: descrierea activității științifice);  

- lista lucrărilor științifice publicate în domeniul de studiu ales, dacă este cazul;  

- lista bibliografică cu literatura de specialitate studiată pentru colocviul de admitere;  

- fișa de înscriere – formular tip;  

- chitanţa de achitare a  taxei  de  înscriere  

- propunerea privind teza de doctorat ce urmează a fi elaborată și o scurtă prezentare a acesteia – 

1, 2 pagini – formular tip;  

- adeverință de salariat în cazul în care candidatul este angajat.  

- Absolvenții de studii universitare de masterat, promoția anului în curs, pot depune la dosar 

adeverința de absolvire a studiilor universitare de masterat.  

- Candidații care au efectuat studiile în străinătate au obligația de a prezenta la înscriere 

traducerea legalizată a diplomei obținute și a atestatului de recunoaștere a acestor studii eliberat 

de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației în conformitate cu 

O.M.E.N.C.Ș. nr. 6102/2016, art. 55. 

Vor fi admisi la doctorat numai candidatii care au obţinut, după cum rezultă din foaia 

matricolă, note de cel puţin 8(opt) la disciplinele care fac parte din domeniul de doctorat
1
.  

 

   Secretar ştiinţific, 

         

 

                                                           
1
 Conducătorul de doctorat va verifica indeplinirea acestei conditii de către candidatul la inscriere la doctorat şi va 

consemna pe foaia matricola acordul pentru înscriere 


