
METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN
ȘCOALA DOCTORALĂ ECUMENE

pentru anul universitar 2021-2022

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SESIUNII DE ADMITERE LA DOCTORAT IN
REGIM ONLINE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Având în vedere deciziile Universității Babeș-Bolyai cu privire la suspendarea activităților didactice
față în față și desfășurarea acestora în regim online, în condițiile epidemiei SARS-CoV-2 în urma
instituirii  stării  de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 195/2020 din 16 martie
2020  și  a  măsurile  ulterioare  adoptate  la  nivel  național  pentru  prevenirea  răspândirii  infecției,
privind instituirea stării de alertă, precum și  Metodologia de admitere la studiile universitare de
doctorat  pentru  anul  universitar  2020-2021,  regulamentul  de  admitere  la  Școala  Doctorală
Ecumene în sesiunea de admitere septembrie 2021 se modifică după cum urmează:

1. Calendarul admiterii
Sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat se va desfășura după calendarul aprobat de
Senatul  Universității  Babeș-Bolyai.  La  Școala  Doctorală  Ecumene  calendarul  admiterii  este
următorul:

Perioada de înscriere la concursul de admitere: 30 august – 7 septembrie 2021
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 9–10 septembrie 2021
Confirmarea ocupării locurilor la Institutul de Studii Doctorale 15–17 septembrie 2021
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi 27 septembrie 2021
Data exactă a admiterii va fi comunicată pe site-ul Școlii doctorale cu cel puțin 10 zile înainte de
admitere.

2. Înscrierea candidaților
Înscrierea  candidaților  se  face  online.  Platforma  online  de  înscriere  la  doctorat  este:
https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ 
Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor
prevăzute în Metodologia de     admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș –  
Bolyai pentru anul universitar 2020-2021, semnate (unde este cazul) și scanate. Fac excepție de la
această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii
activității  didactice.  Candidații  își  asumă  responsabilitatea  referitoare  la  autenticitatea  și
corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la
dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

a) Documente scanate necesare pentru înscrierea la studii universitare de doctorat:
- fișă tip de înscriere (semnată);
- cerere de înscriere (care conține și declararea etniei) conform modelului de pe website-ul
Institutului  de Studii  Doctorale  – numai pentru candidații  care optează pentru locurile rezervate
etniei rrome;
- Curriculum Vitae şi lista lucrărilor;
- diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau
diplomă echivalentă acesteia;
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- diplomă  de  licență/absolvire  și  suplimentul  la  diploma  de  licență/foaia  matricolă  nivel
licență sau diplomă echivalentă acesteia;
- diplomă de master/studii aprofundate și suplimentul la diploma de master/foaia matricolă;
- certificatul de naștere;
- certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naștere prin căsătorie);
- carte de identitate;
- declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
- dovada achitării taxei pentru concursul de admitere (înscriere şi procesare).

(b) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de
domeniul  studiilor  de  licenţă  şi  masterat.  Sunt  încurajate  temele  de  cercetare  cu  caracter
interdisciplinar.

(c) La înscriere,  candidatul/candidata  optează pentru un conducător de doctorat titular  la Școala
Doctorală Ecumene și concurează pentru ocuparea unuia din locurile de doctorat ale acestuia. 

(d)  Cetăţenii  statelor  membre  ale  Uniunii  Europene,  ai  statelor  aparţinând  Spaţiului  Economic
European sau ai  Confederaţiei  Elveţiene au acces la studiile universitare  de doctorat în aceleași
condiții cu cele prevăzute de actele normative pentru cetățenii români.

3. Forma de examinare

(a)  Examenul  de admitere se va desfășura online,  pe platforma Zoom. Secretariatul  va informa
candidații  prin email  cu 24 ore înainte de începerea examenului despre modalitatea de acces la
platformă. În acest scop, în perioada de înscriere, candidații vor furniza secretariatului o adresă de
email, și vor fi invitați să descarce aplicația Zoom pe calculator sau telefon. 
După înscriere, candidaților li se va comunica prin email  un numărul de identificare,  care va fi
folosit pentru afișarea rezultatelor examenului de admitere cu păstrarea confidențialității datelor.

(b) Examenul de admitere va consta din două probe orale:
1) Prima probă constă în examinarea cunoștințelor de specialitate legate de tematica stabilită de
conducătorii  de  doctorat.  Tematica  și  bibliografia  aferentă  este  afișată  pe  pagina  web  a  Școlii
Doctorale  Ecumene cu cel puțin două luni înaintea concursului de admitere. Membrii comisiei de
examinare vor pune întrebări pe marginea tematicii de examen. Prima probă durează 15 minute.

2) Proba a doua constă în susținerea proiectului de cercetare. Candidatul/candidata va demonstra
buna cunoaștere a problemelor de cercetare legate de tema propusă și a literaturii de bază legată de
aceasta. Proiectul  de  cercetare  va  fi  transmis  prin  email  în  format  pdf  secretariatului  Școlii
Doctorale Ecumene, cu cel puțin 24 ore înainte de data examenului de admitere. Acesta va cuprinde
în mod obligatoriu datele de identificare ale candidatului/candidatei, conducătorul de doctorat ales,
descrierea detaliată a ipotezelor, a structurii și etapelor preconizate ale cercetării, și bibliografia. În
cursul  susținerii  proiectului  de  cercetare,  candidatul/candidata  își  va  demonstra  aptitudinile  de
cercetare şi fezabilitatea temei propuse. Fiecare candidat(ă) va avea la dispoziție 15 minute pentru
susținerea proiectului de cercetare, după care va răspunde la întrebările comisiei.

(c) Cele două probe ale examenului vor fi susținute în faţa unei comisii de admitere alcătuită din
conducătorul de doctorat care a oferit locul la admitere şi cel puţin alţi doi conducători de doctorat
din Școala doctorală Ecumene. Preşedintele comisiei de admitere este conducătorul de doctorat. 

(d) Toți candidații vor avea posibilitatea să asiste online la întregul proces de examinare și susținere
a proiectelor de cercetare, accesând platforma Zoom prin linkul primit, de la începutul examenului
și până la terminarea acestuia. 
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(e) Pentru a se asigura documentarea examenului de admitere,  acesta va fi  înregistrat  și arhivat
electronic la sediul Școlii doctorale.

(f) Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 8.00. Media
se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

4. Rezultatele admiterii

(a)  După  evaluarea  prestației  candidaților  în  cadrul  probelor  de  concurs,  comisia  de  admitere
nominalizează, pe baza criteriilor de selecție stabilite, candidatul care urmează să ocupe locul de
student-doctorand scos la concurs. Acest candidat va putea fi înmatriculat pe locul respectiv numai
în urma obținerii avizului favorabil al consiliului școlii doctorale (conform art. 32 alin 3 din HG
681/2011). 
(b)  Rezultatele  vor  fi  afișate  pe  site-ul  Școlii  doctorale  Ecumene  în  termen  de  24  ore  de  la
încheierea examenului de admitere, cu respectarea confidențialității datelor personale.

5. Contestații și rezultate finale

(a) Eventualele contestații  se vor depune prin email la secretariatul  Școlii doctorale  Ecumene în
termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor pe site-ul  școlii doctorale. Termenul de soluționare al
acestora este de 48 ore.
(b) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere (conform art. 27
alin. (3) din OM 6102/2016).
(c) După soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor, rezultatul concursului de admitere este
definitiv şi nu mai poate fi modificat.
(d) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa Comisiei de contestații desemnată
de către Consiliul Școlii doctorale Ecumene. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
(e) Institutul de Studii Doctorale va afișa rezultatele admiterii pe pagina web proprie (la secțiunea
admitere).
(f) Locurile rămase vacante din cadrul școlilor doctorale se redistribuie prima dată, în interiorul
școlii doctorale, conducătorilor de doctorat care solicită redistribuiri ale candidaților (cu respectarea
art. 14 alin (4) din Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat în UBB nr.
7622/2017).
(g) Locurile rămase vacante la nivelul școlilor doctorale vor fi redistribuite de către conducerea
Institutului  de Studii  Doctorale,  în mod echitabil  tuturor școlilor  doctorale,  avându-se în vedere
criteriile suplimentare de împărțire a locurilor

6. Validarea rezultatelor. Confirmarea locului 

(a) Validarea rezultatelor admiterii  la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul
Şcolii  Doctorale Ecumene şi Consiliul  pentru Studii  Universitare de Doctorat (CSUD). Afișarea
rezultatelor finale pe site-ul ISD se va face numai după validarea rezultatelor.
(b) Confirmarea ocupării locului obținut în urma admiterii se face prin semnarea contractului de
studiu de către candidat  şi  încărcarea acestuia  pe platforma admiterii,  respectiv  transmiterea lui
electronică, prin email, către Şcoala doctorală Ecumene. Documentele originale vor fi prezentate în
format fizic la începerea anului universitar. Dacă studentul a obţinut un loc cu taxă, în etapa de
confirmare a locului se face şi dovada plăţii taxei de şcolarizare. Netransmiterea/nedepunerea pe
platformă  a  documentelor  solicitate  şi  nedepunerea  documentelor  originale  în  format  fizic  la
termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

7. Directorul  şcolii  doctorale  răspunde  pentru  buna  desfăşurare  a  concursului  de  admitere,  în
condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare.
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8. Odată cu adoptarea prezentei anexe, rămân în vigoare toate celelalte prevederi ale Metodologiei
de  admitere  la  studiile  universitare  de  doctorat  în  Universitatea  Babeș–Bolyai  pentru  anul
universitar 2021-2022.

9. Atunci când situația la nivel național se va modificași va permite reluarea activităților didactice
față  în  față,  prevederile  prezentei  anexe  își  vor  înceta  valabilitatea,  aplicându-se  integral
Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș–Bolyai pentru
anul universitar 2021-2022.

Admitere

Înscrierea și admiterea va avea loc online, conform Regulamentului de admitere.

Perioada de înscriere la concursul de admitere: 30 august – 7 septembrie 2021
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 9–10 septembrie 2021
Confirmarea ocupării locurilor la Institutul de Studii Doctorale 15–17 septembrie 2021
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi: 27 septembrie 2021
Data exactă a admiterii va fi comunicată pe site-ul Școlii doctorale cu cel puțin 10 zile înainte de
admitere.
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