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Regulamentul de admitere în regim online la studii universitare de doctorat la Școala
doctorală Știința mediului
Admiterea în regim online la studii universitare de doctorat în cadrul Școlii doctorale Știința mediului din
Universitatea Babeș-Bolyai se desfășoară în conformitate cu reglementările cuprinse în Metodologia de
admitere la studii universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2020-2021 și
în Anexa privind organizarea și desfășurarea sesiunilor de admitere în condițiile suspendării activităților față în
față, aprobate de Senatul Universității Babeș-Bolyai.
Prezentul Regulament este valabil pentru sesiunea de admitere septembrie 2020, valabilitatea lui încetând
atunci când situația națională va permite reluarea activităților față în față.
Admiterea la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021, în cadrul Școlii doctorale Știința
mediului se va desfășura în sesiunea de admitere septembrie 2020, conform calendarului aprobat de Senatul
Universității Babeș-Bolyai:
1. Calendar de admitere 2020 pentru candidații - cetăţeni din România, Uniunea Europeană, Spaţiul
Economic European, Confederaţia Elveţiană:
-

31 august – 4 septembrie 2020: înscrierea candidaților la secretariatul Școlii doctorale Știința mediului;
7 – 15 septembrie 2020: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere, conform
programului care va fi anunțat la începutul perioadei de înscriere ;
22 – 24 septembrie 2020: confirmarea ocupării locurilor (la Institutul de Studii Doctorale);
1 octombrie 2020: înmatricularea candidaților admiși.

2. Calendar de admitere 2020 pentru candidații - cetățeni străini extracomunitari (din alte state decât cele
membre ale UE, SEE si CH)
-

20 aprilie – 30 iunie 2020: Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru obținerea Scrisorii
de Acceptare la Studii;
31 august – 4 septembrie 2020: Perioada de înscriere la concursul de admitere. Înscrierea candidaților
străini se face la Institutul de Studii Doctorale;
7 – 15 septembrie 2020: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere;
22 – 24 septembrie 2020: confirmarea ocupării locurilor (la Institutul de Studii Doctorale);
1 octombrie 2020: înmatricularea candidaților admiși;

3. Înscrierea candidaților se face online. Candidații 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.
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4. Documente scanate necesare pentru înscrierea la studii universitare de doctorat:
- fișă tip de înscriere (semnată);
- cerere de înscriere, conform modelului de pe website-ul Institutului de Studii Doctorale; candidații care
optează pentru locurile rezervate etniei rrome vor declara și etnia;
- Curriculum Vitae
- lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul);
- diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă
echivalentă acesteia;
- 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);
Secretariatul Școlii doctorale va verifica dosarele de admitere depuse online de fiecare candidat.
5. La înscrierea la concurs, fiecare candidat îşi va alege un conducător de doctorat şi va candida pe unul din
locurile oferite de către acesta în sesiunea respectivă. În caz de reuşită, acel conducător de doctorat va
coordona studiile universitare de doctorat ale candidatului în cauză.
6. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în
care candidatul a obţinut diploma de licenţă si cea de master.
7. Prin consultare cu consiliul şcolii doctorale, conducătorii de doctorat titulari stabilesc, în mod detaliat si cu
cel puţin 2 luni înainte de data desfăşurării concursului de admitere, criteriile de evaluare şi selecţie a
candidaţilor pentru locurile oferite de ei la concursul de admitere. Aceste criterii vor fi comunicate în scris
Institutului de Studii Doctorale şi făcute publice pe pagina de internet a facultăţii şi eventual, prin alte mijloace
considerate accesibile şi eficiente.
8. Probele de concurs se vor desfășura online, utilizând o platformă de comunicare specializată. Detaliile privind
conexiunea online se vor comunica fiecărui candidat după depunerea online a dosarului de concurs.
9. Concursul de admitere la doctorat constă din minimum două probe:
a) o probă scrisă de specialitate, pe baza unei tematici anunţate de conducătorul de doctorat cu cel puţin două
luni înainte de data desfăşurării concursului de admitere;
b) un interviu în cadrul căruia se analizează preocupările ştiinţifice ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare,
tema propusă pentru teza de doctorat şi realizările anterioare ale candidatului, după cum rezultă din
documentele depuse la înscrierea la concursul de admitere.
10. La solicitarea conducătorului de doctorat şi cu acordul consiliului şcolii doctorale, în cadrul concursului de
admitere la doctorat pot fi prevăzute şi alte probe (chiar eliminatorii).
11. Probele se dau în faţa unei comisii de admitere constituite din conducătorul de doctorat care a oferit locul
de student-doctorand pentru admitere şi cel puţin alţi doi specialişti din Universitatea Babeş-Bolyai care au cel
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puţin funcţia de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II. Se recomandă ca membrii comisiei
de admitere să fie membri ai școlii doctorale.
Preşedintele comisiei de admitere este conducătorul de doctorat. Comisiile de admitere sunt propuse de
consiliul şcolii doctorale spre aprobare directorului CSUD.
12. După evaluarea probelor pe baza criteriilor de evaluare stabilite, comisia de admitere nominalizează, pe
baza criteriilor de selecţie stabilite, candidatul care urmează să ocupe locul de student-doctorand scos la
concurs. Pentru a putea fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 8 la fiecare dintre probele
concursului, respectiv calificativul Admis la probele eliminatorii.
13. După desfășurarea probelor de concurs, secretariatul școlii doctorale va anunța rezultatele admiterii prin
afișare la avizierul școlii doctorale și pe pagina de internet. Candidații pot să depună contestații privind probele
scrise, prin email sau în format fizic, la secretariatul Școlii doctorale, în termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea
rezultatelor. Modul în care au fost soluționate contestațiile se comunică în maximum 2 zile lucrătoare după
încheierea termenului de depunere a contestațiilor.
14. Candidatul va putea fi înmatriculat pe locul respectiv numai în urma obţinerii avizului favorabil al consiliului
şcolii doctorale. Dacă la concurs participă mai mulţi candidaţi pentru acelaşi loc, comisia de admitere va întocmi
un clasament al tuturor candidaţilor în funcţie de rezultatele obţinute, desemnând candidatul câştigător. De
asemenea, va preciza care dintre candidaţii care au participat la concurs sunt eligibili pentru ocuparea locului
în cauză, în cazul în care candidatul declarat admis nu va fi înmatriculat sau pentru eventuale locuri
suplimentare.
15. Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studii de către candidat şi încărcarea acestuia pe
platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o modalitate comunicată de școala doctorală/ISD.
Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar. Dacă studentul a obținut
un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se face şi dovada plății taxei de școlarizare.
16. Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor
originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.
17. Contractele de studii completate și semnate de studentul-doctorand și conducătorul de doctorat se vor
depune la secretariatul Școlii doctorale până la 14 octombrie 2020, care le va înainta către Institutul de Studii
Doctorale până la 16 octombrie 2020.
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