Calendar de admitere la studii de doctorat sesiunea 2021

Sesiunea 2021 de admitere la doctorat:
 30 august – 7 septembrie 2021: înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile
doctorale de care aparțin.
 Înscrierea se va face online, la următorul link:




/ https:/ /admitere2021.ubbcluj.ro

8 – 14 septembrie 2021: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
15 – 17 septembrie 2021: confirmarea ocupării locurilor
27 septembrie 2021: înmatricularea candidaților admiși

Calendar de admitere la studii de doctorat sesiunea 2021 pentru candidații – cetățeni străini
extracomunitari (din alte state decat cele membre ale UE, SEE si CH)






15 aprilie - 30 iunie 2021: Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru
obținerea Scrisorii de Acceptare la Studii
30 august – 7 septembrie 2021: înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile
doctorale de care aparțin
8 – 14 septembrie 2021: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
15 – 17 septembrie 2021: confirmarea ocupării locurilor (la Institutul de Studii
Doctorale)
27 septembrie 2021: înmatricularea candidaților admiși

Informațiile referitoare la procedura de admitere și programarea probelor de concurs se vor
publica pe website-ul Institutului de Studii Doctorale la adresa http://doctorat.ubbcluj.ro/ și
https://enviro.ubbcluj.ro/admitere-doctorat/
ORARUL PENTRU ÎNSCRIERI
Depunerea/transmiterea dosarelor candidaților (români și de etnie rromă) la concursul de
admitere la doctorat se va face, în cazul stării de alertă, în regim online, pe platforma de
admitere a UBB.
Important! Platforma online de înscriere la doctorat: https://admitere2021.ubbcluj.ro . Rugăm
ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în
format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului
de înscriere la concursul de admitere la doctorat. Completarea electronică a fișei de înscriere și
depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la
admitere doctorat!
Procedura de admitere la doctorat implică și depunerea/transmiterea dosarului (fizic) de
înscriere la școala doctorală, cu excepția admiterii în condițiile stării de alertă/urgență. Dosarul
trebuie să fie complet. Demersurile de pe platforma de preînscriere online nu sunt suficiente
pentru înscrierea la doctorat.
*Pentru înscriere, trebuie făcută o programare telefonică la numărul de telefon: 0264 307030,
persoană de contact Simona Lucăcel sau electronic la adresa de e-mail:
simona.lucacel@ubbcluj.ro

