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ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
III.1. Condiții de eligibilitate
a) Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat absolvenții cu diplomă
de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv absolvenții de studii unviersitare de master
obținută în România, Republica Moldova sau alte state terțe UE, care au absolvit programe de studii de master
acreditate.
b) Pentru verificarea eligibilității diplomelor, UMFVBT, prin grija Departamentului Relații Internaționale, va
consulta pentru cetățenii din Republica Moldova pagina de web: http://www.anacip.md, iar pentru celelalte state
pot fi accesate site-urile: http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx, alegând țara respectivă și
apoi

Recognised

higher

education

institutions,

respectiv

http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute, unde există facultățile și domeniile
de studii (pe țări) care sunt acreditate.
c) În cazul în care UMFVBT va întâmpina dificultăți în procesul de evaluare a dosarelor, poate transmite la MENDGRIAE, la adresa de e-mail: verificarediplomerop@edu.gov.ro, în format scanat, diplomele candidaților
respectivi, în vederea obținerii aprobării de școlarizare.
III.2. Procedura de admitere la studii universitare de doctorat
III.2.1. Oferta locurilor alocate se publică pe site-ul UMFVBT, după consultarea MRP și MAE;
III.2.2. Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP și MAE, prin misiunile diplomatice ale României,
asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni și asupra ofertei educaționale;
III.2.3. Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente:
a.) certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;
b.) copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
c.) copie după pașaport;
d.) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către
autoritățile de resort din țara emitentă;
e.) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată de către
autoritățile de resort din țara emitentă;
f.) copie și traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia, autentificată de către
autoritățile de resort din țara emitentă;
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g.) copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru
absolvenții anului curent;
h.) foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;
i.) Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau Certificatul de competență lingvistică, după caz;
j.) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care
urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea
profesie.
III.2.4. Dosarele incomplete depuse și necompletate până la termenul limită de depunere (01.09.2018) nu vor fi
procesate, fiind declarate respinse.
III.2.5. Dosarele/completările la dosar depuse după data de 01.09.2018 nu vor mai fi procesate/luate în
considerare.
III.2.6. Calendarul privind desfășurarea admiterii:


12.03.2018 - deschiderea perioadei de preînscriere



07.05.2018 - deschiderea perioadei de recunoaştere a studiilor efectuate în afara României, când
candidaţii pot începe să-şi depună dosarele



01.09.2018 – data limită pentru recepționarea dosarelor (dosarele primite după această dată nu vor mai
fi procesate)



6 – 14 septembrie 2018 - completarea on-line a fişei de înscriere



10 - 14 septembrie 2018 - depunerea dosarului la Şcoala Doctorală pentru concursul de admitere



19 - 21 septembrie 2018 - Examen competenţă lingvistică



24 - 26 septembrie 2018 - Desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) – la sediul Disciplinei
conducătorului de doctorat



26 septembrie 2018– validarea rezultatelor provizorii admiterii la studii universitare de doctorat de către
Consiliul Şcolii doctorale şi Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat



26 septembrie 2018 – afişarea rezultatelor provizorii



27 septembrie 2018 – depunerea contestaţiilor, dacă este cazul



28 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor finale



1 octombrie 2018 - înmatricularea candidaţilor admişi

III.2.7. Selecția candidaților se va realiza de către fiecare comisie pe baza criteriilor de selecție prevăzute în
metodologia proprie de admitere la studii universitare de doctorat, astfel:
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a.) Nivelul de cunoaştere de către candidat pe baza consultării bibliografiei de specialitate, a problematicii
domeniului respectiv, a cercetărilor recente privind preocupările candidatului în raport cu orientarea
acestuia spre tema aleasă.
b.) Activitatea de cercetare desfăşurată de către candidat, temele de cercetare abordate care să se reflecte în
lucrări de cercetare ştiinţifică ca responsabil de temă sau coautor
c.) Activitatea publicistică: lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate indexate Web of Science,
Pubmed/Medline, alte baze de date internaţionale, recunoscute naţional;
d.) Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale şi naţionale şi publicate în rezumat în reviste cu ISSN sau
ISBN;
e.) Capacitatea de analiză, sinteză şi concepţie, de a întreprinde activităţi creative, de structurare şi
interpretare a unor rezultate; formularea şi argumentarea opiniilor personale.
III.2.8. MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este considerată
oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;
III.2.9. Fiecare candidat declarat admis are obligația de a confirma un singur loc de studiu, prin transmiterea
formularului din Anexa nr. 6, din prezenta metodologie – electronic la adresa de e-mail relint@umft.ro sau
personal la secretariatul Departamentului Relații Internaționale.
III.2.10.

Listele candidaților admiși, însoțite de dosarele de candidatură ale acestora vor fi înaintate de

UMFVBT, prin grija Departamentului Relații Internaționale, către M.E.N.-D.G.R.I.A.E. în vederea emiterii
aprobărilor de școlarizare, pentru fiecare student admis.

