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Extras din REGULAMENTUL de organizare a admiterii la  
programul de studii universitare de doctorat  

pentru anul universitar 2017 – 2018 
 

PROCEDURA DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT SAU ÎN REGIM CU TAXĂ  

 

Art. 16 Procedura de admitere la studii universitare de doctorat se referă la procesul de 

selecţie a candidaţilor, pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand propusă de 

conducătorii de doctorat pentru a fi ocupată în sesiunea septembrie 2017. 

 

Art. 17 Pentru fiecare poziţie vacantă de student doctorand, conducătorii de doctorat 

definesc o direcţie de cercetare, precizată în oferta publică, în interiorul căreia persoana 

declarată admisă trebuie să-şi dezvolte teza de doctorat, sens în care va prezenta la 

admitere o propunere de proiect de cercetare. 

 

Art. 18 La înscriere, după consultarea ofertei publice, prin completarea şi semnarea „fişei 

de înscriere”, persoanele interesate optează pentru un conducător de doctorat, una dintre 

poziţiile vacante, direcţia de cercetare conexă propusă de conducătorul de doctorat. 

 

Art. 19 Pentru fiecare poziţie vacantă de student doctorand se constituie o comisie de 

admitere. Examinarea candidaţilor se va realiza în ordinea poziţiilor scoase la concurs şi a 

înscrierilor. 

 

Art. 20 Concursul de admitere constă într-o evaluare orală, realizată în comisii de 

examen special constituite, din câte doi membri (persoane abilitate din cadrul Şcolii 

doctorale sau alte persoane cu competenţe în ariile ştiinţifice specifice tematicilor de 

concurs, desemnate de Consiliul Şcolii Doctorale) şi un preşedinte, în persoana 

conducătorului de doctorat care a propus poziţiile de student doctorand scoase la concurs. 

 

Art. 21 În fiecare comisie, examinarea candidaţilor va viza trei obiective generale: 

- Stabilirea deţinerii de către candidaţi a unui nivel iniţial suficient de cunoaştere a 

domeniului de studii universitare de doctorat „Informaţii şi Securitate Naţională” (30 

puncte); 

 Certificate care să ateste participarea în cadrul unor cursuri/programe 

de formare/pregătire conexe tematicii abordată de poziția pentru care 

a aplicat – 17p; 

 Concordanța  diplomelor obținute în raport cu tematica de cercetare a 

poziției pentru care a aplicat; 
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Program Grad de concordanță/relevanță Punctaj 

Licență Ridicat – pe domeniul poziției 13 

Mediu – domeniu conex 8 

Scăzut – din alt corp de studii 0 

Master Ridicat  13 

Mediu  8 

Scăzut  0 

 

- Stabilirea deţinerii de către candidaţi a unui nivel iniţial suficient de cunoaştere a 

problematicii specifice poziţiei pentru care aceştia au optat la înscriere, inclusiv prin 

existenţa unor preocupări /studii anterioare, valorificate eventual prin lucrările 

publicate (30 puncte); 

 Publicarea a cel puțin un articol (în calitate de autor) în reviste 

științifice cu prestigiu recunoscut sau în volumele unor manifestări 

științifice, care să fie conex temei de cercetare – 10p; 

 Participarea la cel puțin un eveniment științific/sesiune de 

comunicări/conferință internațională care tratează subiecte conexe 

temei de cercetare – 10p; 

 Citări ale publicațiilor candidatului în alte lucrări științifice (articole, 

cărți, capitole de cărți, etc.) – 5p; 

 Participarea la cel puțin un exercițiu/curs/program de pregătire într-un 

domeniul conex tematicii de cercetare – 5p; 

- Evaluarea gradului de compatibilitate dintre competenţele şi direcţiile de cercetare 

declarate de conducătorul de doctorat care supervizează poziţia scoasă la concurs, 

respectiv intenţiile de dezvoltare prin doctorat, evidenţiate de candidat în propunerea 

de proiect de cercetare (40 puncte).   

 Corelarea obiectivelor stabilite în proiectul de cercetare cu obiectivele 

poziției scoase la concurs – 10p; 

 Relevanța expertizei deținute de candidat pentru tematica poziției 

scoase la concurs – 10p; 

 Caracterul de noutate și inovativitate al proiectului de cercetare și al 

direcției asumate prin programul doctoral – 10p; 

 Identificarea unui corpus metodologic potrivit în raport cu tematica de 

cercetare a poziției pentru care a aplicat – 10p ; 

 

Art. 22 Membrii şi preşedintele fiecărei comisii de admitere evaluează, pentru fiecare 

candidat, prin completarea de fişe de evaluare, îndeplinirea obiectivelor, acordând 

pentru fiecare dintre acestea până la 100 de puncte. 

 

Art. 23 Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a punctajului 

obţinut pentru cele două obiective punctate (media pentru fiecare obiectiv este media 

punctajului acordat de membrii şi preşedintele fiecărei comisii). 

 

Art. 24 Selecţia candidatului la doctorat este realizată, pentru fiecare poziţie vacantă, de 

conducătorul de doctorat care supervizează respectiva poziţie, dintre candidaţii care au 

obţinut un punctaj mediu de cel puţin 70 de puncte, respectiv media 7,00. 
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Art. 25 După examinarea tuturor candidaţilor înscrişi, fiecare comisie de admitere 

întocmeşte un proces-verbal ce va conţine numele candidatului selectat de conducătorul de 

doctorat, preşedinte al comisiei, pentru a ocupa poziţia scoasă la concurs, proces-verbal ce 

va fi înaintat Consiliului Şcolii Doctorale pentru avizare.  

 

Art. 26 Consiliul Şcolii doctorale analizează propunerile conducătorilor de doctorat 

privind candidaţii selectaţi în urma colocviului de admitere şi comunică lista candidaţilor 

declaraţi ADMIS la sesiunea de admitere septembrie 2017 şi declanşează demersurile 

pentru înmatricularea acestora. 

 

Art 27 Rezultatele evaluării orale nu pot fi contestate. 

 

Art. 28 În termen de 48 de ore după afişarea rezultatelor finale, persoanele care nu se 

regăsesc pe lista candidaţilor declaraţi ADMIS pot să îşi retragă dosarul de înscriere de la 

secretariatul Şcolii doctorale.   

 


