Regulamentul Școlii doctorale „Relații internaționale și
Studii de Securitate”
Metodologia de admitere septembrie 2020 (în regim ONLINE)
Motivația procedurii
Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza
Decretului nr. 195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel
național pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, precum și deciziile
Universității Babeș-Bolyai cu privire la suspendarea activităților didactice față în față
și desfășurarea acestora în regim online, Metodologia de admitere la studiile
universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 20202021 se completează cu următoarele prevederi, aplicabile în sesiunea de admitere din
luna septembrie 2020, dacă situația la nivel național nu va permite reluarea
activităților față în față:

1. Calendarul admiterii la doctorat
Perioada de înscriere la concursul de admitere: 31 august – 4 septembrie 2020,
(între orele 9.00-12.00). Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 715 septembrie 2020 – Proba 1: examen scris și Proba 2: interviu.

2. Înscrierea la examenul de admitere la doctorat
2.1. Înscrierea candidaților se face online.
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2.2. 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 20202021, 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.
2.3. Proiectul de cercetare trebuie depus la secretariatul Școlii doctorale
„Relații internaționale și Studii de Securitate” împreună cu dosarul de înscriere la
doctorat pentru a putea fi studiat de comisia de admitere anterior interviului.
2.4. La cererea conducătorului de doctorat pe al cărui grand concurează,
proiectul candidatului poate fi verificat folosind un program/software antiplagiat.
2.5. Tematica și bibliografia examenului de admitere propuse de fiecare
coordonator de doctorat pentru sesiunea de admitere la doctorat 2020-2021 vor fi
publicate pe pagina web a Școlii doctorale „Relații internaționale și Studii de
Securitate” cu cel puțin două luni înainte de perioada de înscriere.
2.6. Candidații își asumă responsabilitatea referitor la autenticitatea și
corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, care urmează să
fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă și semnată. Lista
documentelor necesare pentru înscriere la doctorat se află în ANEXA 1.

3. Organizarea examenului de admitere la doctorat
Examenul de admitere este organizat de Directorul Școlii doctorale și constă în
două probe, după cum urmează:
a) proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale printr-o probă scrisă.
b) proba 2: prezentarea proiectului de doctorat în fața Comisiei de admitere.
Ambele probe ale examenului de admitere la doctorat se vor desfășura online,
în timp real, în fața comisiei de examen, prin intermediul unei platforme propuse de
coordonatorul de doctorat (opțiunea platformei uzitate va fi enunțată odată cu
desemnarea Comisiei de admitere), care să permită transmiterea și recepționarea
simultană (în direct) de conținut audio-video. În toate cele trei cazuri, notele acordate
de fiecare membru al comisiei de examen vor fi numere întregi de la 1 la 10.
3.1. Evaluarea candidatului se va face prin examen (proba 1, proba 2):
a) Conducătorul de doctorat va elabora un subiect/subiecte pentru fiecare
candidat care concurează pentru un grant doctoral alocat. Coordonatorul de doctorat
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poate delega supravegherea candidatului în cursul examenului scris (Proba 1) unui alt
membru al Școlii doctorale (titular, asociat, post-doctorand, doctorand).
b) Candidatul va avea la dispoziție timpul necesar pentru pregătirea
răspunsului, interval în care nu va părăsi câmpul vizual al Comisiei de admitere, nu se
va consulta cu alte persoane aflate în aceeași încăpere sau la distanță de acesta.
Candidații care recurg la fraudă sau tentativă de fraudă dovedită, la propunerea
coordonatorului de doctorat pe al cărui grant doctoral candidează vor fi eliminați din
examen.
c) Candidatului i se vor aloca 10 minute pentru prezentarea răspunsului
elaborat.
d) Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.
3.2. Susținerea proiectului de doctorat (proba 2) se va desfășura online, de
preferință în aceeași sesiune video cu evaluarea cunoștințelor fundamentale și de
specialitate (proba 1), fiecare candidat având alocate 20 de minute pentru prezentarea
proiectului și 10 minute pentru a răspunde întrebărilor Comisiei de admitere. Proba 2
se poate desfășura cronologic după proba 1.
3.3. În situația în care un candidat nu poate accesa, din diverse motive,
platforma pe care se susțin examenele sau întâmpină probleme tehnice legate de
conexiunea la internet, comisia de evaluare poate decide asupra reprogramării
studentului în condițiile respectării prevederilor legate de desfășurarea examenului
(perioadă, comisie etc.).
4. Responsabilitățile candidatului la doctorat
4.1. Candidații sunt responsabili de asigurarea condițiilor tehnice personale
necesare pentru susținerea examenului la doctorat (conexiune la internet, cameră
video, microfon etc.).
4.2. Candidații au obligaţia de a se prezenta la examen (de a intra pe
platformă) în data și la ora stabilită conform programării de către coordonatorul de
doctorat pe a cărui grant doctoral candidează.
4.3. Candidații se prezintă la examen cu carte de identitate (sau paşaport). La
intrarea pe platformă, candidații plasează în dreptul camerei video actul de identitate
cu poza pentru a putea fi identificați.
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5. Responsabilitățile conducătorilor de doctorat și ale comisiilor de evaluare
Conducătorul de doctorat și membrii comisiei de examinare sunt responsabili
de asigurarea condițiilor tehnice necesare examinatorilor pentru desfășurarea
examenului (conexiune la internet, cameră video, microfon etc.).
6. Mențiuni finale
Prevederile Regulamentului Școlii doctorale „Relații internaționale și Studii de
Securitate” privind susținerea online a admiterii la doctorat se aplică pentru examenul
de admitere la doctorat în anul universitar 2020-2021 (sesiunea septembrie) doar dacă
situația la nivel național nu va permite reluarea activităților față în față.

ANEXA I

Potrivit Regulamentului de admitere al UBB, înscrierea la concursul de
admitere se va face conform calendarului admiterii. Înscrierea de către o altă persoană
poate fi realizată doar pe bază de PROCURĂ NOTARIALĂ.
Documente:
a) Fişa de înscriere (formular tip) și anexa – generate prin Platforma online de
înscriere: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/.
b) Curriculum vitae
c) Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
d) Copie legalizată la notar după documentele originale sau prezentarea documentelor
în original în vederea stabilirii conformității cu originalul (Ordonanța de urgență nr.
41/2016):
- diploma de bacalaureat;
- diploma de finalizare a studiilor de licenţă (cu anexele aferente după caz: foaie
matricolă respectiv supliment la diplomă);
- diploma de studii aprofundate/master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă
respectiv supliment la diplomă);
- certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui
de naştere prin căsătorie);
- document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul).
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Candidații

care

au

promovat

examenul

de

disertație

în

sesiunile

corespunzătoare anului universitar 2019-2020 pot prezenta la înscriere, în locul
diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se
menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de
valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
e) Copie nelegalizată după buletin/carte de identitate
f) Chitanța care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere
Taxa pentru concursul de admitere la doctorat, formată din taxa de procesare şi taxa
de înscriere la concurs, se achită:
- la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX,
deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj;
- la casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu nr. 14, orar luni-vineri: 10-14 (sâmbătă şi
duminică: închis);
- prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al
Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj.
Codul fiscal al UBB: 4305849.
Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă procesare
şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie și
Filosofie”. Chitanţa se ataşează dosarului de înscriere.
g) Numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome –
Cerere

de

înscriere

(care

conține

și

declararea

etniei)-

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/actele-necesare-inscrierii-la-concursul-de-admitere/
Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome vor aduce la înscriere
(în dosar) un document scris eliberat de către o organizaţie legală a rromilor (semnat
şi ştampilat), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Documentul scris din partea
unei organizaţii legal constituite a rromilor (indiferent de domeniul de activitate al
organizației) trebuie să conțină mențiunea că respectivul candidat face parte din etnia
rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.
h) Declarație de consimțământ
i) Dosar plic (mapă)
PENTRU CANDIDAȚII CU DIPLOME OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE!
În vederea transmiterii la MEN și CNRED a dosarelor de recunoaștere de studii ale
candidaților români, EU, SEE și CE, vă rugăm să aveți în vedere că depunerea acestor
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dosare la Institutul de Studii Doctorale al UBB va fi până în data de 1 iulie 2020
persoană de contact la ISD: Cosmina Ciobanu (cosmina.ciobanu@ubbcluj.ro)

Calendarul admiterii:
Perioada de înscriere la concursul de
31 aug. – 4 septembrie 2020

admitere:
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului
de admitere:

7-15 septembrie 2020

Confirmarea ocupării locurilor – la Institutul
22 – 24 septembrie 2020

de Studii Doctorale:
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi
(începerea programului de doctorat):

1 octombrie 2020
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