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Regulamentul Școlii Doctorale de Filosofie de admitere la studii doctorale 
universitare în Filosofie, sesiunea septembrie 2022 

 

Admiterea la studiile universitare de doctorat în domeniul Filosofie se realizează în conformitate 
cu: Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai 
pentru anul universitar 2022-2023 (Modificată și completată prin HS nr. 34/14.03.2022) și 
Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea 
Babeș-Bolyai, actualizat în ședința de Senat cu nr. 483 din 13.01.2020, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(1) Admiterea la studiile universitare de doctorat în domeniul Filosofie se desfășoară în sesiunea 
din septembrie conform următorului calendar: 

- pentru cetățenii din România, Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Confederația 
Elvețiană (admiterea se face prin intermediul Școlii Doctorale de Filosofie): 

 5 – 9 septembrie 2022: înscrierea online a candidaților la concursul de admitere la 
Școala Doctorală de Filosofie (https://admitere2022.ubbcluj.ro) 

 12 – 15 septembrie 2022: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere 

 16 – 20 septembrie 2022: confirmarea ocupării locurilor, fizic, la Școala Doctorală de 
Filosofie (ȘDF) 

 3 octombrie 2022: înmatricularea candidaților admiși 

- pentru candidații – cetățeni străini extracomunitari (din alte state decât cele membre ale UE, 
SEE si CH- admiterea se face într-o primă etapă prin intermediul Institutul de Studii Doctorale 
https://doctorat.ubbcluj.ro/eng/important-dates/) 

 15 aprilie – 30 iunie 2022: depunerea dosarelor de candidatură pentru obținerea 
Scrisorii de Acceptare la Studii la ISD 

 5 – 9 septembrie 2022: înscrierea online a candidaților la concursul de admitere la 
Școala Doctorală de Filosofie (https://admitere2022.ubbcluj.ro) 

 12 – 15 septembrie 2022: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere 
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 16 – 20 septembrie 2022: confirmarea ocupării locurilor, fizic la Școala Doctorală de 
Filosofie (ȘDF) 

 3 octombrie 2022: înmatricularea candidaților admiși 

 

(2) Înscrierea online a candidaților, în perioada 5 – 9 septembrie 2022, se realiza prin încărcarea 
și transmiterea corectă pe platforma de admitere (https://admitere2022.ubbcluj.ro/) a tuturor 
documentelor necesare. Candidații sunt responsabili pentru încărcarea/transmiterea corectă a 
documentelor conform indicațiilor specificate. 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 declarația scrisă semnată. Documentele necesare pentru 
înscriere sunt: 

- Fișa de înscriere (fișa de înscriere completată va fi generată prin introducerea datelor de 
către candidat pe platforma de înscriere online care va fi publică pe website-ul ISD in 
perioada de admitere https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/). Pentru generarea 
fișei de înscriere, este necesar să fie introduse pe platforma online de înscriere datele de 
identificare personale conform cărții de identitate (buletinului de identitate), certificatului 
de naștere și/sau certificatului de căsătorie, dacă e cazul și conform celorlalte documente. 
Fișa de înscriere va fi însoțită de o anexă generată tot de platformă. 

- Cerere de înscriere (care conține și declararea etniei) conform modelului de pe website-
ul Institutului de Studii Doctorale – numai pentru candidații care optează pentru 
locurile rezervate etniei rrome 

- Curriculum Vitae format Europass  

- Lista lucrărilor științifice (dacă este cazul) 

- Diplomă de bacalaureat 

- 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. Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile din anul 
universitar 2021-2022 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. 
Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu atestat de echivalare eliberat de CNRED. 

- Certificatul de naștere 
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- Certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naștere prin căsătorie) 

- Carte de identitate 

- Dovada achitării taxei pentru concursul de admitere (înscriere și procesare, în cazul în 
care plata nu se face online) 

- Proiect/propunere de cercetare doctorală 

- Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională care să ateste 
stăpânirea unei limbi de circulație internațională, la un nivel minim conform Anexei 1 din 
Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai, 
pentru anul universitar 2022-2023, disponibilă pe https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/. 
În cazul în care candidatul nu deține un certificat de competență lingvistică, el trebuie să încarce o 
declarație în care optează pentru evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație 
internațională, prin participarea la proba-interviu din cadrul școlii doctorale în perioada 
concursului de admitere. Această declarație este disponibilă pe site-ul ȘDF 
http://hiphi.ubbcluj.ro/SDF/admitere.html sau se poate obține de la secretarul ȘDF. 

Pe întreaga durată a perioadei de înscriere, pentru informații și asistență, secretarul ȘDF Ile Vlad 
poate fi contactat de către candidați în intervalul orar 10-14 la 0752019594 (telefon) sau 
vlad.ile@ubbcluj.ro (email). 

(3) Admiterea la studiile universitare de doctorat în domeniul Filosofie se realizează pe baza unui 
concurs ce conține următoarele probe și criterii specifice: 

1. O probă scrisă de specialitate care cuprinde: 

a) relevanța filosofică a temei de cercetare propuse de candidat în contextul 
cercetărilor filosofice și interdisciplinare contemporane; 

b) prezentarea rezultatelor cercetărilor anterioare ale candidatului; 

c) întrebări de verificare a cunoașterii bibliografiei. 

2. Un interviu online în cadrul căruia vor fi analizate:  

a) preocupările științifice ale candidatului; 

b) aptitudinile de cercetare ale candidatului; 

c) tema propusă pentru teza de doctorat; 

d) participarea candidatului la manifestări științifice, proiecte și burse de cercetare, 
publicații etc., dovedite cu documente prezentate de candidat. 



 
Școala Doctorală de Filosofie

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 int. 5278 

Fax: 0264-59.19.06 

http://hiphi.ubbcluj.ro/doctorat/Filosofie.html 

Fiecare element al probelor va fi evaluat de membrii comisiei cu o notă între 10 și 1, media acestor 
note reprezentând media obținută de candidat la concursul de admitere. Vor fi declarați admiși, în 
ordinea descrescătoare a mediilor obținute și în limita locurilor scoase la concurs, candidații care 
au obținut cel puțin media 7,00. Criterii de departajare în cazul rezultatelor egale sunt media de la 
masterat și media de la licență. 

Concursul de admitere pentru fiecare candidat va avea loc la o dată din intervalul 12 – 15 
septembrie 2022 ce va fi anunțată pe site-ul ȘDF. 

Rezultatele admiterii vor fi afișate pe site-ul ȘDF și pe site-ul UBB (ISD). Eventualele contestații 
la probele scrise se depun, în termen de 24 de ore, la secretarul ȘDF, iar decizia comisiei de 
contestații stabilite de Consiliul ȘDF se comunică în maxim 48 de ore (două zile lucrătoare) după 
încheierea termenului de depunere a contestațiilor. Această decizie este definitivă. Nu se admit 
contestații pentru probele orale, nici contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de 
admitere  

(4) Pentru confirmarea locului în perioada 16 – 20 septembrie, candidații admiși pe locuri 
finanțate prin granturi de studii vor depune fizic, în original, (în locația menționată pe site) și online 
(pe platforma de admitere), în vederea înmatriculării, diploma de disertație sau, după caz, diploma 
de licență echivalentă, iar candidații care au promovat examenul de disertație în cursul anului 
universitar 2021-2022 vor depune adeverința de absolvire. Această adeverință va fi înlocuită cel 
târziu până la data expirării termenului ei de valabilitate cu diploma corespunzătoare, în original. 
Pentru candidații care au studii în străinătate se va transmite/depune în original, 
Atestatul/Adeverința de recunoaștere/echivalare a studiilor de către CNRED. Candidații admiși pe 
locuri cu taxă, listați ca înmatriculabili, vor confirma ocuparea locului prin prezentarea la Școala 
Doctorală de Filosofie/Institutul de Studii Doctorale, în perioada anunțată pentru desfășurarea 
confirmărilor, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin 
prima tranșă. 

(5) Pentru înmatriculare, candidații admiși care au confirmat ocuparea locului (a) vor completa 
contractul de studii în 4 exemplare, și îl vor depune online pe platformă, după care îl vor transmite/ 
depune la secretarul Școlii Doctorale de Filosofie; (b) vor întocmi, împreună cu conducătorul, 
planul studiilor universitare de doctorat în 4 exemplare semnate olograf, utilizând oferta de Cursuri 
ale școlilor doctorale 2022-2023, care va fi publicată la pagina: 
https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/scolile-doctorale/, conform indicațiilor oferite de secretarul Școlii 
Doctorale de Filosofie. 

(6) Pe întreaga perioadă de desfășurare a admiterii, membrii Școlii Doctorale de Filosofie își asumă 
toate responsabilitățile specificate în Regulamentul de funcționare a Școlii Doctorale de Filosofie, 
împreună cu următoarele responsabilități adiționale: 
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a. Secretarul ȘDF 

- să verifice dosarele candidaților și să sesizeze candidații în cazul unor nereguli 

- să le ofere candidaților informații privitoare la desfășurarea admiterii 

- să faciliteze organizarea concursului de admitere  

b. Membrii Consiliului Școlii Doctorale de Filosofie 

- în calitate de președinți sau membrii ai comisiei de admitere, să se asigure de buna organizare a 
concursul de admitere pentru fiecare candidat și respectarea tuturor prevederilor legale 

c. Directorul Școlii Doctorale de Filosofie 

- să se asigure de buna organizare și planificare a întregii admiteri online 

Toate informațiile aferente admiterii vor fi disponibile pe site-ul Școlii Doctorale de Filosofie, în 
secțiunea Admiterea la Școala Doctorală de Filosofie: http://hiphi.ubbcluj.ro/SDF/admitere.html  


