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Admiterea la studiile universitare de doctorat în domeniul Filosofie 
 

‒ Extras din Regulamentul de funcționare a Școlii Doctorale de Filosofie ‒ 

 
 

Art. 29. 

(1) Admiterea la studiile universitare de doctorat în domeniul Filosofie se realizează pe baza unui 
concurs organizat în conformitate cu Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în 

UBB elaborată anual în concordanță cu reglementările MEN, și cu reglementările proprii ale UBB 

privind studiile universitare de doctorat. 

(2) Admiterea la doctorat se desfășoară în una sau două sesiuni anuale, înainte de începerea anului 
universitar, iar înmatricularea candidaților reușiți se face începând cu prima zi a anului universitar. 

(3) Candidații concurează pentru ocuparea locurilor repartizate ȘDF, conform criteriilor stabilite de 

CSUD, la forma de învățământ cu frecvență sau forma de învățământ cu frecvență redusă, cu finanțare 
de la bugetul de stat sub forma de granturi de studii, sau în regim cu taxă. 

(4) Persoanele care posedă calificările necesare și care dispun de resursele financiare corespunzătoare 

(fie din surse proprii, fie din burse acordate de persoane fizice sau juridice), pot fi admise, la solicitarea 
lor și în urma promovării concursului de admitere la doctorat, ca studenți doctoranzi în regim cu taxă. 

(5) Locurile repartizate pentru ȘDF sunt distribuite între conducătorii de doctorat de Consiliul ȘDF 

conform criteriilor stabilite: 

a) productivitatea științifică a fiecărui conducător de doctorat, materializată în proiecte realizate cu 
participarea studenților-doctoranzi, în participări cu lucrări la manifestări științifice naționale și 

internaționale, în publicații la edituri recunoscute; 

b) alegerea traiectoriei de cercetare; 
c) solicitările de poziții vacante de student-doctorand, formulate de conducătorul de doctorat; 

d) raportul între numărul studenților-doctoranzi înmatriculați și doctorate finalizate cu succes; 

e) respectarea prevederilor art. 22 și art. 23 alin. (1).  
Art. 30. 

(1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat în Filosofie absolvenți ai studiilor 

universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licență a 

absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioadă anterioară aplicării sistemului 
Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate. 

(2) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European 

sau ai Confederației Elvețiene au acces la doctorat în Filosofie în aceleași condiții cu cele prevăzute de 
actele normative pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele (taxa pentru concursul de 

admitere, taxa de studiu, taxa de susținere a tezei de doctorat). 

(3) Înscrierea la concursul de admitere la doctorat în Filosofie se poate face indiferent de domeniul în 

care candidatul a obținut diploma de licență și cea de master. 
(4) Cu ocazia înscrierii la concursul de admitere, candidatul își alege un conducător de doctorat dintre 

acei conducători de doctorat în domeniul Filosofie care oferă, în urma distribuirii locurilor în interiorul 

ȘDF, locuri pentru acel concurs, și concurează pentru ocuparea unui loc oferit de conducătorul 
respectiv. În cazul reușitei acel conducător va deveni conducătorul de doctorat al studentului-doctorand.   

(5) Directorul CSUD împreună cu secretariatul ISD precizează actele necesare înscrierii la concursul 

de admitere la doctorat, lista lor fiind afișată, împreună cu procedura de înscriere, calendarul și modul 
de desfășurare a concursului de admitere, pe site-ul UBB (ISD) și pe site-ul ȘDF. 

Art. 31. 

(1) Cu cel puțin 2 luni înainte de data desfășurării concursului de admitere, Consiliul ȘDF elaborează 

documentul Probe de admitere și criterii de evaluare și de selecție a candidaților la concursul de 
admitere la studii universitare de doctorat în domeniul Filosofie. Acest document este parte integrantă 

a prezentului Regulament. Prin consultare cu Consiliul ȘDF, fiecare conducător de doctorat titular în 

ȘDF stabilește criterii specifice, dacă este cazul, precum și bibliografia cerută pentru concursul de 
admitere. Aceste criterii, însoțite de lista bibliografică, vor fi comunicate în scris ISD-lui și făcute 

publice pe site-ul ȘDF și pe site-ul UBB (ISD). 

(2) În domeniul Filosofie, concursul de admitere la doctorat cuprinde două probe: 

a) o probă scrisă de specialitate, potrivit prevederilor din Probe de admitere... menționat în alin. (1); 
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b) un interviu în cadrul căruia se analizează preocupările științifice, aptitudinile de cercetare ale 
candidatului și tema propusă pentru doctorat, potrivit prevederilor din Probe de admitere... menționat 

în alin. (1). 

(3) La solicitarea conducătorilor de doctorat și cu acordul Consiliului ȘDF pot fi prevăzute și alte probe 

specifice. În cazul în care un candidat își exprimă intenția de a desfășura o componentă din studiile 
universitare de doctorat într-o limbă străină, atunci acel candidat va desfășura cel puțin o componentă 

a concursului în limba respectivă. Această componentă va avea caracter eliminatoriu, și va fi notată cu 

admis/respins. 
(4) Probele se dau în fața unei comisii de admitere constituite din conducătorul de doctorat, care a oferit 

locul de student-doctorand pentru admitere, și cel puțin alți 2 specialiști în domeniul Filosofie din UBB 

care au cel puțin funcția de conferențiar universitar sau cercetător științific gradul II. Președintele 
comisiei de admitere este conducătorul de doctorat. Comisiile de admitere sunt propuse de Consiliile 

ȘDF și se aprobă de directorul CSUD. 

(5) Pentru fiecare probă de specialitate, comisia acordă o notă între 10 și 1, media acestor note 

constituind nota obținută de candidat la concursul de admitere. Vor fi declarați admiși, în ordinea 
descrescătoare a mediilor obținute și în limita locurilor scoase la concurs, acei candidați care au obținut 

media minimă 7,00. 

(6) După evaluarea probelor comisia de admitere nominalizează, pe baza criteriilor de selecție stabilite, 
candidatul care urmează să ocupe locul de student-doctorand scos la concurs. 

Art. 32.  

(1) 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. 
(2) Locurile rămase vacante la nivelul ȘDF vor fi redistribuite altor școli doctorale de către conducerea 

ISD conform criteriilor suplimentare stabilite de CSUD. Candidații reușiți fără loc vor fi cuprinși într-

o listă de așteptare de locuri vacante redistribuite ȘDF de către conducerea ISD. 
(3) Candidații devin înmatriculabili după confirmarea ocupării locului obținut la concursul de admitere, 

potrivit prevederilor metodologiei de admitere. Candidații care au confirmat ocuparea locului vor fi 

înmatriculați numai după semnarea Contractului de Studii, și în urma validării de Consiliul ȘDF și de 

CSUD a rezultatelor finale ale admiterii, afișate pe site-ul ȘDF și pe site-ul UBB (ISD). 
Art. 33. 

ȘDF asigură transparența procedurilor de evaluare și de selecție a candidaților pentru admiterea la 

doctorat pe locurile oferite de conducătorii de doctorat titulari și garantează accesul la aceste informații, 
inclusiv prin publicarea pe Internet și prin alte mijloace de informare (broșuri, afișe etc.). Directorul 

ȘDF răspunde pentru buna desfășurare a concursului de admitere, în condițiile respectării normelor de 

calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare. 


