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ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SESIUNILOR DE ADMITERE LA UBB, 

ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ 

 

Anexă la Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în 

Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2020-2021 

 

Școala Doctorală Didactica. Tradiție. Dezvoltare. Inovație 

 

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 

national 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 2020-2021, se completează cu 

următoarele prevederi, aplicabile în sesiunile de admitere iulie 2020 și septembrie 2020, 

dacă situația la nivel național nu va permite reluarea activităților față în față: 

 

1. Sesiunile de admitere la studii universitare de doctorat se vor desfășura după 

calendarul aprobat de Senatul Universității Babeș-Bolyai. 

2. Înscrierea candidaților se face online. 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 2020-2021, 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. 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 declarație scrisă semnată. 

 

a) Documente scanate necesare pentru înscrierea la studii universitare de doctorat: 

- fișă tip de înscriere (semnată); 

- 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 şi lista lucrărilor; 

- diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie 

matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia; 

- diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă 

nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia; 
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- diplomă de master/studii aprofundate și suplimentul la diploma de master/foaia 

matricolă; 

- certificatul de naștere; 

- certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naștere prin 

căsătorie); 

- carte de identitate; 

- declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

- dovada achitării taxei pentru concursul de admitere (înscriere şi procesare); 

- alte acte stabilite prin metodologia proprie a şcolilor doctorale şi a Institutului de 

Studii Doctorale prin Metodologia de admitere la studii universitare de doctorat. 

• Dosarul cu actele necesare înscrierii la studiile universitare de doctorat va fi 

încărcat pe platforma online și va primi număr de înregistrare, prin 

intermediul căruia candidatul se va indentifica pe lista cu rezultatele 

admiterii.  

• După verificarea documentelor electronice de înscriere la examenul de 

admitere, secretarul școlii doctorale înregistrează dosarele și comunică 

numerele de înregistrare candidaților. 

• Secretarul școlii doctorale transmite (în format electronic) dosarele 

candidaților către comisiile de admitere. 

 

3. Forma de examinare pentru fiecare program va fi specificată de şcoala doctorală 

organizatoare. 

 

• Examenul de admitere la Școala Doctorală „Didactica. Tradiție. Dezvoltare. 

Inovație” se va desfășura online, prin intermediul unei platforme (Skype, Zoom, 

Microsoft Teams) care va fi specificată candidaților înainte de examen. Examenul 

de admitere va consta în două probe*:  

o Proba a: Examinare orală din literatura de specialitate, conform tematicii de 

evaluare. 

o Proba b: Prezentarea orală a proiectului de admitere la doctorat. 

• Ponderea notelor celor două probe este de 40% (proba a) și 60% (proba b). 

• Nota finală va fi reprezentată de media ponderată a celor două probe. 

• La admiterea online vor participa membrii comisiei de admitere (comisiile de 

admitere vor fi propuse de Consiliul școlii doctorale și aprobate de Directorul 

CSUD). 

• În urma prezentărilor online ale candidaților, membrii comisiei/comisiilor de 

admitere vor trimite notele secretarului școlii doctorale, care va centraliza situația 

rezultatelor la admitere și o va afișa atât online, cât și fizic, la avizierul Școlii 

Doctorale (cu protejarea datelor cu caracter personal conform GDPR). 

• Media minima pe care trebuie să o obțină un candidat pentru a fi declarat admis 

este 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. 
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• Eventualele contestații se depun la Școala Doctorală, în termen de 1 zi lucrătoare 

de la afișarea rezultatelor, iar rezultatele contestațiilor se comunică în maxim 2 zile 

lucrătoare după încheierea termenului de depunere a contestațiilor. 

• Rezolvarea contestațiilor este în exclusivitate de competența Comisiei de 

contestații, desemnată de către Consiliul Școlii Doctorale. 

• După soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor, rezultatul concursului de 

admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat. 

• Validarea admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul 

Școlii Doctorale (CSD) și Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD). 

Afișarea rezultatelor finale pe site-ul ISD se face numai după validarea 

rezultatelor de către Consiliul Școlii Doctorale și CSUD. 

• Directorul Școlii Doctorale răspunde pentru buna desfășurare a examenului de 

admitere la studiile universitare de doctorat, în sensul respectării normelor de 

calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare.  

• Școala Doctorală asigură transparența procedurilor de evaluare și de selecție a 

candidaților pentru admiterea la doctorat și garantează accesul la aceste informații 

prin publicarea online și prin alte mijloace de informare (broșuri, afișe). 

 

4. Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi 

încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o 

modalitate comunicată de şcoala doctorală/ISD. Documentele originale vor fi prezentate 

în format fizic la începerea anului universitar. Dacă studentul a obţinut un loc cu taxă, 

în etapa de confirmare a locului se face şi dovada plăţii taxei de şcolarizare. 

Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea 

documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului 

dobândit prin concurs. 

5. Odată cu adoptarea prezentei anexe, rămân în vigoare toate celelalte prevederi ale 

Metodologiei de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai 

pentru anul universitar 2020-2021. 

6. Atunci când situația la nivel național se va modifica și se va permite reluarea 

activităților didactice față în față, prevederile prezentei anexe își vor înceta valabilitatea, 

aplicându-se integral Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în 

Universitatea Babeș –Bolyai pentru anul universitar 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*aceste probe se vor înregistra pe platforma utilizată (Skype, Zoom sau Microsoft Teams) în scop de examinare, iar pe 

baza acestei înregistrări se pot formula eventualele contestații. Candidații își vor exprima acordul scris pentru 

realizarea înregistrării. 


