METODOLOGIE
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru
anul universitar 2017 - 2018
I. PRINCIPII
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este Instituţie Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat, numită în continuare IOSUD– UAIC.
Studiile universitare de doctorat sunt organizate în școlile doctorale care funcţionează în
cadrul IOSUD-UAIC.
Admiterea la studii universitare de doctorat, în anul 2017, se face în conformitate cu
următoarele acte normative:
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10.01.2011,
cu modificările şi completările ulterioare,
HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, publicată în
Monitorul Oficial nr. 551 din 03.08.2011, cu modificările şi completările ulterioare, ultimele
publicându-se în luna martie 2016,
Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi adoptată la data de 28.07.2011,
Regulamentul privind organizarea studiilor universitare de doctorat al IOSUD-UAIC,
O.M.E.N.C.S. nr. 6102 / 2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 1071 din 30 decembrie 2016
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare
de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2017-2018.
Procedura de admitere la studii universitare de doctorat include etapele de selecţie a
candidaţilor pentru poziţiile vacante de student doctorand pe care conducătorii de doctorat le propun
spre ocupare.
Admiterea la studii universitare de doctorat se face prin concurs, organizat în una sau două
sesiuni, în luna septembrie, înainte de începerea anului universitar. Probele de concurs se susțin în
fața unei comisii de admitere propusă de consiliile școlilor doctorale și aprobată de CSUD.
Numărul locurilor finanţate de la buget, pentru fiecare domeniu de doctorat, pentru anul
universitar 2017-2018 va fi repartizat în funcţie de numărul de locuri alocate UAIC prin Ordinul
Ministerului Educaţiei Naționale.
Consiliile școlilor doctorale stabilesc locurile disponibile pentru admiterea la doctorat în cazul
fiecărui conducător de doctorat din şcoala respectivă, respectând metodologia UAIC şi propunerile
conducatorilor de doctorat.
La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida şi cetăţenii statelor
membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai
Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în
ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceştia în afara
României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale
înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a
prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.
Informațiile privind actele necesare și modalitatea de recunoaștere a studiilor în vederea
admiterii la studii universitare de doctorat se găsesc pe adresa www.cnred.edu.ro.
Admiterea la studii universitare de doctorat și şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE
se face conform OM nr. 6000/2012 si OM nr. 3359MD/11.03.2013.
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Cetăţenii străini de etnie română vor fi admişi în urma concursului de admitere organizat
conform reglementărilor şi metodologiei specifice aprobate de Ministerul Educaţiei Naționale.
La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat cu predare în limba română, cetăţenii
străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de
către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naționale.
Orice prevedere transmisă de Ministerul Educaţiei Naționale sau aprobată de Senatul
Universităţii, cu privire la admiterea la doctorat, va fi adusă la cunoştinţa școlilor doctorale.
II. ORGANIZAREA ADMITERII LA DOCTORAT
II.1. Calendarul admiterii
Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2017-2018:
- înscrierea candidaţilor: 01 – 09 septembrie;
- selecţia candidaţilor : 12 – 14 septembrie;
- afişarea rezultatelor: 15 septembrie;
- contestaţii (doar pentru proba scrisă): 18 septembrie;
- afişarea rezultatelor: 20 septembrie;
- afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi: 02.10.2017.
II.2. Domeniile
Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în domeniile de studii
universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Domeniile în care IOSUD - UAIC organizează studii universitare de doctorat sunt
următoarele: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geologie, Geografie, Ştiinţa
mediului, Istorie, Filosofie, Ştiinţe ale Comunicării, Sociologie, Ştiinţe politice, Psihologie, Ştiinţe
ale educaţiei, Drept, Filologie, Contabilitate, Cibernetică şi Statistică, Economie, Finanţe,
Management, Marketing, Economie şi afaceri internaţionale, Informatică Economică, Teologie.
II.3. Forma de studii şi repartizarea locurilor neocupate
Studiile universitare de doctorat se organizează în forma de învăţământ cu frecvență sau cu
frecvenţă redusă, cu finanțare de la bugetul de stat (subvenționate prin granturi doctorale) sau în
regim cu taxă, valoarea acesteia fiind stabilită de Senatul UAIC, pe baza propunerilor CSD, cu
avizarea Biroului Executiv al Consiliului de Administrație (anexa 1). Studiile universitare de doctorat
organizate la IOSUD - UAIC sunt de tip ştiinţific.
Dacă în urma concursului de admitere, la unele școli doctorale, nu se completează toate
locurile finanţate de la buget, conducerea IOSUD - UAIC poate hotărî redistribuirea locurilor rămase
neocupate. În acest caz, la fiecare școală doctorală unde s-au transferat locuri, candidaţii respinşi, dar
care îndeplinesc criteriul minimal de admitere, pot fi înmatriculaţi în ordinea descrescătoare a mediei
obţinute la concurs, până la epuizarea locurilor suplimentate, în limita pozițiilor vacante aferente
conducătorilor de doctorat.
În cazul în care după redistribuire rămân locuri finanţate de la buget neocupate conducerea
IOSUD poate decide organizarea unei a doua sesiuni de admitere.
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II.4. Constituirea comisiilor de admitere
Se constituie comisia de admitere pe IOSUD care este formată din Rectorul Universităţii în
calitate de președinte, Directorul CSUD, Prorectorul pentru programe de masterat şi studii doctorale
și Directorii școlilor doctorale.
Se constituie de asemenea comisii de admitere la nivelul fiecărei școli doctorale, alcătuite din
Directorul școlii doctorale în calitate de președinte, conducători de doctorat din fiecare domeniu
asociat școlii doctorale şi un secretar.
Pentru pozițiile vacante scoase la concurs de către conducătorii de doctorat, comisia de
admitere va include conducătorii de doctorat pentru candidații proprii.
Odată cu desemnarea comisiei de admitere, la nivelul fiecărei școli doctorale, se numeşte şi o
comisie pentru rezolvarea contestaţiilor, formată din doi membri numiţi dintre conducătorii de
doctorat ai școlii doctorale care nu fac parte din comisia de admitere. Acolo unde nu se poate realiza
această condiţie, pot fi numiţi alţi profesori din facultate.
Comisiile sunt propuse de CSD și aprobate de CSUD.
Comisiile de admitere pe facultăţi au următoarele atribuţii:
- organizează înscrierea candidaţilor;
- instruiesc personalul antrenat în activităţile de admitere;
- organizează (după caz) accesul candidaţilor în sălile de concurs şi supravegherea
acestora în timpul probelor;
- stabilesc rezultatele finale ale concursului de admitere (liste de rezultate, decizii de
înmatriculare etc.);
- asigură materialele necesare desfăşurării admiterii.
III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
III.1. Condiţii generale pentru candidaţi
La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţii cu diplomă
de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr.
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai
ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către
direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale ca fiind cel puţin studii
universitare de master.
Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul instituţiei
organizatoare de studii universitare de doctorat, într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de
domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master. Durata totală cumulată a ciclului de
studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS).
Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru
studiile de doctorat.
III.2. Conţinutul dosarului de înscriere:
− fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;
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− curriculum vitae;
− lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
− atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani;
excepţie fac candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o
limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale
recunoscute;
− copie a certificatului de naştere;
− copie a actului de identitate;
− copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
− copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
− copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
− diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de
masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de
secretariatele facultăţilor);
− alte acte specifice domeniilor (Drept, Teologie);
− chitanţa de achitare a taxei de înscriere.
Înscrierea candidaţilor se poate desfăşura şi on-line. În acest caz, candidații vor trimite pe
mail la secretariatele şcolilor doctorale (adresele de mail se găsesc pe siteul UAIC) copii scanate în
format pdf după documentele necesare, urmând ca diploma de masterat şi foaia matricolă să fie aduse
într-un anumit interval după admitere, stabilit de către fiecare școală doctorală.
Datele doctoranzilor vor fi completate în programul E-sims al universităţii, sistem de gestiune
a școlarizării, în care se vor consemna, pe parcursul programelor din cadrul studiilor doctorale,
situaţia şcolară a studentului doctorand, întreruperi sau prelungiri ale activităţii acestuia.
Cuantumul taxelor de înscriere la admitere este cuprins între 50 lei și 300 lei, la propunerea
fiecărei școli doctorale (anexa I). Valoarea taxei va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare sau
postare pe paginile web ale școlilor doctorale, împreună cu condiţiile de admitere. Taxa de înscriere
nu se restituie.
Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de
înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior.
Declaraţiile false sau uzul de fals al oricărui document din dosarul de admitere atrag
eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal.
III.3 Desfășurarea concursului de admitere
Probele de concurs, scrise şi/sau orale, precum și criteriile de evaluare, selecție si departajare
se stabilesc de către consiliile şcolilor doctorale. Tematica și bibliografia aferentă probelor de
concurs și subiectele pentru probele scrise, acolo unde este cazul, se propun de către conducătorii de
doctorat care au poziții vacante la admitere, cu avizul consiliului școlii doctorale. La selecția
candidaților pot fi luate în considerare mediile de la examenul de licenţă sau disertaţie, dar nu pot fi
luate în calcul mediile sau notele din anii de studii. Media minimă de admitere este 7 (şapte).
În cazul mediilor egale, departajarea candidaților se face pe baza notelor de la examenul de
disertație și, dacă este nevoie, pe baza notelor de la examenul de licență.
Depunerea eventualelor contestații se face în termen de 24 de ore de la momentul afișării
rezultatelor. Nu se admit contestații pentru probele orale. Decizia comisiei de contestațíi este
definitivă.
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Pentru studiile universitare de doctorat organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine
obligatoriu o probă de competenţă lingvistică eliminatorie, notată cu admis/respins.
Școlile doctorale asigură transparența procedurilor de evaluare și de selecție a candidaților și
garantează accesul la aceste informaţii, inclusiv prin publicarea acestora pe pagina web a instituției.
Directorii școlilor doctorale răspund de buna desfăsurare a concursului de admitere, de
respectarea normelor de calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare.
Informațiile despre admitere specifice fiecărei şcoli doctorale se publică pe pagina web de
către fiecare școală doctorală și se afișează la avizierul școlii.
IV. REZULTATELE FINALE ALE ADMITERII ŞI
ÎNMATRICULAREA DOCTORANZILOR
Candidaţii declaraţi admişi în baza rezultatelor admiterii sunt înmatriculaţi, pentru anul
universitar 2017-2018, prin Decizie a Rectorului UAIC. Listele candidaţilor admişi şi înmatriculaţi
pe domenii de studiu şi listele candidaţilor respinşi vor fi afişate de către fiecare școală doctorală la
avizierul fiecărei școli doctorale și pe pagina web proprie.
După aprobarea înmatriculării, studenții doctoranzi sunt înscriși în Registrul matricol unic
(RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la programul de studii la
care au fost admiși.
Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor
finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu,
conform deciziilor comisiilor de admitere din fiecare școală doctorală.
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale acelora care renunţă la şcolarizare se restituie acestora,
la cerere, gratuit, pe baza actelor de identitate, potrivit calendarului stabilit de fiecare școală
doctorală.
Doctoratul se desfăşoară pe bază de contract încheiat între studentul doctorand şi IOSUD UAIC.
Candidaţii declaraţi admişi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 60,00 lei.
Studiile universitare de doctorat se desfăşoară în limba română sau, cu avizul consiliului școlii
doctorale şi cu aprobarea conducerii IOSUD, într-o limbă de circulaţie internaţională.
Pentru doctoranzii ale căror teme de cercetare necesită îndrumarea de către mai mulţi
conducători de doctorat din domenii diferite sau în cazul desfăşurării proiectului de cercetare şi în
altă instituţie, se organizează doctorat în cotutelă. În acest caz, pentru studentul doctorand îndrumarea
este asigurată, în afara conducătorului din școala doctorală unde este înmatriculat, de încă unul sau
mai mulţi conducători de doctorat, în baza unui acord de cotutelă încheiat între părţi.
Prezenta metodologie pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de
doctorat a fost aprobată de Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în ședinta din data
de 26.01.2017.

RECTOR,
Prof.univ.dr. Tudorel TOADER
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anexa I

TAXELE DE ŞCOLARIZARE ŞI ADMITERE
LA DOCTORAT PENTRU
ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018
Nr.
crt.
1

Biologie

Cuantumul taxei de
şcolarizare / an
(RON)
5000

2

Chimie

5000

50

3

Drept

6000

300

4

EAA

6000

250

5

5000

250

6

Filosofie şi Ştiinţe
Social - Politice
Fizică

5000

200

7

Geografie şi Geologie

5000

300

8

Informatică

6000

200

9

Istorie

5000

200

10

Litere

5000

200

11

Matematică

5000

120

12

Psihologie şi
Ştiinte ale Educaţiei
Teologie Ortodoxă
„Dumitru Stăniloaie”

5000

300

5000

250

min. 5000 – max. 7500

min. 50 – max. 350

13

Facultatea de
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Cuantumul taxei de
admitere (RON)
250

