PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE
PENTRU DOCTORAT ŞI CRITERII DE DEPARTAJARE
ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022
Nr.
crt.
1

Facultatea

Probe de concurs

Biologie

Probă orală - prezentare
proiect de cercetare
(50%), interviu (20%)
Probă scrisă - fișă de
autoevaluare a activității
științifice (30%).

2

Chimie

Probă orală - interviu

3

Drept

Probă scrisă: proiect de
cercetare doctorală 50%
Probă orală: interviu 50%

4

FEAA

Proiect – 50%
Interviu – 50%

Criterii de
departajare
1 Media examenului
de disertație
2 Media examenului
de licență
3 Media anilor de
studiu din ciclul de
master
1 Media examenului
de disertație
2 Media examenului
de licență
3 Media aritmetică a
următoarelor medii:
a) media anilor de
studii din ciclul de
studii universitare de
licenţă
b) media anilor de
studii din ciclul de
studii universitare de
master
1 Media examenului
de disertație
2 Media examenului
de licență
3 Nota obţinută de
candidat în cadrul
programului de
licenţă, la materia
care constituie
principala direcţie de
cercetare doctorală
1 Media de concurs
(propunere de
cercetare 50% +
interviu 50%)
2 Media dosarului de
înscriere (50% nota
de la examenul de
licenţă şi 50% nota de
la examenul de
disertaţie)
3 Nota de la examenul
de disertație

Observații
Tematica și
bibliografia propuse
de conducătorii de
doctorat; media
minimă de admitere
este 7
- Media minimă de
admitere este 8

- forma şi întinderea
proiectului de
cercetare doctorală
sunt stabilite de
fiecare conducător de
doctorat în parte

- Condițiile de
admitere rămân cele
stabilite prin
Metodologia de
admitere pentru
studiile doctorale

5

Filosofie

Probă scrisă - 50%
Interviu - 50%

6

Fizică

Probă scrisă - 50%
Probă orală - 50%

7

Geoștiințe

Examen oral

8

Informatică

Prezentare scrisă
Interviu (on-line sau
fizic)

9

Istorie

Probă scrisă
Probă orală - interviu

Admitere on-line:
Probă orală - interviu

10

Litere

Probă scrisă - 50%

1 Notele de la
examenul de disertație
2 Notele de la
examenul de licență
3 Media anilor de
studiu la masterat
1 Notele de la
examenul de licență
2 Notele de la
examenul de disertație
3 Notele de la proba
scrisă

1 Media examenului
de disertație
2 Media examenului
de licență
3 Media anilor de
studiu, ECTS, de la
programul de studii
de licenţă
1 Nota la examenul de
disertaţie
2 Nota la examenul de
licenţă
3 Media de absolvire a
studiilor de licenţă
(fără nota de la
examenul de licenţă)
1 Nota de la proba
orală
2 Media de la
examenul de licență
3 Media de la
examenul de disertație
1 Nota obţinută la
interviu
2 Media de la
examenul de licență
3 Media de la
examenul de disertație
1 Media examenului
de disertație

-

- Proba scrisă – 2
subiecte din tematica
de admitere la
doctorat (un subiect se
specialitate și un
subiect de fizică
generală)
- Proba orală – stadiul
actual al cercetării și
motivația referitoare
la alegerea temei, un
rezumat al
rezultatelor științifice
anterioare
- Media minimă de
admitere este 8
-

- Bibliografia va fi
publicată pe site-ul
Facultății de
Informatică

Proba scrisă subiecte din tematica
și bibliografia propuse
de fiecare conducător
de doctorat
Interviu - bazat pe
tematica și
bibliografia propuse
de conducătorul de
doctorat

Se pot înscrie pentru a
susține examenul de
admitere:

Colocviu pe baza
propunerii de proiect
doctoral – 50%

2 Media studiilor de
master
3 Media de la licenţă
şi/sau media studiilor
de licenţă

- absolvenţi cu
diplomă de master
(sau echivalentă) în
domeniul Filologie sau
apropiat acestuia
(ştiinţe umaniste:
filozofie, istorie,
psihologie, jurmalism,
ştiinţele comunicării,
studii culturale) şi
absolvenţii din
promoţiile anterioare
sistemului Bologna
care probează, cu
acte, absolvirea
învăţământului
universitar de lungă
durată;
- doar candidații care
au o medie de
minimum 8,00 între
examenul de licență și
disertație

1 Nota examenului de
disertație
2 Media ECTS de
absolvire a studiilor
de master (fără nota
de disertaţie)
3 Media examenului
de licenţă
1 Media examenului
de disertație
2 Media examenului
de licență
3 Media anilor de
absolvire a studiilor
universitare de
masterat

Nota finală reprezintă
media aritmetică a
celor două probe
Nota obținută trebuie
să fie minim 8

1. Media de înscriere
la concurs
2.Media de la
disciplina Teologia
Dogmatică
3.Media de la
disciplina de
specialitate

1.Eligibili -absolvenți
ai studiilor de licență
în domeniul Teologie
și de master în
domeniul științelor
socio-umane
2. Media de absolvire
a studiilor de licenţă şi
master de minim 8,51

11

Matematică

Test scris și examinare
orală din tematicile
publicate
Prezentarea proiectului
de cercetare

12

Psihologie și
Științe ale
Educației

Examen oral
a) prezentarea
preocupărilor/
experienței anterioare de
cercetare – 50%
b) prezentarea
proiectului de cercetare –
50%

13

Teologie
Ortodoxă
”Dumitru
Stăniloaie”

Probă scrisă – Teologie
Ortodoxă Dogmatică
Probă scrisă/ orală –
disciplina de specialitate

-

14

Știința
Sportului și
Educației
Fizice

Prezentarea design-ului
cercetării
Interviu

1 Media concursului
de admitere la
doctorat
2 Media examenului
de disertație
3 Nota la proba
Prezentarea designului cercetării

Media anilor de studii
de licență și nota
obținută la examenul
de licență – 70%
Media anilor de studii
de master
(aprofundate) și nota
obținută la examenul
de disertație - 30%
3. Binecuvântarea
Înaltpreasfințitului
Teofan, Mitropolitul
Moldovei
-

