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CAPITOLUL I. PRINCIPII GENERALE
Art. 1.
(1) 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.
(2) Procedura de admitere la studii universitare de doctorat include etapele de selecţie a candidaţilor

pentru poziţiile vacante de student doctorand pe care Școlile doctorale le propun spre ocupare.
(3) 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 de
către candidați în fața unei comisii de admitere propusă de Consiliile școlilor doctorale (CSD) și
aprobată de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD).
(4) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru ciclul

de studii universitare de doctorat. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare
de doctorat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă,
indiferent de forma de învăţământ. Ei au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub
semnătură, dacă au mai urmat ciclul de studii de doctorat. Declaraţiile false atrag eliminarea din
concursul de admitere şi aplicarea dispozițiilor prevăzute în Codul Penal.
Art. 2.
(1) Numărul locurilor finanţate de la buget, pentru fiecare domeniu de doctorat, pentru anul

universitar 2022-2023 va fi repartizat Școlilor doctorale de către Biroul Executiv al Consiliului de
Administrație în funcţie de numărul de locuri alocate IOSUD-UAIC prin Ordinul Ministrului
Educaţiei. Numărul de locuri în regim cu taxă este fixat prin hotărâre a Senatului UAIC.
(2) Consiliile școlilor doctorale stabilesc locurile disponibile pentru admiterea la doctorat în cazul

fiecărui conducător de doctorat din Școala doctorală respectivă, respectând metodologia UAIC şi
propunerile conducătorilor de doctorat.
Art. 3.
(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida şi cetăţenii statelor membre

ale Uniunii Europene (UE), ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi ai
Confederaţiei Elveţiene (CH), 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 Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor CNRED, din cadrul Ministerului Educaţiei. Informațiile privind actele necesare și modalitatea de
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recunoaștere a studiilor în vederea admiterii la studii universitare de doctorat se găsesc pe adresa
www.cnred.edu.ro .
(2) Admiterea la studii universitare de doctorat și şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE

se face conform OMECTS nr. 6000/2012 si OMEN nr. 3359MD/11.03.2013. Primirea la studii și
școlarizarea cetățenilor străini începând cu anul universitar 2017-2018 este reglementată prin Ordinul
nr. 3473/2017.
(3) Cetăţenii străini de etnie română (”români de pretutindeni”) vor fi admişi în urma concursului de

admitere organizat conform reglementărilor şi metodologiei specifice aprobate de Ministerul
Educaţiei.
(4) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat cu predare în limba română, cetăţenii

străini care nu au urmat studii liceale/de licență în limba română, certificate prin diplome/suplimente
la diplomă au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română
eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei.
(5) Orice prevedere transmisă de Ministerul Educaţiei sau aprobată de Senatul Universităţii, cu

privire la admiterea la doctorat, va fi adusă la cunoştinţa Școlilor Doctorale.

CAPITOLUL II. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
Art. 4. Admiterea la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2022-2023 se face în
conformitate cu următoarele acte normative:
(1) Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
(2) HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, , cu modificările şi
completările ulterioare;
(3) Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
(4) Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
(5) Regulamentul de organizare și funcționare al UAIC;
(6) Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat al
UAIC;
(7) OMECTS nr. 6000/2012 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea
cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România
(actualizat prin OMEN nr. 3359 MD/11.03.2013);
(8) Ordinul MEN nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a
cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 - 2018;
(9) OMENCS. nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările ulterioare
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(O.M.E.C. nr. 5618/ 20 decembrie 2019, Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 3199 din 28 ianuarie
2021);
(10) OUG nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a
sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;
(11) Adresa 25/DGIU/25/01/2021 a MEC.
(12) Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ADMITERII LA DOCTORAT
Art. 5. Calendarul admiterii la studiile universitare de doctorat în IOSUD-UAIC pentru anul
universitar 2022-2023:
- înscrierea candidaţilor: 01 – 06 septembrie (cu excepţia zilelor de 03 şi 04 septembrie);
- selecţia candidaţilor: 07 – 12 septembrie (cu excepţia zilelor de 10 şi 11 septembrie);;
- afişarea rezultatelor: 13 septembrie;
- contestaţii (doar pentru proba scrisă): 14 septembrie;
- afişarea rezultatelor: 16 septembrie;
- afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 20 septembrie;
- confirmarea ocupării locului: 21-23 septembrie.
Art. 6. (1) 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.
(2) 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, Știința Sportului și Educației
Fizice.
Art. 7. (1) 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 avizul
Biroului Executiv al Consiliului de Administrație și al Consiliului de Administrație. Studiile
universitare de doctorat organizate la IOSUD-UAIC sunt de tip ştiinţific.
(2) Dacă în urma concursului de admitere, la unele școli doctorale, nu se completează toate locurile
finanţate de la bugetul de stat, conducerea IOSUD-UAIC poate hotărî redistribuirea locurilor rămase
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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.
(3) În cazul în care după redistribuire rămân locuri finanţate de la buget neocupate, conducerea
IOSUD poate decide organizarea unei a doua sesiuni de admitere.
Art. 8. (1) Până la data de 25februarie 2022, se constituie Comisia centrală de admitere la nivelul
IOSUD care este formată din Rectorul Universităţii în calitate de președinte, Directorul CSUD,
Prorectorul pentru studii doctorale, managementul calităţii, filialele şi extensiunile UAIC. Comisia
centrală de admitere va menţine comunicarea cu presa şi cu toate celelalte mijloace de informare.
(2) Până la data de 25 februarie 2022, 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.
(3) Comisiile de admitere răspund de desfăşurarea în bune condiţii a întregului examen de admitere,
având obligaţia de a transmite către Comisia centrală de admitere eventualele situaţii neprevăzute
care apar şi de a le soluţiona în colaborare cu aceasta.Sediul Comisiei centrale de admitere pe
universitate este la Rectorat.
(4) Secretariatul Comisiilor de admitere și de contestații este asigurat de secretariatele școlilor
doctorale.
(5) Pentru locurile propuse de către conducătorii de doctorat, comisia de admitere include în mod
obligatoriu conducătorii de doctorat pentru candidații proprii.
(6) Odată cu desemnarea comisiei de admitere, la nivelul fiecărei școli doctorale se numeşte şi o
comisie pentru rezolvarea contestaţiilor, formată din 3 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 numite alte cadre didactice din facultate cu gradul didactic de profesor sau conferențiar
și care au mai participat în comisiile de îndrumare a doctoranzilor.
(7) Comisiile sunt propuse de CSD și aprobate de CSUD.
Art. 9. Comisiile de admitere de la nivelul şcolilor doctorale au următoarele atribuţii:
a) cunosc și respectă prevederile prezentei metodologii;
b) gestionează distribuirea informațiilor referitoare la admitere (numărul locurilor disponibile
și repartiția acestora, tipul probelor de admitere) prin diversele mijloace (site, pliante, email etc.) și răspund pentru corectitudinea acestora;
c) răspund la e-mail-urile primite pe adresele special alocate admiterii, în termen de două zile
calendaristice;
7

d) organizează înscrierea candidaţilor;
e) instruiesc personalul antrenat în activităţile de admitere;
f) asigură materialele necesare desfăşurării admiterii;
g) certifică conformitatea cu originalul a copiilor actelor de identitate necesare înscrierii, după
confruntarea acestora cu originalul, care se restituie candidatului;
h) organizează (după caz) accesul candidaţilor în sălile de concurs şi supravegherea acestora
în timpul probelor;
i) redactează rezultatele finale ale concursului de admitere (liste de rezultate, decizii de
înmatriculare etc.).

CAPITOLUL IV. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE
ADMITERE ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. 10. Condiții generale pentru înscrierea candidaților
(1)

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţii de învăţământ

superior cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată, 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. Potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 și
Adresei 25/DGIU/25/01/2021 a MEC, diploma de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de
lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma
de studii universitare de master în specialitate. În consecinţă, titularii diplomelor de studii superioare
de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de doctorat fără obligativitatea de a mai
parcurge ciclul II de studii universitare de master.
Pentru specializările de licență la care durata studiilor nu s-a modificat după aplicarea ciclurilor de
tip Bologna, nu este posibilă înscrierea la ciclul III de studii de doctorat fără parcurgerea ciclului II
de studii universitare de master.
(2) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD-UAIC întrun domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă
sau master, cu excepţia cazurilor în care Şcolile doctorale impun condiţii specifice de admitere.
Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie
corespunzătoare acumulării de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS).
Art. 11. (1) Înscrierea candidaților se face în spaţii special amenajate prin grija fiecărei facultăţi.
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(2) Facultăţile stabilesc, potrivit legii, măsuri privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu
dizabilități asigurând, acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor acestei categorii de
candidați, sprijinind accesul acestora în instituţiile de învăţământ superior.
(3) Pe întreaga perioadă de desfășurare a concursului de admitere, comisiile de admitere, respectiv
comisiile de contestaţii, alcătuite la nivelul fiecărei școli doctorale, vor beneficia de spații cu dotări
adecvate. Totodată, aceste comisii vor beneficia de spații adecvate pentru realizarea înscrierii
candidaților la examen, respectiv pentru desfășurarea probelor de concurs. Spațiile în care își
desfășoară activitatea comisiile de admitere şi de contestaţii trebuie să fie propice întocmirii,
multiplicării, preluării, păstrării și difuzării subiectelor propuse, păstrării și evaluării lucrărilor scrise
ale candidaților, toate acestea fiind realizate în deplină securitate.
(4) În spațiile în care se desfășoară activități conexe concursului de admitere la studiile doctorale este
strict interzis accesul persoanelor care nu au atribuții în desfășurarea concursului de admitere.
(5) Este strict interzisă utilizarea dispozitivelor mobile sau a altor mijloace de comunicație în sălile
în care se elaborează subiectele, în sălile de concurs, respectiv în sălile de evaluare/reevaluare a
tezelor candidaților.
(6) Subiectele probelor de concurs orale și/sau scrise rămân secrete până în momentul susținerii
probelor.
(7) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/ paşaportului şi a
celorlalte documente prevăzute pentru înscriere sau, în numele candidatului, de către o altă persoană
pe bază de procură notarială.
(8) Înscrierea candidaţilor se poate desfăşura şi prin e-mail. În acest caz, candidații vor trimite pe email la secretariatele şcolilor doctorale (adresele de mail se găsesc pe site-ul UAIC) copii scanate în
format PDF după documentele necesare, urmând ca diploma de licență și cea de master precum și
foile matricole sau suplimentele la diplome să fie aduse într-un anumit interval de timp după
înscriere, stabilit de către fiecare școală doctorală. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare
la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează
să fie depuse la dosarul candidatului.
Art. 12. (1) Se pot înscrie și pot participa la examenul de admitere la studii de doctorat:
a) cetățenii europeni care au început demersurile la Centrul Național de Recunoaștere și
Echivalare a Diplomelor (CNRED) în vederea recunoașterii studiilor anterioare, dar care nu
au primit încă documentul de soluționare a dosarului de la Minister, în baza unei Declarații
pe propria răspundere privind acest demers;
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b) candidații proveniți din state terțe care au început demersurile la Direcția Generală Relații
Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE) pentru a obține acceptul la studii, dar care nu
au primit încă documentul de soluționare a dosarului de la Minister în baza unei Declarații
pe propria răspundere privind acest demers.
(2) Candidații respectivi pot fi declarați admiși condiționat de prezentarea documentelor emise de
CNRED, respectiv de DGRIAE, până cel târziu la finalizarea Programului de pregătire universitară
avansată (PPUA) din primul semestru. În cazul neprezentării respectivelor documente la data specificată,
candidații își pierd statutul de admis condiționat.
Art. 13. (1) Conținutul dosarului de înscriere:
− fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;
− 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;
− original* și copie a certificatului de naştere;
− original* și copie a actului de identitate;
− original* și copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
− original* și copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
− original* și copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă sau suplimentul la diplomă;
− original* și copie a diplomei de masterat şi foaia matricolă sau suplimentul la diplomă (pentru
absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberate
de secretariatele facultăţilor);
− alte acte specifice domeniilor (Drept, Teologie, Știința Sportului și Educației Fizice);
− chitanţa de achitare a taxei de înscriere.
− acordul de confidenţialitate - Anexa 4.
* Documentele originale se restituie candidatului după certificarea conformităţii cu originalul
a copiilor documentelor de către membrul/membrii Comisiei de admiterecare are/au atribuţii
desemnate în acest sens.
(2) Dosarele de înscriere la concursul de admitere la studiile doctorale vor fi păstrate în condiții de
securitate (dulapuri prevăzute cu încuietoare, fiind permis accesul doar personalului autorizat), pe
toată perioada desfășurării concursului.
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(3) Candidaţii aparținând etniei romilor vor trebui să prezinte la înscriere şi o recomandare scrisă
emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de
activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu apartenența la
organizaţia în cauză.
(4) Cuantumul taxelor de înscriere la admitere este cuprins între 50 lei și 500 lei, la propunerea fiecărei
școli doctorale, cu aprobarea Consiliului de Administrație și a Senatului UAIC. Valoarea taxei va fi
adusă la cunoştinţa candidaților prin afişare sau postare pe paginile web ale școlilor doctorale,
împreună cu condiţiile de admitere. Taxa de înscriere nu se restituie.
(5) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea
părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau
decedat.
(6) Scutirea de taxa de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi
comisiei de admitere. Aprobarea scutirii se face de către comisiile de înscriere ale fiecărei Școli
doctorale.
(7) Declaraţiile false sau uzul de fals în legătură cu orice document din dosarul de admitere atrag
eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal.
Art. 14. (1) Probele de concurs, scrise şi/sau orale, precum și criteriile de evaluare, selecție si
departajare se stabilesc de către Consiliile şcolilor doctorale (Anexa 2). Tematica și bibliografia
aferentă probelor de concurs se stabilesc de către Consiliile școlilor doctorale pentru fiecare domeniu
de doctorat, în urma propunerilor tuturor conducătorilor de doctorat din respectivul domeniu.
(2) Media minimă de admitere la studiile universitare de doctorat este de8 (opt). La fiecare probă de
concurs, candidații trebuie să obțină cel puțin media 7 (șapte). Școlile doctorale pot impune condiții
privind media de admitere mai mare decât 8 (opt). Media se calculează cu două zecimale, fără
rotunjire.
(3) În cazul mediilor egale, departajarea candidaților se face pe baza criteriilor de departajare stabilite
de fiecare şcoală doctorală. Criteriile trebuie stabilite înaintea începerii înscrierii și vor fi în număr de
cel puțin 3 (nota obținută la examenul de disertație, nota obținută la examenul de licență, media
notelor la absolvirea masteratului, etc.). În cazul în care nu există posibilitatea departajării
candidaților prin media de la disertație și/sau media studiilor de master, acestea se înlocuiesc cu
media de la licență și/sau media studiilor de licență.
(4) Depunerea eventualelor contestații se face în termen de 24 de ore de la momentul afișării
rezultatelor. Nu se admit contestații pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice. Decizia
comisiei de contestații este definitivă.
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Art. 15. (1) Pentru studiile universitare de doctorat organizate într-o limbă străină, cunoaşterea
respectivei limbi străine poate fi atestată printr-un document certificat care să confirme cunoașterea
respectivei limbi străine, document 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 a unei facultăţi acreditate, în titulatura
căreia apare respectiva străină. Pot fi depuse la dosar și alte certificate internaţionale recunoscute
pentru limba străină respectivă.
(2) Școlile doctorale asigură transparența procedurilor de evaluare și de selecție a candidaților și
garantează accesul la aceste informații, inclusiv prin publicarea acestora pe pagina web a instituției.
(3) Președinții comisiilor răspund de buna desfășurare a concursului de admitere, de respectarea
normelor de calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare.
(4) Informațiile despre admitere specifice fiecărei şcoli doctorale se publică pe pagina web de către
fiecare școală doctorală și se afișează la avizierul școlii doctorale.

CAPITOLUL V. REZULTATELE FINALE
ÎNMATRICULAREA DOCTORANZILOR

ALE

ADMITERII

ŞI

Art. 16.
(1) Candidaţii declaraţi admişi în baza rezultatelor admiterii sunt înmatriculaţi, pentru anul
universitar 2022-2023, prin Decizie a Rectorului UAIC.
(2) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor
finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu,
conform deciziilor comisiilor de admitere din fiecare școală doctorală.
(3) Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel
puțin două tipuri de liste:
-

liste provizorii – cu ierarhizarea candidaților, generate după admitere;

-

liste definitive – cu ierarhizarea candidaților, generate după soluționarea contestațiilor care

cuprind rezultatele definitive și incontestabile.
(4)

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.
(5)

Pentru afişarea rezultatelor admiterii se vor folosi doar următoarele denumiri:
A

„Lista candidaţilor ADMIŞI pentru locurile cu finanţare de la BUGET”, în limita

numărului de locuri repartizate;
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B

„Lista candidaţilor ADMIŞI pentru locurile în regim cu TAXĂ”, în limita

numărului de locuri repartizate;
C
(6)

„Lista candidaţilor RESPINŞI”, dacă este cazul.

Listele finale ale candidaţilor admişi pe domenii şi listele candidaţilor respinşi vor fi afişate,

atât la sediile școlilor doctorale cât şi pe pagina web proprie, specificându-se data şi ora afişării, numai
după ce au fost validate de către Consiliul Școlii Doctorale (CSD), Consiliul pentru Studiile
Universitare de Doctorat (CSUD) și conducerea IOSUD. Un exemplar va fi depus la Biroul
pentru Studiile Universitare de Doctorat.
(7)

La afișarea listelor se va respecta acordul candidaţilor exprimat în Fișa de înscriere

privind afișarea numelui pe listele cu rezultatele admiterii.
Art. 17. (1) În cursul perioadei anunțate pentru desfășurarea confirmărilor, candidații admiși pe
locuri finanțate de la buget vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la școala doctorală, în
vederea înmatriculării, a diplomelor de studii în original, iar candidații care au promovat examenul
de disertație în cursul anului universitar 2021-2022 vor depune adeverința de absolvire, în original.
(2) 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.
(3) Datele doctoranzilor vor fi completate în programul E-sims al universităţii, sistem de gestiune a
școlarizării, în care se vor consemna, pe parcursul studiilor doctorale, situaţia şcolară a studentului
doctorand, întreruperi sau prelungiri ale activităţii acestuia, etc.
(4) Doctoratul se desfăşoară pe bază de contract încheiat între studentul doctorand şi IOSUD-UAIC.
(5) La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar
un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în
perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii, etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul
IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul
de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul
facultății și să depună un nou extras de cont. În cazuri excepționale, extrasul de cont poate fi adus
până la începerea anului academic.
(6) Pentru candidații finanțați de bugetul de stat, bursele acordate de către Ministerul Educației
precum și cele acordate de UAIC se vor distribui, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere,
numai candidațior declarați admiși la forma de studii cu frecvență, care au semnat contractul de studii.
(7) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget vor achita taxa de înmatriculare în valoare de
60 lei.
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(8) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de fiecare
facultate, cel puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023 şi
să semneze Contractul de studii. După acest termen, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii
vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi
care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune.
Art. 18. Taxele de școlarizare se restituie, în cazul retragerii, astfel:
(a) Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea
Contractului de studii li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de
retragere se va face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de studii,
dar înainte de începerea anului universitar li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul
I. După începerea anului universitar, taxele nu se mai restituie.
(b) Taxa de școlarizare achitată de către candidații admiși pe locuri cu taxă se restituie integral dacă
studentul admis cu taxă a ocupat, în urma redistribuirii, un loc la buget.

CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. (1) Studiile universitare de doctorat se desfășoară în limba română sau, cu avizul
Consiliului școlii doctorale şi cu aprobarea conducerii IOSUD, într-o limbă de circulație
internațională.
(2) Pentru doctoranzii ale căror teme de cercetare necesită îndrumarea de către mai mulţi conducători
de doctorat din domenii diferite sau în cazul desfășurării 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.
(3) Atât dosarele candidaților admiși, cât și cele ale candidaților respinși se vor păstra în condiții de
securitate (dulapuri, fișete metalice), prevăzute cu încuietori și cu acces doar pentru personalul
autorizat (membrii comisiilor, personalul secretariatului general al universității, personalul
secretariatelor facultăților, personalul Biroului pentru studiile universitare de doctorat din cadrul
universității).În aceleași condiții de securitate se vor păstra cataloagele și borderourile de notare sau
corectură, respectiv și alte documente ale comisiilor de admitere.
De asemenea, se va asigura securitatea sistemelor informatice de calcul utilizate în procesarea datelor
și informațiilor aferente concursului de admitere.
(4) În cazul în care pe perioada admiterii există condiții speciale (stare de urgență, stare de alertă,
restricții privind circulația persoanelor, localități în carantină, etc.), înscrierea candidaților și probele
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de admitere la SUD se pot realiza și folosind mijloacele electronice și platformele instituționale ale
UAIC. Rezultatele probelor desfășurate on-line (cunoștințe teoretice de specialitate, interviu) vor fi
înregistrate prin grija comisiilor de admitere și arhivate prin grija facultăților pentru o perioadă de 5
ani. Candidaților li se va aduce la cunoștință că probele de admitere vor fi înregistrate și se va solicita
acceptul în acest scop. Refuzul acceptului de înregistrare atrage eliminarea din concursul de admitere
la studiile universitare de doctorat.
(5) Prezenta metodologie pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de
doctorat a fost aprobată de Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în ședinţa din data
de 10.02.2022.
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Anexa 1
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI
ŞCOALA DOCTORALĂ DE _______________
FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURS DE ADMITERE LA STUDII DOCTORALE
SESIUNEA SEPTEMBRIE2022
Dosar nr.__________ Data _________________
Vă rugăm să completaţi formularul cu majuscule şi, după caz, să marcaţi cu X varianta corespunzătoare
Dumneavoastră.
Taxa de
înscriere:

Chitanţa nr.

Suma:

Scutit:

DA
NU

Motivul scutirii:

I. Date personale ale candidatului cu cetăţenie română/ UE/ SEE
Iniţiala (ele)
tatălui/
mamei

Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)

Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere conform actului doveditor, dacă este
cazul)
Prenumele candidatului
Prenumele
părinţilor:

Tata

Mama

CNP

Sexul
Data naşterii (zz/ll/aaaa)
Cetăţenia (ţara)

Locul naşterii
Judeţul

Ţara
Naţionalitatea

Starea civilă: (poate să nu fie declarată)

Căsătorit (ă)

Urban

Limba maternă

Necăsătorit (ă)
Eliberat de

F

Localitatea

Etnia

Actul de identitate/Documentul de călătorie
CI
Seria
Numărul
Tip
Paşaport
Domiciliul stabil

M

Divorţat (ă)/Văduv(ă)
Data eliberării

Data expirării

Rural

Ţara............................................................................... Judeţul
.............................................................................................. Localitatea..................................................................
Strada ............................................................................ nr. .......... bl. ............. sc. ....... et. ........... ap. ........... Cod
............................. Telefon: ............................................... E-mail: ..............................
Solicitaţi cazare pe timpul studiilor?

DA

Alte date personale ale candidatului
Orfan de ambii părinţi
Starea socială specială:
Provenit din case de copii
Provenit din plasament familial

NU
Orfan de un părinte
Provenit din familie monoparentală

Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi
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II. Date privind pregătirea anterioară a candidatului
II.a.Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu
Instituţia unde a absolvit
.....................................................................................................Ţara............................................................
Localitatea .................................................................................................. Judeţul
..................................................................................
Filiera……………………………Profilul…………………..……………………….Specializarea
.......................................................................... Durata studiilor ...............................................................................
Anul absolvirii ................................ Forma de învăţământ (Zi / Seral / FR / ID)
..................................................................................
Diploma de bacalaureat: Seria ………….. Numărul …………….. Emisă de
………………………………………………………... Data emiterii……………………. Numărul foii matricole
care însoţeşte actul de studii ……………………………………
Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare în străinătate)
Act de recunoaştere/ echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED) Nr................... Serie................................. Data
echivalării ……..........
II.b. Studiile universitare de licenţă absolvite
Ţara................................................. Localitatea .....................................................................Judeţul ..................................................
Denumirea instituţiei de învăţământ superior .............................................................................................. .......................................
Facultatea...................................................................................... Domeniul de licenţă............................................................................
Programul de studii /Specializarea ............................................................................ Titlul obţinut ......................................................
Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/Seral )......................... Numărul semestrelor finanţate de la bugetul de stat ……..…………….
Numărul semestrelor în care aţi beneficiat de bursă ……………..…. Durata studiilor (număr de ani) ................................
Diploma de licenţă: Seria ………. Nr. ……..… Emisă de ………………………..… Data emiterii ………………………………
Numărul suplimentului / foii matricole care însoţeşte actul de studii ………………………….
Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare în străinătate)
Act de recunoaştere/ echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED) Nr................... Serie................................. Data
echivalării ……..........
II.c. Studiile universitare de master absolvite
Ţara................................................. Localitatea .....................................................................Judeţul ..................................................
Denumirea instituţiei de învăţământ superior .............................................................................................. .......................................
Facultatea...................................................................................... Domeniul de studii............................................................................
Programul de studii /Specializarea ............................................................................ Titlul obţinut ......................................................
Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/Seral )......................... Numărul semestrelor finanţate de la bugetul de stat ……..…………….
Numărul semestrelor în care aţi beneficiat de bursă ……………..…. Durata studiilor (număr de ani) ................................
Diploma de master: Seria ………. Nr. ……..… Emisă de ………………………..… Data emiterii ………………………………
Numărul suplimentului / foii matricole care însoţeşte actul de studii ………………………….
Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare în străinătate)
Act de recunoaştere/ echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED) Nr................... Serie................................. Data
echivalării ……..........
II.d. Studiile universitare de doctorat în curs/ absolvite
Student la un alt program de doctorat
Ţara................................................. Localitatea .....................................................................Judeţul ..................................................
Denumirea instituţiei de învăţământ superior .............................................................................................. .......................................
Facultatea...................................................................................... Domeniul de studii............................................................................
Forma de învăţământ (ZI/FR/FF/)......................... Numărul de luni finanţate de la bugetul de stat ……..……………. Cu bursă
…… Fără bursă …… ……..…. Durata studiilor (număr de ani) ................................
Absolvent al studiilor de doctorat

Anul absolvirii

Fără diplomă de doctor

Cu diplomă de doctor

Ţara................................................. Localitatea .....................................................................Judeţul ..................................................
Denumirea instituţiei de învăţământ superior .............................................................................................. .......................................
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Facultatea...................................................................................... Domeniul de studii............................................................................
Programul de studii /Specializarea ............................................................................ Titlul obţinut ......................................................
Forma de învăţământ (ZI/FR/FF/)......................... Numărul de luni finanţate de la bugetul de stat ……..……………. Cu bursă
…… Fără bursă …… Durata studiilor (număr de ani) ................................
Diploma de doctor: Seria ………. Nr. ……..… Emisă de ………………………..… Data emiterii ………………………………
Numărul suplimentului / foii matricole care însoţeşte actul de studii ………………………….
Act de recunoaştere/ echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED) Nr................... Serie................................. Data
echivalării ……..........
observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare în străinătate)

Alte

III. Media generală la examenul de licenţă şi disertaţie
Media la examenul de licenţă
.
Media la examenul de dizertaţie
.
Media generală
.
IV. Limbi străine cunoscute
Limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE
(Specificaţi nivelul)

Ascultare

VORBIRE
(Specificaţi nivelul)

Citire

Participare la
conversaţie

SCRIERE
(Specificaţi nivelul)

Discurs oral

Specificaţi limba
străină
Denumirea certificatului (dacă este cazul)
Specificaţi limba
străină
Denumirea certificatului (dacă este cazul)

Specificaţi limba
străină
Denumirea certificatului (dacă este cazul)

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

V. Opţiuni privind admiterea
Domeniul de doctorat: ____________________________________________
Conducător de doctorat: __________________________________________
Forma de învăţământ (se numerotează ordinea preferinţelor, de la 1- prima opţiune, la 4 – ultima opţiune):
cu frecvenţă buget
cu frecvenţă cu taxă
cu frecvenţă redusă buget
cu frecvenţă redusă cu taxă
VI. Informaţii privind documentele de studii depuse la dosar
Diploma de bacalaureat (original)
Document echivalare studii preuniversitare (original)
Diploma de licenţă (original)
Document echivalare studii de licenţă (original)
Diploma de master (original)
Document echivalare studii de master (original)

Diploma de bacalaureat (copie)
Document echivalare studii preuniversitare (copie)
Diploma de licenţă (copie)
Document echivalare studii de licenţă (copie)
Diploma de master (copie)
Document echivalare studii de master (copie)

VII. Condiţii de încheiere a contractului
Se vor menţiona condiţiile de încheiere a contractului de studiu specific fiecărei Şcoli Doctorale:
- perioada de încheiere a contractelor;
- taxele ce trebuie achitate;
- documente ce trebuie depuse la dosar;
- alte cerinţe
VIII. Chestionar privind alegerea dumneavoastră
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1. De unde ați aflat despre admiterea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC)? (puteți evidenția
mai multe surse)
Bifați
Surse de informare
Site-ul dedicat admiterii (admitere.uaic.ro)
Site-ul Şcolii Doctorale
Pagina de Facebook a Universității
Prieteni, cunoștințe, rude
Profesorii din Facultate/Şcoala Doctorală
Presă
Alte surse (menționați care) .........................
2. Cât de importanți au fost următorii factori în alegerea Şcolii Doctorale? Apreciaţi cât de mult a contat fiecare
factor în opţiunea dumneavoastră privind alegerea programului de doctorat. (0 – deloc, ... 5 – foarte mult)
Factorii care v-au influenţat

0

1

2

3

4

5

Prestigiul Universității/Şcolii Doctorale
Calitatea educației la UAIC
Sfatul persoanelor apropiate
Statutul profesiei pentru care optaţi
Colegii
Materiile care se studiază
Informațiile furnizate de Universitate
Apropierea de domiciliu
IX. Declar pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice ale declaraţiilor inexacte/
false, că datele furnizate în această fişă sunt conforme cu realitatea, că am luat cunoştinţă de prevederile
metodologiei de admitere și că taxa de înscriere nu se restituie.
X. Am luat la cunoştinţă despre faptul că personalul autorizat din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din
Iași colectează şi prelucrează informaţiile cu caracter personal ale persoanelor fizice care doresc să se înscrie la
programele de studii universitare în cadrul instituţiei sau care sunt admise la aceste programe, cu scopul
desfăşurării procesului academic de admitere la programele de studii universitare, asigurând, totodată, drepturile
persoanelor vizate conform prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
Nota de informare privind prelucrarea informaţiilor având caracter personal este afişată public la secretariatele
din cadrul Universităţii.
Declar că am citit şi semnat acordul de prelucrare a informaţiilor având caracter personal în cadrul
Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Sunt de acord să-mi fie afişat numele şi prenumele pe listele de admitere

Data ...........................................

DA

NU

Semnătura ...........................................
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Anexa 2

PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE
PENTRU DOCTORAT ŞI CRITERII DE DEPARTAJARE
ANUL UNIVERSITAR 2022 – 2023
Nr.
crt.

Şcoala
Doctorală

Probe de concurs

1

Biologie

Probă orală - prezentare
proiect de cercetare
(60%)+ interviu (20%) +
fișă de autoevaluare a
activității științifice
(20%).

2

Chimie

Probă orală – interviu;
Evaluarea aptitudinilor
de cercetare dovedite

Probă scrisă: proiect de
cercetare doctorală 50%
3

4

5

Drept

Economie şi
Administrarea
Afacerilor

Filosofie şi
Ştiinţe SocialPolitice

Probă orală: interviu 50%; Evaluarea
aptitudinilor de
cercetare dovedite

Proiect – 50%
Interviu – 50%;
Evaluarea aptitudinilor
de cercetare dovedite

Probă scrisă - 50%
Interviu - 50%;
Evaluarea aptitudinilor
de cercetare dovedite

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
dintre:
a) media anilor de
studii de licenţă
b) media anilor de
studii 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
1. Media examenului
de disertație
2. Media examenului
de licență

Observații
Tematica și
bibliografia sunt
propuse de
conducătorii de
doctorat;
Media minimă de
admitere este 8

Media minimă de
admitere este 8

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

La interviul de
admitere se acordă un
punctaj suplimentar
pentru rezultatele
anterioare de
cercetare ale
candidaţilor

-

20

3. Media anilor de
studiu la masterat
Proba scrisă – 2
subiecte din tematica
de admitere la
doctorat (un subiect se
specialitate și un
subiect de fizică
generală)
Probă scrisă - 50%
6

Fizică
Probă orală - 50%

1. Notele de la
examenul de licență
2. Notele de la
examenul de disertație

Proba orală – stadiul
actual al cercetării în
domeniul ales,
motivația referitoare
la alegerea temei, un
rezumat al
rezultatelor științifice
anterioare
Media minimă de
admitere este 8

7

Geoștiințe

Probă orală – prezentare
proiect de cercetare (în
cazul în care pe perioada
admiterii există condiţii
speciale – stare de urgenţă,
de alertă, restricţii privind
circulaţia persoanelor,
localităţi în carantină etc.proba de admitere se va
realiza folosind mijloacele
electronice şi platformele
instituţionale ale UAIC)

Prezentare scrisă
8

9

Informatică

Istorie

Interviu (on-line sau
fizic): Evaluarea
aptitudinilor de
cercetare dovedite
Probă scrisă
Probă orală – interviu;
Evaluarea aptitudinilor
de cercetare dovedite
Admitere on-line:
Probă orală – interviu;
Evaluarea aptitudinilor
de cercetare dovedite

1. Activitatea de
cercetare (se vor lua în
considerare lucrările
publicate şi
participările la
manifestări ştiinţifice în
domeniul de doctorat)
2. Media examenului
de disertație
3. Media examenului
de licență
4. Media anilor de
studiu, ECTS, de la
studiile universitare
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

Media minimă de
admitere este 8
Tematica şi
bibliografia propusă
de conducătorii de
doctorat vor fi
publicate pe site-ul
facultăţii:
www.geo.uaic.ro

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
21

3. Media de la
examenul de disertație

1. Media examenului
de disertație, iar acolo
unde lipseşte, media
examenului de licenţă
2. Media ECTS a
studiilor de master
3. Media ECTS a
studiilor de licenţă

Se pot înscrie:
- absolvenţi cu
diplomă de master
(sau echivalentă) în
domeniul Filologie sau
apropiat acestuia
(ştiinţe umaniste:
filosofie, 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

Matematică

Test scris și examinare
orală din tematicile
publicate – 50%
Prezentarea proiectului
de cercetare – 50%
Evaluarea aptitudinilor
de cercetare dovedite

1. Nota examenului de
disertație
2. Media ECTS de
absolvire a studiilor
de master (fără nota
de disertaţie)
3. Media examenului
de licenţă

Candidatul trebuie să
obţină minim nota 8 la
evaluarea în faţa
comisiei

Psihologie și
Științe ale
Educației

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

1 Media examenului
de disertație
2 Media examenului
de licență
3 Media notelor
obţinute în cei doi ani
de absolvire a
programului de
masterat

-

Teologie

Probă scrisă – Teologie
Ortodoxă Dogmatică –
40%
Probă scrisă/ orală –
60% probă de
specialitate, în funcţie de
direcţia de cercetare
aleasă de candidat;
Evaluarea aptitudinilor
de cercetare dovedite

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.
Din această medie,
70% reprezintă media
anilor de studii de

Probă scrisă (pe baza
bibliografiei afişate pe
site) - 50%
10

11

12

13

Studii
Filologice

Colocviu pe baza
propunerii de proiect
doctoral – 50%;
Evaluarea aptitudinilor
de cercetare dovedite
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licenţă şi nota
obţinută la examenul
de licenţă şi 30%
reprezintă media
anilor de studii de
master (aprofundate)
şi nota obţinută la
examenul de
disertaţie.
3. Binecuvântarea
Înaltpreasfințitului
Teofan, Mitropolitul
Moldovei

14

Știința
Sportului și
Educației
Fizice

Prezentarea design-ului
cercetării – 40%
Interviu – 40%
Evaluarea realizărilor
ştiinţifice ale
candidaţilor (Listă cu
lucrări, cărţi, participări în
proiecte etc.) – 20%

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

-
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Anexa 3

TAXELE DE ÎNSCRIERE ŞI ŞCOLARIZARE
PENTRU DOCTORAT
ANUL UNIVERSITAR 2022 - 2023
Nr.
crt.
1

Biologie

Cuantumul taxei de
şcolarizare/an(RON)
5500 – Români şi cetăţeni UE
3000 EURO – Cetăţeni non-UE

2

Chimie

5000

3

Drept

6000

300

FEAA

6000 - Români și cetățeni UE
3000 EURO - Cetățeni non-UE

250 - Români și cetățeni UE
100 EURO - Cetățeni non-UE

4

Facultatea

Cuantumul taxei de admitere
(RON)
300 – Români şi cetăţeni UE
100 EURO – Cetăţeni non-UE
150 – taxă admitere
60 – taxă înmatriculare

5

Filosofie și Științe
Social - Politice

5000

250

6

Fizică

5000

200

7

Geografie şi Geologie

5000

300

8

Informatică

6000

200

9

Istorie

5000

200

10

Litere

6000

250

11

Matematică

5000

200

12

Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei

6000

300

13

Teologie Ortodoxă

5000

250

14

Educație Fizică și
Sport

6000

500
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Anexa 4

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR
CU CARACTER PERSONAL
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu sediul în Iași, Bd. Carol I, nr. 11, prelucrează
informații cu caracter personal, furnizate de dumneavoastră în scopul desfășurării procesului de
admitere la programele de studii universitare. Acestea sunt stocate pe perioada necesară atingerii
scopurilor legitime privind procesul de admitere.
În calitate de operator de informații personale, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
va centraliza, utiliza, prelucra și porta informații privind beneficiarii programelor de studii academice,
în scopul desfășurării contractelor de studii. Totodată, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
poate transmite (porta), conform prevederilor legale, informațiile dumneavoastră personale și altor
instituții.
În consens cu prevederile Regulamentului general privind securitatea informațiilor
personale, cu standardele de securitate impuse de legislația în vigoare, respectiv în vederea asigurării
confidențialității informațiilor stocate și prelucrate, au fost implementate măsuri tehnicoorganizatorice de securitate pentru a preveni situațiile nedorite, respectiv pentru a asigura protecția
(securitatea) informațiilor dumneavoastră personale colectate și stocate.
Totodată, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția
datelor), dumneavoastră beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la
portabilitatea informațiilor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a
informațiilor în cazul în care acestea nu mai sunt necesare scopurilor în care sunt colectate (dreptul
de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a depune plângere, dreptul de
retragere a consimțământului.
Retragerea consimțământului (acolo unde există) nu va afecta prelucrarea informațiilor
personale efectuată până la acel moment. În urma retragerii consimțământului, instituția își rezervă
dreptul de a întrerupe contractul de studii cu persoana vizată.
În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la
Rectoratul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
În situația în care un candidat va bifa pe Fișa de înscriere opțiunea Nu în câmpul Sunt de
acord să-mi fie afișat numele și prenumele pe listele de admitere, acesta va fi afișat cu numărul
dosarului de înscriere.

Vă mulțumim pentru colaborare și vă dorim succes!
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Anexa 5

ACORD DE CONFIDENȚIALITATE

Subsemnatul (Subsemnata),
_____________ , CNP
, în calitate de candidat(ă) pentru ciclul de studii universitare de
doctorat, anul universitar 2022-2023, îmi exprim acordul cu privire la stocarea, utilizarea,
prelucrarea și portarea informațiilor personale de către personalul Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, în scop contractual, în vederea derulării procesului de admitere la studiile academice,
respectiv pentru exercitarea de către operator a unor interese legitime, prevăzute de lege, cum ar fi:
transmiterea informațiilor, conform legii, altor entități, respectiv prelucrarea acestor informații de
către entități.
Declar că am luat la cunoștință de dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv de conținutul notei de
informare a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și declar că sunt de acord ca datele personale
să fie stocate, prelucrate, utilizate și publicate, conform acestor reglementări, pentru scopurile
prevăzute mai sus, pe durata necesară atingerii obiectivelor academice.
Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștință, că sunt de acord cu întregul conținut
și am completat personal datele din prezentul acord.

Data

Semnătură

26

