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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE CHIMIE 
ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE 

 
 
 

PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA LA  
STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 
 

În conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3544/2013, art. (3) şi art. (4), 

la admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţii cu diploma 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 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. Recunoaşterea 

studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din 

cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, 

fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a 

studiilor. 

Admiterea la doctorat se organizează, de regulă, în sesiunea din luna septembrie, prin 

concurs organizat anual de Şcoala Doctorală în Chimie. 

Încrierile se realizează la Secretariatul Şcolii Doctorale în Chimie. Pentru înscriere, 

candidaţii vor prezenta următoarele acte într-un  dosar   m a p ă, pe care se vor scrie cu litere de tipar 

numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui/mamei, nr. de telefon şi adresa de e-mail, domeniul de 

doctorat şi conducătorul de doctorat: 

• cerere/fişă de înscriere - formular tip – la înscriere;  

• certificat de naştere, copie legalizată; 

• certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie 

legalizată; 

• diploma de bacalaureat sau  echivalentă, în original sau copie legalizată; 

• diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, în 

original sau copii legalizate; 
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• diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, în 

original sau copii legalizate; 

• memoriu de activitate ştiinţifică; 

• lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate; 

• propunerea unei teme (în scris) de comun acord cu conducătorului de doctorat, cu 

justificarea importanţei acesteia. Acordul conducătorului de doctorat se exprimă în 

scris, prin semnarea de către acesta a propunerii de temă; 

• o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată 

desfăşura colocviul; 

• certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (standard minim – 

nivel B2); 

• pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă privind cunoaşterea limbii 

române/engleze; 

• pentru cetăţenii străini - atestatul de recunoaştere a studiilor, în original sau copie 

legalizată, eliberat de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 

Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; 

• pentru cetăţenii străini - traducerea legalizată a diplomei obţinute; 

• chitanţa de achitare a taxei de înscriere. Personalul încadrat în Universitatea din 

Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere. 

 

  Absolvenţii de master din promoţiile din anul în care se organizează admiterea, cărora nu li 

s-a eliberat diploma de master, pot depune la dosar o adeverinţă din care să rezulte acest lucru. 

            Procesul de selecţie a candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand se 

realizează prin concurs care se desfăşoară în cadrul Şcolii Doctorale în Chimie.     

           Comisia de concurs este alcătuită din conducatorul de doctorat şi Consiliul Şcolii Doctorale 

în Chimie.  

Un student-doctorand poate fi înmatriculat numai după obţinerea avizului favorabil al 

Consiliului Şcolii Doctorale în Chimie şi aprobarea de către Rectorat. 

Selecţia candidaţilor la doctorat este realizată prin concurs, în urma susţinerii unei prezentări 

orale, cu suport electronic în format Powerpoint (maxim 10 slide-uri). 

Prezentarea va cuprinde atât rezultatele de cercetare ştiinţifică obţinute anterior de candidat 

(de exemplu în perioada studiilor de master, etc.) cât şi prezentarea tematicii de cercetare care 

urmează să fie abordată în cadrul studiilor doctorale.  
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Criteriile de evaluare şi selecţie în vederea  admiterii la studiile universitare de doctorat sunt: 

1. Activitatea ştiinţifică desfăşurată de candidat. 

2. Capacitatea de a susţine tematica de cercetare. 

Media minimă de admitere la studiile universitare de doctorat este 7 (şapte). 

Rezultatele concursului de admitere se afişează la Secretariatul Şcolii Doctorale în Chimie şi 

se înaintează către Rectoratul Universităţii.  

          
Secretariatul Şcolii Doctorale în Chimie va asigura accesul la informaţii, prin afişarea la 

avizierul facultăţii.  

Prezenta metodologie a fost adoptată de către Consiliul Şcolii Doctorale în Chimie în data de 

11 iunie 2013. 

 

DIRECTOR ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE 

 

Prof. dr. Camelia Bala 


