METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2012
Admiterea la studiile universitare de doctorat se va desfăşura în conformitate cu principiile,
criteriile şi regulile generale înscrise în Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr.681/2011 şi în Metodologia Universităţii din Oradea.
În continuare, se prezintă doar aspectele specifice organizării şi desfăşurării concursului de
admitere la studiile universitare de doctorat.
1. Eligibilitatea candidaţilor
Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat:
Numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate,
conform art.153 alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011.
Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studiile universitare de doctorat au dreptul să se
înscrie o singură dată, la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă. Candidaţilor reînscrişi
li se pot recunoaşte creditele obţinute în stagiul anterior de pregătire prin Studiile Universitare de
Doctorat.
Regimul de studii doctorale al cetăţenilor proveniţi din statele membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene
este acelaşi cu cel al cetăţenilor români.
Universitatea din Oradea poate asigura, la cererea doctorandului străin, curs pregătitor de
limba română, conform reglementărilor în vigoare.
Admiterea la Studiile Universitare de Doctorat a cetăţenilor străini se reglementează
prin Ordin al Ministerului tutelar.
2. Criterii specifice
Admiterea la studii universitare de doctorat, indiferent de forma de învăţământ în care se
organizează, se face prin concurs organizat anual de Universitatea din Oradea, în luna septembrie.
Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu
specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau de
masterat.
Acte necesare
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Certificat de competenţă lingvistică;
Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului);
Diploma de bacalaureat (copie legalizată);
Diploma de Licenţă +Foaia matricolă (copie legalizată);
Diploma de Masterat sau Studii Postuniversitare (copie legalizată);
Certificat de naştere (copie legalizată);
Act de schimbare a numelui (copie legalizată, dacă este cazul);
Buletin / Carte de identitate (copie);
Curriculum Vitae;
Memoriu de activitate profesional - ştiinţifică;

 Lista de lucrări comunicate sau publicate;
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic, la Secretariatul pentru Studiile
Universitare de Doctorat, situat în cadrul Bibliotecii Universităţii din Oradea, etajul IV.
3. Organizarea şi desfăşurarea concursului
Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conţine o serie de probe specifice
domeniului de studiu respectiv şi un examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie
internaţională.
Examenul de competenţă lingvistică se susţine la departamentele de limbi străine ale
Universităţii din Oradea şi precede concursul de admitere la studii universitare de doctorat.
Dacă un candidat a obţinut în ultimii 2 ani un certificat de competenţă lingvistică cu
recunoaştere internaţională, sau este absolvent al specializărilor de limbi străine, examenul de
competenţă nu mai este necesar.
Coordonarea admiterii la doctorat se face de către comisia instituită la nivelul Universităţii
din Oradea pentru studiile universitare de doctorat. Constituirea Comisiilor de Admitere pe domenii,
se face la propunerea conducătorilor de doctorat, cu avizul Consiliilor Şcolilor Doctorale şi cu
aprobarea Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat.
Tematica şi bibliografia pentru concurs se stabileşte la nivelul Şcolilor Doctorale fiind în
responsabilitatea directorilor Şcolilor Doctorale şi se afişează (format tipărit şi electronic) cu cel
puţin două luni înainte de data desfăşurării concursului de admitere.
Criteriile de evaluare a candidaţilor şi calendarul admiterii se propun de către conducătorii
de doctorat şi se aprobă de către Consiliul pentru Sudiile Universitare de Doctorat.
Derularea concursului de admitere se face astfel:
a) Toţi candidaţii din cadrul unui domeniu de doctorat susţin aceleaşi probe;
b) Probele se susţin în faţa unei comisii formate din 3-5 membri;
c) Notarea candidaţilor se face cu note de la 1 la 10, fiind declaraţi admişi, în limita locurilor
disponibile, în ordinea descrescătoare a notelor, candidaţii care au obţinut cel puţin nota 8 (opt).
d) Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii
cuprinzând lucrări de specialitate anunţate din timp de către conducătorii de doctorat.
e) Un conducător de doctorat poate admite doctoranzi în septembrie 2012 dacă are poziţii
vacante începând cu 01.10.2012. Numărul locurilor vacante pentru fiecare conducător de doctorat
se stabileşte de către aceştia şi se validează de către Consiliul pentru Studiile Universitare de
Doctorat, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare
de doctorat şi a programelor postdoctorale, art. 14 şi art.15.
Validarea rezultatelor admiterii şi înmatricularea candidaţilor reuşiţi la concurs se fac
prin decizii ale Şcolilor Doctorale, avizate de Consiliul pentru Sudiile Universitare de Doctorat şi
aprobate de către rectorul universităţii.
În termen de 30 zile de la înmatriculare, conducătorul de doctorat şi doctorandul vor
completa contractul de studii şi „Programul de pregătire şi rezultate” după modelul anexat
regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi a
programelor postdoctorale.
4. Calendarul concursului de admitere
02 - 31 iulie şi 27 august – 20 septembrie 2012 – Înscrierea şi susţinerea testului de limbă –
la Facultatea de Litere, conform programului afişat la decanat;
12 – 24 septembrie 2012 – Înscrierea pentru admitere la studiile universitare de doctorat – la
secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat;
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25 – 28 septembrie 2012 – Colocviul de admitere la doctorat – la facultăţile care au domenii
de doctorat, conform programului afişat la decanate.
5. Taxe
Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaţii
care nu sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea:

- 200 lei

Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaţii
angajaţi ai Universităţii din Oradea:

- 100 lei

Taxa pentru susţinerea testului de limbă pentru candidaţii
angajaţi ai Universităţii din Oradea:

- 150 lei

Taxa pentru susţinerea testului de limbă pentru candidaţii
care nu sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea:

- 170 lei

Taxa de înmatriculare

- 100 lei

6. Odată cu aprobarea prezentei metodologii se aprobă şi Comisia centrală (la nivelul
Universităţii din Oradea) de admitere pentru Studiile Universitare de Doctorat, cu structura redată în
anexă.
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