ADMITERE DOCTORAT 2022

Important! Platforma online de înscriere la doctorat: https://admitere2022.ubbcluj.ro.

CALENDAR

●
●
●
●

5 – 9 septembrie 2022: înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile
doctorale de care aparțin
12 – 15 septembrie 2022: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
16 – 20 septembrie 2022: confirmarea ocupării locurilor
3 octombrie 2022: înmatricularea candidaților admiși

Eventualele contestații, în cazul probelor scrise, se depun la Școala Doctorală de care aparține
conducătorul de doctorat la care s-a înscris candidatul, în termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea
rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunică în maximum 2 zile lucrătoare după încheierea
termenului de depunere a contestațiilor

Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în
format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de
înscriere la concursul de admitere la doctorat. Completarea electronică a fișei de înscriere și
depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere
doctorat!

***Procedura de admitere la doctorat implică și depunerea/transmiterea dosarului (fizic) de
înscriere la școala doctorală. Dosarul trebuie să fie complet. Demersurile de pe platforma de
preînscriere online nu sunt suficiente pentru înscrierea la doctorat.

CONTACT

FSPAC Școala doctorală de Administrație și politici publice
Cristina Ciupei
ciupei@fspac.ro 2
FSPAC Școala doctorală de Comunicare, relații publice și publicitate
Cadar Tabita
tabita.cadar@ubbcluj.ro
FSPAC Școala doctorală de Ştiințe politice și ale comunicării
Neagu Arina
arina.neagu@ubbcluj.ro

TAXE DE ÎNSCRIERE

Taxa pentru concursul de admitere la doctorat, formată din taxa de procesare (30 lei) şi taxa de
înscriere la concurs (270 lei), se achită:

●
●

Online, direct în platforma de admitere
prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al
Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj.
Codul fiscal al UBB: 4305849.

*românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a
unor oferte unilaterale ale statului român, a ofertelor Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului
Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Educației sunt scutiți de la plata taxelor
de înscriere

Taxele pentru studenţii-doctoranzi pe locuri cu taxă (pentru cetăţeni din România, UE1 , SEE2 , CE3 )
*pentru angajatii UBB, în cazul în care se va încheia un act adiţional la contractul de muncă pentru
rămânerea în instituţie pe o perioadă de trei ani **
pentru angajatii sau doctoranzii UBB din afara FSPAC, Consiliul profesoral poate apoba in cazuri
exceptionale, o reducere de 50%, caz în care se va încheia un act adiţional la contractul de muncă
pentru rămânerea în instituţie pe o perioadă de trei ani *** pentru angajatii sau doctoranzii FSPAC,
Consiliul profesoral poate apoba în cazuri

Taxa anuală de școlarizare (în lei)
domeniile de doctorat din școala doctorală Administrație și politici publice
8.000 (4000 pentru angajații UBB)
domeniile de doctorat din școala doctorală Comunicare, Relații Publice și Publicitate
8.000 (4000 pentru angajații UBB)
domeniile de doctorat din școala doctorală Știinte politice și ale comunicării
7.000 (3500 pentru angajații UBB)

Taxa de susținere a tezei de doctorat (în lei)
5.000 lei

REZULTATE

Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii
Doctorale (CSD) şi de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).
Afișarea rezultatelor finale pe site-ul ISD se va face numai după validarea rezultatelor de către
Consiliile de școli doctorale și de către CSUD.

ACTE
●

CETĂȚENI ROMÂNI

1.
2.
3.
4.

Fişa de înscriere (formular tip) și anexa – generate prin Platforma online de înscriere
Curriculum vitae
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
Originalele documentelor în vederea stabilirii conformității cu originalul (Ordonanța de urgență
nr. 41/2016) ale următoarelor acte:
diploma de bacalaureat;
diploma de finalizare a studiilor de licenţă (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă
respectiv supliment la diplomă);
diploma de studii aprofundate / master (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă
respectiv supliment la diplomă);
certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naştere
prin căsătorie);
document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul)

-

* Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 pot prezenta la
înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se mentionează media
generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. Studiile efectuate în
străinate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a
Diplomelor (CNRED), de pe lângă Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Pentru echivalarea studiilor se va
contacta în prealabil Institutul de Studii Doctorale.

5. Copie nelegalizată după buletin/carte de identitate
6. Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională SAU un
document/proces verbal al unui interviu, acceptat de școala doctorală, care să ateste
stăpânirea unei limbi de circulație internațională presupunând un nivel minim conform
Anexei 1. Procesul-verbal va fi atașat la dosar în perioada examenelor de admitere.
Examenul de competență lingvistică se poate susține la centrele lingvistice Alpha sau
Lingua din cadrul Universității „Babes-Bolyai”. Este acceptat și Certificatul de
competență lingvistică eliberat de centre lingvistice acreditate, cu un calificativ
corespunzător cel puțin nivelului B2 (conform anexei 1) din Cadrul european comun
de referință – Consiliul Europei, obținut în ultimii 2 ani calendaristici
Notă:

În cazul în care candidații nu au un certificat de competență lingvistică și aleg
opțiunea evaluării la nivelul școlilor doctorale, printr-o probă-interviu, aceștia
vor încărca în platforma de admitere (în spațiul destinat Certificatului de competență
lingvistică) Declarația de mai jos, completată și semnată.
Declarație:
7. Chitanța care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere
8. Dosar plic (mapă) – doar la depunerea documentelor in format print.

