CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Nr. 441/D/11.12.2020

PROPUNERE PENTRU CRITERII SPECIFICE
(Anexa la Regulamentul R10 – Organizarea și desfășurarea examenului de admitere)

I. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT – învățământ cu frecvență (IF), fără
taxă, cu bursă; cu frecvență redusă (IFR), fără taxă; cu frecvență redusă (IFR), cu taxă –
durata studiilor 3 ani.
Pentru sesiunea de admitere din iulie 2021, Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
organizează înscrieri pentru următoarele domenii de doctorat:
Nr.crt
Forma de învățământ
Domeniul de doctorat
Nr. locuri
1.
IF, IFR
Ingineria produselor alimentare
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi
2.
IF, IFR
tehnologii informaţionale
3.
IF, IFR
Calculatoare și tehnologia informației
Total locuri propuse1:
buget - 14; cu taxă - 20
Pentru sesiunea de admitere din septembrie 2021, Consiliul Studiilor Universitare de
Doctorat organizează înscrieri pentru următoarele domenii de doctorat:
Nr.crt
Forma de învățământ
Domeniul de doctorat
Nr. locuri
1.
IF, IFR
Administrarea afacerilor
2.
IF, IFR
Calculatoare și tehnologia informației
3.
IF, IFR
Contabilitate
4.
IF, IFR
Economie
5.
IF, IFR
Filologie
6.
IF, IFR
Filosofie
7.
IF, IFR
Geografie
8.
IF, IFR
Ingineria produselor alimentare
9.
IF, IFR
Inginerie electrică
Inginerie electronică, telecomunicații și
10.
IF, IFR
tehnologii informaționale
11.
IF, IFR
Inginerie industrială
12.
IF, IFR
Inginerie mecanică
13.
IF, IFR
Istorie
14.
IF, IFR
Silvicultură
Total locuri propuse2:
buget -30; cu taxă - 80

1

Numărul de locuri propus este orientativ, până la aprobarea prin H.G. a cifrei de școlarizare și până la
distribuirea prin O.M. a locurilor bugetate pe universități.
2
Numărul de locuri propus este orientativ, până la aprobarea prin H.G. a cifrei de școlarizare şi până la
distribuirea prin O.M. a locurilor bugetate pe universități.

II. TAXE DE ADMITERE ŞI DE ŞCOLARIZARE
Taxa de înscriere
Taxa de înscriere la examenul de competentă lingvistică
Taxa de înmatriculare

– 225 lei
– 100 lei
– 150 lei

Avans din taxa de școlarizare (la înmatriculare, pentru candidații
declarați admiși la studii universitare de doctorat cu taxă)
Taxa de școlarizare pentru fiecare domeniu din USV

– 500lei
- 5000 lei / an
universitar

III. PROBE DE CONCURS LA EXAMENUL DE ADMITERE 2021
1. Examenul de competenţă lingvistică
Acesta se susţine on-site sau on-line în cadrul Departamentului de Limbi şi Literaturi
străine, FLSC, din cadrul USV, fiecare candidat promovat primind un atestat pe baza
căruia se poate prezenta la concursul de admitere.
Nu vor susţine examenul de competenţă lingvistică absolvenţii de limbi străine şi cei
care au obţinut în ultimii 2 ani un certificat de competenţă lingvistică internaţională
(DALF, TOEFL, ZD, DELE etc.).
2. Examenul de specialitate
Acesta constă în prezentarea unei sinteze privind stadiul actual al cercetărilor în
domeniul temei de doctorat propuse.
IV. CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU MEDII EGALE
Pentru departajarea candidaţilor cu medii egale, se vor lua în considerare
următoarele criterii:
a. Media examenului de licenţă / absolvire;
b. Media anilor de studiu la licenţă / absolvire.
V. INFORMAŢII UTILE CANDIDAȚILOR
Admiterea candidaților la doctorat se face prin concurs, pe baza rezultatelor obținute.
Admiterea la doctorat se face în ordinea mediei obţinute de către candidaţi la concursul
de admitere, în limita locurilor scoase la concurs, dar care au obţinut cel puţin media 8
(opt).
Concursul are loc în limita locurilor libere ale fiecărui conducător de doctorat.
Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul de doctorat pentru
care s-a înscris candidatul. Concursul se organizează pe fiecare domeniu şi conducător
de doctorat, pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă, statutul
candidaţilor admişi stabilindu-se în funcţie de opţiunea exprimată la data înscrierii şi de
media la admitere.

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt de competenţa comisiilor de
admitere pe domeniu de doctorat numite prin decizia Rectorului, comisii de admitere
care răspund pentru aplicarea în mod corect a prezentei metodologii de concurs.
Comisia de admitere se organizează pe domenii de doctorat şi se constituie din toţi
conducătorii de doctorat din domeniu şi/sau care au distribuite locuri la admitere. Acolo
unde nu există minimum 3 conducători de doctorat, comisia se completează cu profesori
şi conferenţiari specialişti în domeniu sau din domenii apropiate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 şi H.G. nr. 681/2011, au dreptul să
participe la concursul de admitere la doctorat numai absolvenţii studiilor universitare de
masterat sau cu diplomă echivalentă acestuia (care au obţinut minim 300 credite), din
ţară şi din străinătate, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011; diploma de
absolvire sau 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.
Un student doctorand poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat o singură dată
pentru programul de studii universitare de doctorat (Legea 1/2011, art. 142, al. 6).
VI. Dispoziţii finale
Validarea rezultatelor concursului de admitere la doctorat se face la înmatricularea
candidaţilor declarați admişi, prin decizia Rectorului Universităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava.
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