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CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
Nr. 27277/14.12.2021 
 
 

PROPUNERE PENTRU CRITERII SPECIFICE 
 (Anexă 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 2022, Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat 
organizează admitere pentru următoarele domenii de doctorat:  
 

Nr. 
Crt. 

Forma de 
învățământ 

Domeniul de doctorat 

1.  IF, IFR Ingineria produselor alimentare 
2.  IF, IFR Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale 
3.  IF, IFR Calculatoare și tehnologia informației 

Total locuri propuse1:       buget 15;     cu taxă 20 
 
Pentru sesiunea de admitere din septembrie 2022, Consiliul Studiilor Universitare de 
Doctorat organizează înscrieri pentru următoarele domenii de doctorat:  

Nr. 
Crt. 

Forma de 
învățământ 

Domeniul de doctorat 

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 
10.  IF, IFR Inginerie electronică, telecomunicații și 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. 
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II. TAXE DE ADMITERE, ÎNMATRICULARE ŞI ŞCOLARIZARE 

 
Taxele de admitere, înmatriculare și școlarizare sunt cele prevăzute în Planul de 

taxe și tarife în vigoare în cadrul Universității Ștefan cel Mare la data organizării 
admiterii, așa cum a fost aprobat de către Senatul universității. 
 
 
III. PROBA DE CONCURS LA EXAMENUL DE ADMITERE 2022 

 
Concursul constă în susținerea unui interviu în cadrul căruia candidatul prezintă  

o propunere de temă de cercetare, însoțită de o sinteză privind stadiul actual al 
cercetărilor în domeniul temei de doctorat propuse, performanțele academice, de 
cercetare și profesionale anterioare și experiența în aria temei alese. 

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). 
 
 
IV. MODALITĂȚI DE EVALUARE 
 

Comisia de admitere va avea în vedere următoarele criterii:  
1. Calitatea propunerii de temă de cercetare doctorală și a sintezei privind stadiul 

actual al cercetărilor în domeniu: 50 de puncte; 
2. Calitatea prezentării propunerii și a răspunsurilor candidatului la susținerea 

examenului de specialitate: 40 de puncte. 
3. Performanța academică, de cercetare și profesională anterioară a candidatului și 

experiența candidatului în aria temei alese (lucrări realizate, prezentate, 
publicate, alte contribuții relevante, inclusiv lucrări realizate pentru obținerea 
diplomei de licență sau de master): 10 puncte. 
 
Membrii comisiei de evaluare vor acorda o nota care va rezulta prin impartirea la 

10 a punctajului obtinut pentru fiecare din criteriile de mai sus. 
 
V. 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. 
 
 
VI. INFORMAŢII UTILE CANDIDAȚILOR 
 

Candidații trebuie să prezinte un CERTIFICAT de competenţă lingvistică valabil 
care să ateste cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (cel puțin nivel 
B1).  Examenul pentru obținerea acestui certificat se poate susține și în cadrul Facultății 
de Litere și Știinte ale Comunicării. Nu vor susţine examenul de competenţă lingvistică 
absolvenţii unui program universitar într-o limbă de circulatie internațională .  
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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 nr. 1/2011, art. 142, al. 6). 
Examenul se organizează conform calendarului și metodologiei aprobate de USV. 
 

Concursul de admitere are loc în limita locurilor libere ale fiecărui conducător de 
doctorat și 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. 
 

Examenul de admitere se susține de regulă on-site. În cazuri excepționale, 
examenul de admitere poate fi susținut și online, în baza unei solicitări către CSUD 
aprobate de Directorul CSUD. În cazul susținerii online a interviului, acesta se va 
înregistra și se va arhiva la CSUD. 
 
VII. COMISIA DE 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 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.  
 
 
 

DIRECTOR CSUD 
Prof. univ. dr. ing. Laura BOURIAUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.B./A.F./1 ex. 
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ŞCOALA DOCTORALĂ  .................................................... 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi ............................., în urma desfăşurării concursului de admitere la 
studii universitare de doctorat, domeniul .................................... . 
 
Conducători ştiinţifici:  ................................ 

................................ 

................................ 
 
În baza deciziei Rectorului nr. ..........................., comisia de admitere la studii universitare 
de doctorat formată din: 
 
Preşedinte: ................................ 
Membri: ................................ 

................................  

................................ 
 
a examinat dosarele candidaţilor, care şi-au prezentat activitatea şi tema pe care doresc să 
o dezvolte în cadrul tezei de doctorat şi a evaluat candidații în cadrul interviului. 
Observaţiile privind desfăşurarea concursului de admitere se regăsesc în anexă. 
 
Ca urmare a evaluării performanței academice, de cercetare și profesională anterioară a 
candidaților, a interesul acestora pentru cercetarea științifică, și a calității propunerii de 
temă de cercetare, precum şi a calificativelor obținute la examenul de competenţă 
lingvistică, comisia a decis astfel: 

 
Nr.
crt 

Numele şi 
prenumele 

Conducător ştiinţific Media de 
admitere 

Admis / 
respins 

IF/FR 
fără taxă/ cu 

taxă  
cu / fără bursă 

       

       

       

 
Preşedinte:   

..................................... Membri: 

 ..................................... 

 ..................................... 

 ..................................... 
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ANEXA 1 LA PROCESUL VERBAL DE ADMITERE 

ŞCOALA DOCTORALĂ ............. 

Domeniul .................... 

 
CATALOG 

 
cu rezultatele concursului de admitere la studii universitare de doctorat  

sesiunea - ................ 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 

Forma de 
învățământ/ 

finanțare 
solicitată 

Conducător 
de doctorat 

Tema de 
cercetare 

prezentată 

Notele acordate de 
membrii comisiei 

 
Media de 
admitere 

1 2 3 4 5 

1           

2           

3           

4           

5           

...           

 
 

 

 

 

Preşedinte:   

..................................... Membri: 

 ..................................... 

 ..................................... 

 ..................................... 
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ANEXA 2 LA PROCESUL VERBAL DE ADMITERE 

ŞCOALA DOCTORALĂ ............. 

Domeniul .................... 

 
Fișa de evaluare  

 
pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat  

sesiunea - ................ 
 
Nr. Criteriu de evaluare Punctaj 

1.  
Calitatea propunerii de temă de cercetare doctorală și a sintezei 
privind stadiul actual al cercetărilor în domeniu: 50 de puncte; 

 

 1. Relevanța, actualitatea și originalitatea temei 

 
 

2. Sinteza asupra stadiul actual al cercetărilor, inclusiv prezența 
lucrărilor publicate în străinătate 

 3. Formularea obiectivelor propuse 

 4. Relevanța metodologiei cercetării și a rezultatelor estimate 

2. 
Calitatea prezentării propunerii și a răspunsurilor candidatului la 
susținerea examenului de specialitate: 40 de puncte. 

 

 
1. Demonstrarea de către candidat a însușirii tehnicilor de 
realizare a unei comunicări științifice și de prezentare a ei în fața 
unei comisii 

 
 

2. Folosirea unui limbaj și a unei terminologii de specialitate de 
înaltă ținută și cursivitatea prezentării lucrării 

 
3. Abilitatea și spontaneitatea candidatului de a da răspunsuri 
corecte și focusate pe întrebările membrilor comisiei 

 
4. Motivația și interesul candidatului pentru cercetarea științifică, 
disponibilitatea de a redacta teza într-o limbă de circulație 
internațională 

3. 

Performanța academică, de cercetare și profesională anterioară a 
candidatului și experiența candidatului în aria temei alese (lucrări 
realizate, prezentate, publicate, alte contribuții relevante, inclusiv 
lucrări realizate pentru obținerea diplomei de licență sau de master): 
10 puncte. 

 

 TOTAL   
 
Nota: ……… 
 

Evaluator: 

........................................... 


