
Important! Din cauza unor probleme tehnice, platforma de admitere va fi redeschisa vineri (16 

septembrie 2022), in intervalul orar 9:00 - 14:00.  

Invitam candidatii care nu au reusit sa se inscrie in perioada 5-9 septembrie, sa se inscrie vineri pe 

platforma de admitere:  https://admitere2022.ubbcluj.ro 

Examenul de admitere la doctorat urmeaza sa aiba loc luni, 19 septembrie 2022. 

 

Informații admitere 2022 

Calendar admitere la doctorat - sesiunea septembrie 2022: 
 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 
 * In 9 septembrie, inscrierile se pot face doar pana la ora 14; dupa aceasta ora, platforma se va inchide 
 ** După desfășurarea probelor de concurs, Școala Doctorală va anunta rezultatele admiterii pentru a se 
putea respecta dreptul la contestații. Eventualele contestații, în cazul probelor scrise, se depun la Școala 
Doctorală, 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. 
 

Programare probe admitere sesiunea septembrie 2022 

1 
Prof. univ. dr. 
Albulescu Ion 

Științe ale 
Educației 

12 septembrie, ora 10 - examen scris  12 
septembrie, ora 11 - examen oral 

Str. Sindicatelor, 
nr. 7 

2 
Prof. univ. dr. 

Bocoș Mușata-Dacia 
Științe ale 
Educației 

12 septembrie, ora 10 - examen scris  12 
septembrie, ora 11 - examen oral 

Str. Sindicatelor, 
nr. 7 

3 
Prof. univ. dr. Stan 

Nicolae-Cristian 
Științe ale 
Educației 

12 septembrie, ora 10 - examen scris  12 
septembrie, ora 11 - examen oral 

Str. Sindicatelor, 
nr. 7 

4 
Prof. univ. dr. Rusu 

Alina-Simona 
Științe ale 
Educației 

12 septembrie, ora 10 - examen scris  12 
septembrie, ora 11 - examen oral 

Str. Sindicatelor, 
nr. 7 

5 
Prof. univ. dr. 

Roman Alina-Felicia 
Științe ale 
Educației 

12 septembrie, ora 10 - examen scris  12 
septembrie, ora 11 - examen oral 

Str. Sindicatelor, 
nr. 7 

6 
Conf. univ. dr. 

Catalano Horațiu 
Științe ale 
Educației 

12 septembrie, ora 10 - examen scris  12 
septembrie, ora 11 - examen oral 

Str. Sindicatelor, 
nr. 7 

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

https://admitere2022.ubbcluj.ro/
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/08/programare_examene_septembrie-2022-V1-1.pdf


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, cu excepția admiterii în condițiile stării de alertă/urgență. Dosarul trebuie să fie 
complet. Demersurile de pe platforma de preînscriere online nu sunt suficiente pentru înscrierea la 
doctorat. 
 

TAXE DE ÎNSCRIERE 
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/03/Taxele-de-admitere-2022.pdf 
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/03/Admission_processing-file-fee-non-
UE_2022_2023.pdf 
Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă procesare şi taxă înscriere 
admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …”. Chitanţa se ataşează dosarului de 
înscriere ce se depune la Școala Doctorală. Dosarele cu actele necesare înscrierii la concursul de 
admitere la doctorat se depun la secretariatele Școlilor Doctorale conform unui orar care va fi afișat în 
timp util.. IMPORTANT! Conform ordinului MEN 4369/13.07.2017 pentru admiterea în anul universitar 
2017/2018, candidații pentru bursele oferite de statul român: 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, de procesare a dosarului, de 
înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, de susținere a 
concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini. 
 
Notă: 
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).  
 

Condiţii de înscriere la concursul de admitere 

1. Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea 

unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii 

(EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe 

baza unui concurs organizat de Universitatea Babes-Bolyai, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea 

la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în 

care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master. 

2. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai 

studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a 

absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri 

Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate. 

3. Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 49 din 26 iunie 2014, paragrafele 40 şi 

41, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învăţământ cu 

frecvenţă. Prin excepţie de la această prevedere, programele de studii universitare de doctorat se pot 

organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. 

4. Finanţarea locurilor de doctorat se face de la bugetul de stat (subvenţionate prin granturi de studii) sau în 

regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur 

program de doctorat. 

https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/03/Taxele-de-admitere-2022.pdf
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/03/Admission_processing-file-fee-non-UE_2022_2023.pdf
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/03/Admission_processing-file-fee-non-UE_2022_2023.pdf


ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII CETĂŢENILOR ROMÂNI 

1. Fişa de înscriere (formular tip) și anexa –  generate prin Platforma online de înscriere 

2. Curriculum vitae 

3. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul) 

4. Originalele documentelor în vederea stabilirii conformității cu originalul (Ordonanța de urgență nr. 

41/2016) ale următoarelor acte: 

o diploma de bacalaureat; 

o diploma de finalizare a studiilor de licenţă (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv 

supliment la diplomă); 

o diploma de studii aprofundate / master (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv 

supliment la diplomă); 

o certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naştere prin 

căsătorie); 

o 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 

7. Chitanța care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere 

8. Numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome – Cerere de 

înscriere (care conține și declararea etniei) 

9. Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere (în dosar) 

un document scris eliberat de către o organizaţie legală a rromilor (semnat şi ştampilat), care 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cnred.edu.ro%2Fro%2Fstudii-universitare&data=05%7C01%7Cmarius.banut%40ubbcluj.ro%7Ca4f09adc579e4d4799dd08da8f164bcf%7C5a4863ed40c84fd58298fbfdb7f13095%7C0%7C0%7C637979623160942862%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xVh%2BS8TUks1CflfBOydDj5aD%2FOeOhi9vzWjAycgkH0s%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cnred.edu.ro%2Fro%2Fstudii-universitare&data=05%7C01%7Cmarius.banut%40ubbcluj.ro%7Ca4f09adc579e4d4799dd08da8f164bcf%7C5a4863ed40c84fd58298fbfdb7f13095%7C0%7C0%7C637979623160942862%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xVh%2BS8TUks1CflfBOydDj5aD%2FOeOhi9vzWjAycgkH0s%3D&reserved=0
http://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2017/07/cerere-etnie-roma-doctorat.pdf
http://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2017/07/cerere-etnie-roma-doctorat.pdf


atestă apartenenţa lor la această etnie. Documentul scris din partea unei organizaţii legal constituite a 

rromilor (indiferent de domeniul de activitate al organizației) trebuie să conțină mențiunea că 

respectivul candidat face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în 

cauză. 

10. Dosar plic (mapă) – doar la depunerea documentelor in format print. 

Declarație de consimțământ (documentul poate fi solicitat doar la inmatriculare. Nu se incarca in 
platforma in etapa de inscriere la admitere) 

https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/05/Declaratie-consimtamant-2020-date-personale.pdf
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/05/Declaratie-consimtamant-2020-date-personale.pdf

