UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
ȘCOALA DOCTORALĂ ” SIMION MEHEDINȚI – natură și dezvoltare durabilă”
ADMITERE ȘCOALA DOCTORALĂ
- SEPTEMBRIE 2016 PERIOADA DE ÎNSCRIERI : 01 – 09 SEPTEMBRIE 2016
CONCURSUL DE ADMITERE: 12 - 18 septembrie 2016
AFIȘAREA REZULTATELOR: 23 septembrie 2016
CONFIRMĂRI LOCURI: 26, 27, 28 septembrie 2016
TAXĂ DE ÎNSCRIERE: 300 RON
MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT : 7 (șapte)
ACTE NECESARE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
 Cerere de înscriere tip (se găsește la secretariatul școlii doctorale);
 Chitanţa de achitare a taxei (la sediul Facultăţii de Geografie sau achitată în contul BCR
RO30RNCB0076010452620059). Nu vor fi supuși taxelor de însciere la concursul de admitere candidații
orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, copiii personalului
didactic în activitate și personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti;
 Copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./pașaport etc.);
 Certificat de naştere– copie legalizată;
 Certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui – copie legalizată;
 Diploma de bacalaureat sau echivalentă – copie legalizată;
 Diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă- copii legalizate;
 Diploma de master** /studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii legalizate
 Memoriu de activitate ştiinţifică;
 Lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 Propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu
justificarea importanţei acesteia. Propunerea temei trebuie să conțină și acordul scris al
îndrumătorului științific;
 O listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura
colocviul;
 Certificat de competenţă lingvistică - copie xerox nelegalizată (conform anexei privind tipurile de
certificate de competență lingvistică atașată Metodologia organizării și desfășurării concursului

de admitere la studiile universitare de doctorat, 2016-2017 UB;



Pentru cetățenii străini – certificatul de competență privind cunoașterea limbii române;
Dosar plic.

**Absolvenţii de master care nu posedă încă diplomă de master (promoţia 2016) pot depune la dosar o adeverinţă din care să rezulte
acest lucru. Candidații care dețin diploma de absolvire sau de licență a învățământului superior de lungă durată (conform Legii nr. 85/1995) se
pot prezenta la colocviul de admitere la doctorat fără absolvirea studiilor universitare de master.
ATENȚIE!
Candidaţii care au făcut studiile în străinatate au obligația de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obținute și a
atestatului de recunoaștere a cestor studii eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării
Științifice în conformitate cu O.M.E.N.C.Ș. nr. 3107 / 2016, art. 7, alin.(4).

