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                                                                        Aprobată în ședința CSUD din 8-9.06.2021 

 

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII  

CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

2020 - 2021 

 

 

I. Dispoziții generale 

1. Organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat au la 

bază legislația în vigoare, O.M.E.N.C.Ș. nr. 6102/2016, Metodologia organizării și 

desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2021-2022, aprobată 

de Senatul Universității din București din 17.03.2021 și prezenta metodologie. 

2. Un candidat la concursul de admitere la studii universitare de doctorat trebuie să consulte, 

înainte de înscriere, un conducător de doctorat pentru a verifica tema propusă și lista 

bibliografică pe baza căreia să se desfășoare examinarea la colocviul de admitere. 

3. Candidații vor depune conform calendarului de înscriere documentele necesare la 

Secretariatul Facultății, în modalitatea stabilită de acesta, în funcție de situația la nivel 

național la momentul respectiv. 

 

II. Desfășurarea și rezultatele concursului 

1. Concursul de admitere la studii universitare de doctorat se organizează în domeniul 

Geografie în perioada 01-23 septembrie 2021. Se va prezenta ulterior calendarul detaliat (cu 

perioadă de înscriere, datele de concurs etc.) al admiterii.  

2. Selecția candidaților la doctorat pentru o poziție vacantă este realizată de către conducătorul 

de doctorat împreună cu membrii comisiei de admitere, în limita locurilor vacante aprobate. 

3. Tematica și bibliografia de concurs sunt elaborate de fiecare conducător de doctorat în parte, 

în funcție de domeniul de competență și aria sa tematică. Acestea se postează pe site-ul 

facultății și al  Scolii Doctorale.  

4. Candidaţii vor susţine un colocviu de admitere (probă orală) care se poate susține prin 

prezența efectivă sau on–line (aceeași modalitate pentru candidați, în funcție de situația din 
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momentul respectiv la nivel național), iar nota finală se va stabili în funcție de următoarele 

criterii : 

- pondere 30% pentru evaluarea cunoștințelor de specialitate, pe baza bibliografiei propuse  

de către conducătorul de doctorat; 

- pondere 50% pentru evaluarea proiectului de cercetare (contextul și interesul științific, 

motivația temei, definirea obiectivelor și a metodologiei cercetării, rezultate estimate, 

elemente novatoare); 

- pondere 20% pentru realizări științifice ale candidatului (publicații, participări la 

manifestări științifice etc.). 

 

5. În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au obţinut medii egale de admitere, departajarea 

se va realiza pe baza următoarelor criterii:  

- publicații indexate ISI (factorul de impact); 

- publicații indexate BDI (numărul); 

- media de absolvire a studiilor de master sau licență (pentru candidații care nu au nevoie 

de studii masterale).  

 

6. Concursul de admitere la studii universitare de doctorat se desfășoară pentru candidații din  

Domeniul Geografie la cele trei subdomenii (Geografie fizică, Geografie umană și 

Cercetarea mediului) prin concurs unic, evaluarea realizându-se de către o comisie unică, 

din care fac parte conducătorii de doctorat la care există candidați înscriși. Comisia este 

aprobată de Consiliul Facultății și este prezidată de Directorul Școlii Doctorale. 

7. Rezultatele concursului de admitere se vor afișa pe listă unică, în ordinea descrescătoare a 

mediilor obținute de candidați, la data de 23 septembrie 2021. Candidații cu cele mai mari 

medii (considerând ordinea descrescătoare a acestora) vor putea obține burse doctorale, în 

limita numărului de burse alocate la nivel de Școală Doctorală și a opțiunilor acestora de pe 

fișa de înscriere.  

8. Rezultatele concursului de admitere vor fi validate, înainte de afișare, de Comisia de 

admitere și de Consiliul Școlii Doctorale și lista va fi aprobată de Comisia Centrală de 

Admitere a Universității din București. În eventualitatea suplimentării numărului de locuri 

(finanțate de la buget), după afișarea rezultatelor finale, acestea vor fi repartizate în funcție 

de ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și de opțiunile de pe 

fișa de înscriere a candidatilor. 

9. Termenul de confirmari și depunere a actelor în original la dosarul candidatului admis pe loc 

finanțat de la buget este 24, 27, 28  septembrie 2021. Neprezentarea diplomei în original la 
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termenul stabilit, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat 

de la buget. 

10. Candidații declarați admiși sunt înmatriculați la studii universitare de doctorat pentru anul 

universitar 2021-2022 prin decizia Rectorului Universității din București.  

 

 

 

 

III Dispoziții finale 

1. Candidații care își retrag actele înainte de afișarea rezultatului final al concursului de 

admitere, sunt considerați eliminați din concurs. 

2. Dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la școlarizare se restituie, la cerere, 

în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, gratuit, pe baza actelor de identitate, după 

afișarea listelor finale. 

Această Metodologie a fost aprobată în ședința Consiliului Școlii Doctorale din data de 11 mai 

2021 și în ședința Consiliului Facultății din data de 12 mai 2021.  

 

    

       D e c a n,              Director Școala Doctorală, 

Prof. univ. dr. Alexandru NEDELEA                                        Prof. univ. dr. Iuliana ARMAȘ 
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