
ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2021-2022 

Studii universitare de DOCTORAT  

 

 
Școlarizarea românilor de pretutindeni  în învăţământul  superior de stat din România, pe locuri de studii fără 

plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în anul 

universitar 2021-2022 

 

Candidații Români de pretutindeni se vor înscrie online, pe www.ucv.ro, prin intermediul  platformei 

de admitere. 

 

Candidații își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența documentelor 

digitale/scanate încărcate în platforma de înscriere și  cele originale. 

 

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii 84/1995 şi 

absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii 

nr. 288/2004. 

 

Media de absolvire trebuie să fie cel puţin 8 (opt), calculată astfel: 

 pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de lungă durată, conform Legii 
84/1995, se va considera media aritmetică dintre media anilor de studii şi media de la 
licenţă/proiect; 

 pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de lungă durată care au masterat şi 
pentru candidaţii cu diplomă de master, absolvenţi ai ciclului de studii universitare de 
masterat organizate conform Legii 288/2004, se va considera media aritmetică dintre 
media anilor de studii (master) şi nota de la Disertaţie. 

 media de absolvire a studiilor de licență sau de master poate scădea la 7 (șapte) dacă 
un candidat face dovada că de la finalizarea ultimului ciclu de studii universitare 
absolvite și până la inscrierea la colocviul de admitere la studii doctorale a desfășurat o 
activitate de cercetare științifică susținută în domeniul de doctorat în care dorește să se 
înscrie, activitate ce rezultă din CV-ul și lista de lucrări științifice ale candidatului. In 
acest caz, cererea de înscriere la colocviul de admitere la studii doctorale trebuie avizată 
în prealabil de către Consiliul Școlii Doctorale în funcție de Domeniul în care dorește să 
se înscrie pentru colocviu, după analizarea datelor din CV-ul candidatului, din lista de 
lucrări științifice precum și a lucrărilor științifice prezentate în format pdf. 

 

Admiterea la studii universitare de DOCTORAT a românilor de pretutindeni 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

 

Candidații se vor înscrie pe platforma de admitere, în secțiunea alocată pentru candidații romani de 

pretutindeni, în perioada: 

 

Sesiunea Septembrie 2021: 
 01.09.2021-09.09.2021   

Perioada desfășurării colocviilor de admitere la doctorat: 13-19 septembrie 2021; 

Afișarea rezultatelor: 20 septembrie 2021; 

http://www.ucv.ro/


Confirmarea locurilor prin plata taxei de înmatriculare, depunerea actelor în original, 

plata taxei de școlarizare): 21-27 septembrie 2021 

Afișarea rezultatelor finale după confirmare: 28 septembrie 2021 

 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente: 

1. cerere de înscriere, conform Anexei 5; 
2. certificat de naștere – copie și traducere legalizată; 
3. paşaport (primele trei pagini), valabil cel puţin şase luni de la data depunerii dosarului 

- copie; 
4. carte de identitate care atestă domiciliul stabil – copie; 
5. certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie și traducere legalizată în română sau 

într-o limbă de circulaţie internaţională; 
6. diplomă de Bacalaureat sau diploma echivalentă - copie și traducere legalizată în 

română sau într-o limbă de circulaţie internaţională; 
7. diploma de Licență sau diploma echivalentă - copie și traducere legalizată în română 

sau într-o limbă de circulaţie internaţională;  
8. diplomă de Master sau echivalentul acesteia, autentificată de autoritățile de resort din 

țara emitentă sau adeverintă de absolvire a studiilor de master, pentru absolventii 
anului curent; 

9. foi matricole/suplimentele la diplomă privind studiile liceale, de licență și de master - 
copie și traducere legalizată în română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;foi 
matricole privind studiile liceale - copie și traducere legalizată în română sau într-o 
limbă de circulaţie internaţională; 

10. recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații 
la admiterea în învățământul superior teologic, după caz - copie; 

11. certificat medical într-o limbă de circulație internațională, care  să permită accesul la 
studii în colectivitate, să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii 
nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie – 
copie; 

12. declarația privind apartenența la identitatea culturală română, doar pentru românii de 
pretutindeni (cu excepția cetațenilor din Republica Moldova și a candidaților pentru 
care cel puțin unul dintre părinți poate face dovada cetățeniei române), autentificată 
de misiunea diplomatică a Romaniei în țara de origine (Ambasadă, Consulat General) 
(Anexa 3) – copie; 

13. dovada studierii limbii române (atestatul de absolvire a Anului pregătitor de limba română, 
acte de studii romanești - diplome, certificate-, sau acte de studii, situații școlare care atestă 
cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, sau certificatul de 
competență lingvistică. de nivel minim B1, eliberate de instituții de învățământ superior 
acreditate din Romania, care organizează an pregătitor, de lectoratele de limbă, literatură, 
cultură și civilizație romanească în universități din străinătate/Institutul Limbii Romane sau 
Institutul Cultural Român). Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba 
română în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe 
printr -o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului European comun de referinţă 
pentru învăţarea limbilor;  

14. Curriculum Vitae; 
15. listă de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate; 
16. atestat de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză, 

franceză, germană, italiană) – Examenul de competenţă lingvistică se susţine la 



Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova abilitată să elibereze certificate de 
competenţă lingvistică. Solicitarea de obținere a atestatului se depune la secretariatul 
Facultății de Litere, în perioada de înscriere la colocviu; 

17. chitanţa de achitare a taxei de înscriere – copie, dacă plata nu a fost efectuată prin 
modulul de admitere 

 

Nu au nevoie de certificate de competență lingvistică următoarele categorii de candidați: 

- Candidații care au diploma de licența sau de master pe o specializare într-o limbă de 
largă circulație internațională; 

- Candidații care au diploma de licență sau de master obținută într-o țară a Uniunii 
Europene dacă limba de predare a fost o limbă de circulație internațională (Diploma 
astfel obținută trebuie să fie echivalată la CNRED – Ministerul Educației Naționale). 

 

 
Școli Doctorale și domenii acreditate la Universitatea din Craiova 

https://www.ucv.ro/invatamant/educatie/programe_doctorat/admitere_teme_propuse.php

