
Anexa 3 - Condiții de admitere la studii doctorale_  Adresa Nr. 446/25.01.2022

COD 

SD

Școala Doctorală Nr crt. Domeniul de 

doctorat

Forma de 

învățământ

Condiții de admitere Criterii de departajare la medii 

egale

1 Școala Doctorală 

”Alexandru Piru”

1 Filologie cu frecvență Colocviu de admitere constând în 

prezentarea  unui proiect de cercetare în 

fața conducătorului științific pentru care 

au optat la înscriere și a unei comisii de 

admitere  aprobate prin Decizia Rectorului 

pentru fiecare domeniu de doctorat

Criteriul 1: media generală studii 

masterale Criteriul 2: media  generală  

studii de licență
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2 Școala Doctorală de 

Teologie Ortodoxă 

”Sfîntul Nicodim”

2 Teologie cu frecvență Colocviu de admitere constând în: 

1.prezentarea  unui proiect de cercetare în 

fața conducătorului științific pentru care 

au optat la înscriere și a unei comisii de 

admitere  aprobate prin Decizia Rectorului 

pentru fiecare domeniu de doctorat; 2. 

verificarea cunostintelor la Teologie 

dogmatica ortodoxa, 3. verificarea 

cunostintelor la Disciplina de specialitate in 

care se incadreaza proiectul de cercetare 

stiintifica sustinut.

Criteriul 1: media generală studii 

masterale Criteriul 2: media  generală  

licență

3 Istorie cu frecvență Colocviu de admitere constând în 

prezentarea  unui proiect de cercetare în 

fața conducătorului științific pentru care 

au optat la înscriere și a unei comisii de 

admitere  aprobate prin Decizia Rectorului 

pentru fiecare domeniu de doctorat4 Sociologie cu frecvență

5 Știința 

sportului și 

educației fizice

cu frecvență

3 Școala Doctorală de 

Științe Sociale și 

Umaniste

Colocviu de admitere constând în 

prezentarea  unui proiect de cercetare în 

fața conducătorului științific pentru care 

au optat la înscriere și a unei comisii de 

admitere  aprobate prin Decizia Rectorului 

pentru fiecare domeniu de doctorat

 Media generală studii masterale / 

studii de licență de lungă durată
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4 Școala Doctorală a 

Facultății de Drept

6 Drept cu frecvență Colocviu de admitere constând în 

prezentarea  unui proiect de cercetare în 

fața conducătorului științific pentru care 

au optat la înscriere și a unei comisii de 

admitere  aprobate prin Decizia Rectorului 

pentru fiecare domeniu de doctorat

Criteriul 1. Dovada unor publicatii 

stiintifice in domeniul Drept;

Criteriul 2. Media generala a anilor de 

studii de la programul de master 

absolvit;

Criteriul 3. Media generala a anilor de 

studii de la programul de licenta 

absolvit.

7 Economie cu frecvență

8 Cibernetică şi 

statistică 

cu frecvență

9 Finanţe cu frecvență

10 Contabilitate cu frecvență

11 Management cu frecvență

12 Ingineria 

sistemelor

cu frecvență

13 Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei

cu frecvență

14 Mecatronică şi 

robotică

cu frecvență

Școala Doctorală 

”Constantin Belea”

5 Școala Doctorală de 

Ştiinţe Economice

6

Colocviu de admitere constând în 

prezentarea  unui proiect de cercetare în 

fața conducătorului științific pentru care 

au optat la înscriere și a unei comisii de 

admitere  aprobate prin Decizia Rectorului 

pentru fiecare domeniu de doctorat

Criteriile de departajare la medii 

egale sunt detaliate in Anexa 4

Colocviu de admitere constând în 

prezentarea  unui proiect de cercetare în 

fața conducătorului științific pentru care 

au optat la înscriere și a unei comisii de 

admitere  aprobate prin Decizia Rectorului 

pentru fiecare domeniu de doctorat; 

detalii privind evaluarea candidatilor se 

regasesc in Anexa 4

Criteriul 1:media de absolvire a 

studiilor masterale                       

Criteriul 2: media de absolvire a 

studiilor de licenta
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7 Școala Doctorală de 

Inginerie Electrică și 

Energetică

15 Inginerie 

electrică

cu frecvență in cazul mediilor egale, departajarea 

se face în funcţie de:

 - media la licenţă;

-  nota pentru activitatea ştiinţifică;

- media la ciclul de master/studii 

aprofundate.

16 Inginerie 

mecanică

cu frecvență

17 Ingineria 

materialelor

cu frecvență

18 Agronomie cu frecvență9

8

Școala Doctorală de 

Ingineria Resurselor 

Animale și Vegetale 

Școala Doctorală 

”Academician Radu  

Voinea”

Criteriul 1. Performantele  stiintifice 

anterioare ale candidatilor, dovedite 

prin  lista de lucrari, brevete, 

contracte etc ; Criteriul  2. Media 

anilor de studii de la licenta

Criteriul 1:media de absolvire a 

studiilor masterale                       

Criteriul 2: media de absolvire a 

studiilor de licenta

Colocviu de admitere constând în 

prezentarea  unui proiect de cercetare în 

fața conducătorului științific pentru care 

au optat la înscriere și a unei comisii de 

admitere  aprobate prin Decizia Rectorului 

pentru fiecare domeniu de doctorat

Colocviu de admitere constând în 

prezentarea  unui proiect de cercetare în 

fața conducătorului științific pentru care 

au optat la înscriere și a unei comisii de 

admitere  aprobate prin Decizia Rectorului 

pentru fiecare domeniu de doctorat
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19 Horticultură cu frecvență

20 Matematică cu frecvență

21 Fizică cu frecvență

22 Chimie cu frecvență

23 Geografie cu frecvență

10 Școala Doctorală de 

Ştiinţe 

9 Școala Doctorală de 

Ingineria Resurselor 

Animale și Vegetale 

NOTĂ: Condițiile de înscriere  la colocviul de admitere la studii doctorale din Sesiunea Septembrie 2022 ,  indiferent de domeniul de doctorat pentru 

care optează candidatul, sunt prezentate  în anexa 2. In anexa patru,  sunt detaliate,  pentru SD "Constantin Belea", criteriile de departajare a 

candidatilor la medii egale 

Colocviu de admitere constând în 

prezentarea  unui proiect de cercetare în 

fața conducătorului științific pentru care 

au optat la înscriere și a unei comisii de 

admitere  aprobate prin Decizia Rectorului 

pentru fiecare domeniu de doctorat

Criteriul 1:media de absolvire a 

studiilor masterale                       

Criteriul 2: media de absolvire a 

studiilor de licenta

Media generala de promovare a 

anilor de studii la licenta  

Colocviu de admitere constând în 

prezentarea  unui proiect de cercetare în 

fața conducătorului științific pentru care 

au optat la înscriere și a unei comisii de 

admitere  aprobate prin Decizia Rectorului 

pentru fiecare domeniu de doctorat

doctorat@central.ucv.ro , tel 0251 419 900


