Dosarul de admitere la programe postdoctorale pentru cetățenii
români, UE și SEE cuprinde următoarele:
• Fișa de înscriere (formular tip, Anexa 1);
• Certificatul de naștere (copie xerox);
• Certificatul de căsătorie (copie xerox) sau actul care atestă schimbarea numelui
(dacăeste cazul);
• Cartea de identitate (copie xerox);
• Diploma de bacalaureat (copie xerox);
• Diploma de licență, foaia matricolă sau suplimentul la diplomă (copie xerox);
• Diploma de master sau echivalentă a acesteia, foaie matricolă sau suplimentul la
diplomă (copie xerox);
• Diplomă de doctor – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu
originalul;
• Certificat de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de
Referință a Limbilor) într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză,–
opțiunea pentru altă limbă trebuie justificată prin specificul proiectului de cercetare);
• Curriculum vitae (model Europass, semnat și în format electronic, pe CD);
• fotografie ¾;
• proiectul de cercetare științifică postdoctorală în format tipărit și electronic, pe CD;
• scanări ale lucrărilor științifice publicate, ale programelor conferințelor la care a
participat candidatul, ale diplomelor de premiere și de participare la conferințele și
olimpiadele studențești, toate aceste fotocopii scanate fiind incluse și pe CD.
Toate documentele solicitate în copie xerox sau în format electronic trebuie prezentate
la depunerea dosarului de înscriere în original pentru certificarea conformității cu
originalul la Biroul de Studii Doctorale.
(2) Dosarele de admitere pentru candidații internaționali din țări non-

UE, respectiv candidații români de pretutindeni sunt similare cu
dosarele candidaților români și UE. Ele cuprind, în mod suplimentar, traduceri /
traduceri legalizate (după caz) ale documentelor personale și actelor de studii, respectiv
copie a pașaportului (valabil cel puțin șase luni față de data înscrierii). IOSUD detaliază,
anual, în raport cu legislația în vigoare, elementele specifice dosarelor de candidatură
pentru programele postdoctorale pentru candidații internaționali din țări non-UE sau
români de pretutindeni.

