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CONDIȚII PRIVIND
ÎNSCRIEREA LA COLOCVIUL DE ADMITERE LA DOCTORAT
Sesiunea Septembrie 2021
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:
1. 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;
2. 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.
3. 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.
Candidaţii trebuie să prezinte la dosarul de înscriere, obligatoriu, certificatul de
atestare pentru cunoaşterea unei limbi străine de mare circulaţie internațională (engleză,
franceză, germană, italiană) - certificatul de competență lingvistică.
Certificatul de competență lingvistică se obține de la Centrul de Limbi Moderne
“Interlingua” al Facultatii de Litere din cadrul Universitătii din Craiova, în urma promovării
unui test de cunoaștere a limbii străine respective.
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).
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-

Candidații care au un Certidicat de competență lingvistică recunoscut la nivel
internațional (Cambridge, Toefl)

Pentru cetățenii care nu sunt din Uniunea Europeană:
numai cu Acordul Scris al unui profesor conducător de doctorat care acceptă școlarizarea
candidatului, condiționată de participarea la colocviul de admitere din sesiunea legal
organizată și promovarea acestuia.
au nu acceptată de un profesor
conducător de doctorat în domeniul solicitat.
Perioadă de înscriere pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii doctorale este aceeași ca
si pentru candidații de la licență și master
Înscrierea candidaților se face pe bază de dosar, transmis prin una din cele doua modalități:
- electronic la adresa de e-mail: doctorat@central.ucv.ro
- prin poșta, la adresa: Str. A.I.Cuza nr. 13, Universitatea din Craiova, Biroul de Studii
Doctorale, 200585, jud.Dolj, România

