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privind aprobarea actualizării Metodologiei de admitere la studiile de 

doctorat 2022 

A vând în vedere Hotărârea Consiliului de Administratie al Universitătii 
' ' 

Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca nr. 1957/28.02.2022, 
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, 

În temeiul art. 37 lit. e) din Carta Universităţii Babeş-Bolyai, 

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, 
reunit în şedinţă online la data de 14 martie 2022, 

hotărăste: 
' 

Art. I. Metodologia de admitere la studiile de doctorat în Universitatea Babeş -
Bolyai, pentru anul 2022 - 2023 se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Se actualizează titlul metodologiei astfel: 
Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeş 

- Bolyai, pentru anul universitar 2022-2023. 

2. În preabul, dispoziţiile privind Cadrul juridic se modifică şi vor avea 
următorul continut: 

' 
Admiterea la studii universitare de doctorat în sesiunea 2022 se face în conformitate 

cu următoarele acte normative în vigoare: 

✓ Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 
✓ Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 
✓ Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni; 
✓ HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat; 
✓ OMEN 6102/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat; 
✓ OMEN 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru 

acordarea titlului de doctor; 
✓ OMEN 6000/2012 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi 

şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular 
acreditat din România; 
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✓ OMEN 3900/2017 privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a românilor de 
pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără 
Plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar 
fără bursă începând cu anul şcolar 2017 - 2018 şi a Metodologiei de şcolarizare a românilor 
de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata 
taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără 
bursă începând cu anul universitar 2017 - 2018; 

✓ ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de 
primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 
-2018; 

✓ Regulamentul actualizat de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de 

doctorat în Universitatea Babeş-Bolyai, în şedinţa de Senat cu nr. 483 din 13.01.2020, cu 

modificăriţe şi completările ulterioare. 

SECTIUNEA 1 - Admiterea la studiile universitare de doctorat în Universitatea , 
Babeş - Bolyai, a candidaţilor - cetăţeni din Uniunea Europeană (UE), Spaţiul Economic 
European (SEE) respectiv Confederaţia Elveţiană (CH) 

3. Art. 1 alin. (5), (11) şi (14) se modifică şi vor avea următorul conţinut: 
(5) Cu ocazia înscrierii la concursul de admitere, candidatul la studiile universitare 

de doctorat îşi alege un conducător de doctorat, dintre acei conducători de doctorat ai 
Universităţii Babeş-Bolyai care oferă locuri de student-doctorand pentru acel concurs de 
admitere. Pentru a se înscrie la concursul de admitere, candidaţii străini (UE şi non UE) şi 
candidaţii din categoria românii de pretutindeni trebuie să obţină de la viitorul conducător 
de doctorat Acordul de principiu semnat de către acesta. 

(11) Şcolile doctorale care îşi stabilesc cd.terii specifice de admitere la doc:torat, sunt 
obligate să le afişeze pe website-ul propriu şi să le transmită la ISD cu cel puţin 2 luni 
înainte de perioada de înscriere la admitere la doctorat. 

(14) Cuantumul taxelor de admitere, de procesare a dosarelor şi taxele universitare 
sunt stabilite în Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de 
finalizare a studiilor pentru anul universitar 2022-2023 şi sunt aprobate prin Hotărârea 
Senatului UBB. 

4. Art. 2 alin. (3), (4), (9) si (12) se modifică si vor avea următorul continut: 
' ' ' 
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(3) Se achită de către candidat taxa pentru concursul de admitere la doctorat 2022, 
formată din taxa de procesare şi taxa de înscriere, conform Regulamentului privind taxele 
de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2022-2023 al 
UBB: 

(4) În perioada de înscriere aprobată şi anunţată prin afişare, la Secretariatul şcolii 
doctorale de care aparţine conducătorul de doctorat, candidatul · prezintă în vederea 
verificării şi efectuării copiilor conform cu originalul, dosarul de înscriere cu următoarele 
documente/acte originale: 

• Fişa de înscriere (fişa de înscriere completată va fi generată prin introducerea 
datelor de către candidat pe platforma de înscriere online care va fi publică pe website-ul 
ISD în perioada de admitere). Pentru generarea fişei de înscriere, este necesar să fie 
introduse pe platforma online de înscriere datele de identificare personale conform cărţii 
de identitate (buletinului de identitate), certificatului de naştere şi/sau certificatului de 
căsătorie, dacă e cazul şi conform celorlalte documente 

• Cerere de înscriere ( care conţine şi declararea etniei) conform modelului de pe 
website-ul Institutului de Studii Doctorale - numai pentru candidaţii care optează pentru 
locurile rezervate etniei rrome 

• Curriculum vitae 
• Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul) 
• Certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională 

sau un document/proces verbal al unui interviu, acceptat de şcoala doctorală, care să ateste 
stăpânirea unei limbi de circulaţie internaţională presupunând un nivel minim conform 
Anexei 1. Examenul de competenţă lingvistică se poate susţine la centrele lingvistice Alpha 
sau Lingua din cadrul Universităţii „Babes-Bolyai". Este acceptat şi Certificatul de 
competenţă lingvistică eliberat de centre lingvistice acreditate, cu un calificativ 
corespunzător cel puţin nivelului B2 ( conform anexei 1) din Cadrul european comun de 
referinţă - Consiliul Europei, obţinut în ultimii 2 ani calendaristici. 

• Originalele documentelor (pentru efectuarea „copie conform cu originalul") 
diploma de bacalaureat; diploma de finalizare a studiilor de licenţă ( cu anexele aferente 
după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diplomă); diploma de studii aprofundate 
/ master ( cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diplomă); 
certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de 
naştere prin căsătorie); document administrativ de schimbare a numelui ( dacă este cazul). 
Candidaţii care au promovat examenul de disertaţie în sesiunile din anul universitar 2021-
2022 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverinţa eliberată de către 
instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii 
de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Studiile efectuate 
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în străinătate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Naţional 
de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe lângă Ministerul de resort. 

• buletin/carte de identitate 
• Declaraţie de consimţământ de prelucrare a datelor cu caracter personal 
• Documentul ( chitanţă, ordin de plată, mandat poştal) care dovedeşte plata taxei 

pentru concursul de admitere/chitanţa de achitare a taxei de înscriere 
• Dosar plic (mapă) 

(9) Înscrierea se va desfăşura în locaţiile şi conform orarului stabilite cu cel puţin 2 
luni înainte de perioada de înscriere şi vor fi făcute publice pe website-ul ISD şi al şcolilor 
doctorale, la avizierul ISD si al scolilor doctorale. , ' 

(12) Secretarii şcolilor doctorale vor depune, în vederea centralizării la ISD, dosarele 
tuturor candidaţilor şi documentele referitoare la admitere, însoţite de 
centralizatoare/procese-verbale asumate de către secretarul şcolii doctorale în prima zi 
după perioada de confirmare a ocupării locurilor. 

5. Art. 3 alin. (1) si (2) se modifică si vor avea următorul continut: , , , 
(1) Candidaţii ( cetăţeni români şi cetăţeni UE) care au efectuat studii în străinătate, 

vor prezenta un atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Naţional de 
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul MEC. Mai multe detalii 
privitoare la procesul de echivalare şi la documentele necesare se pot regăsi pe website-ul 
CNRED: www.cnred.edu.ro. 

(2) Conform procedurilor stabilite de către MEC, Institutul de Studii Doctorale al 
UBB face demersurile de transmitere a documentaţiei necesare pentru echivalarea 
/recunoaşterea studiilor de către CNRED. În vederea transmiterii la MEC şi CNRED a 
dosarelor de recunoaştere de studii ale candidaţilor români, EU, SEE şi CE, candidaţii au 
obligaţia de a transmite dosarele în conformitate cu cerinţele CNRED 
(https://www.cnred.edu.ro/ro/studii-universitare) în termenul precizat şi afişat pe 
website-ul ISD la secţiunea Admitere. 

6. Art. 5 alin. (3) se modifică siva avea următorul continut: , , 

(3) Şcolile doctorale vor afişa pe website-ul propriu sau la av1z1er rezultatele 
candidaţilor (cu protejarea datelor cu caracter personal conform GDPR), astfel încât să se 
poată respecta dreptul la contestaţii. 

7. După art. 5 alin. (11) se introduce alin. (12) şi va avea următorul conţinut: 
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(12) Locurile rămase vacante în luna iulie la nivelul şcolilor doctorale care 
organizează o singură sesiune de admitere în luna iulie şi nu organizează admitere în luna 
septembrie, vor fi redistribuite de către C SUD, pentru a fi ocupate în sesiunea de admitere 
în luna septembrie. 

8. Art. 5 alin. (12) devine alin. (13) şi va avea următorul conţinut: 
(13) Institutul de studii doctorale va transmite şcolilor doctorale numărul de locuri 

vacantate destinate redistribuirii. Directorii de şcoli doctorale au obligaţia de a transmite 
la ISD, în termenul precizat de către Institutul de Studii Doctorale, lista nominală a 
candidaţilor redistribuiţi pe locurile vacantate. 

9. Art. 5 alin. (13) devine alin. (14) siva avea următorul continut: 
' ' 

(14) Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de 
către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) şi Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat 
(CSUD). Afişarea rezultatelor finale pe website-ul ISD se va face numai după validarea 
rezultatelor de către Consiliile de şcoli doctorale şi CSUD. 

10. Art. 6 alin. (1) si alin. (3) se modifică si vor avea următorul continut: 
' ' ' 

(1) În cursul perioadei anunţate pentru desfăşurarea confirmărilor, candidaţii 
admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii vor confirma ocuparea locurilor în 
vederea înmatriculării, conform prevederilor în vigoare, ori fizic în locaţia menţionată pe 
website sau online pe platforma de admitere. Confirmarea ocupării locului se face prin 
depunerea diplomei de disertaţie sau, după caz, a diplomei de licenţă echivalentă, în 
original. Candidaţii care au promovat examenul de disertaţie în cursul anului universitar 
2021-2022 vor depune, pentru confirmarea ocupării locului, adeverinţa de absolvire, în 
original. Candidaţii înmatriculaţi la doctorat au obligaţia de a depune / înlocui adeverinţa 
de masterat la data expirării termenului ei de valabilitate, cu diploma corespunzătoare, în 
original. Pentru candidaţii care au studii în străinătate se va transmite/depune în original, 
Atestatul/Adeverinţa de recunoaştere /echivalare a studiilor de către CNRED. 

(3) Candidaţii admişi pe locuri cu taxă, listaţi ca înmatriculabili, vor confirma 
ocuparea locului prin prezentarea la şcoala doctorală sau · încărcarea pe platforma de 
admitere, în perioada anunţată pentru desfăşurarea confirmărilor, a chitanţei prin care se 
dovedeşte achitarea taxei de şcolarizare pentru cel puţin prima tranşă. Taxa de studii se 
plăteşte la casieria facultăţii de care aparţine conducătorul de doctorat ( conform 
https:lldoctorat.ubbclu,i.ro/ro/distributia-locurilor-oferite-pentru-concursul-de-admitere/) . 

11. Art. 7 alin. (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul conţinut: 
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(1) Pentru înmatriculare în anul I la studiile universitare de doctorat, candidaţii care 
au confirmat ocuparea locului: 

a) Vor completa contractul de studii în 4 exemplare, îl vor depune online pe 
platformă, după care îl vor transmite/ depune la secretarul de şcoală doctorală. Secretarul 
de şcoală doctorală va avea în responsabilitate ca toate contractele de studii să fie semnate 
de către studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi de către directorul de şcoală 
doctorală, şi să fie depuse împreună cu centralizator/proces-verbal asumat ( de către 
secretarul şcolii doctorale)la Institutul de Studii Doctorale în termen de 15 zile lucrătoare 
din prima zi a perioadei de confirmare a ocupării locului de către candidaţii admişi. Textul 
contractului va fi transmis de către ISD către toti secretarii scolilor doctorale, în format , , 

electronic. 
b) Vor întocmi, împreună cu conducătorul, planul studiilor universitare de doctorat 

în 4 exemplare semnate olograf, utilizând oferta de Cursuri ale şcolilor doctorale 2022-2023, 
care va fi publicată la pagina 
http://doctorat.ubbcluj.ro/documente/alte fisiere/Discipline scoli doct.pdf. Planurile de 
învăţământ ale tuturor celor 31 de şcoli doctorale ale UBB, aprobate de către Consiliul Şcolii 
Doctorale şi Consiliul facultăţii, vor fi transmise în luna iunie 2022 la Institutul de Studii 
Doctorale pentru verificare şi semnare şi vor fi încărcate în aplicaţia Academiclnfo până la 
29 august 2022. 

(3) Statul de funcţii pentru anul universitar 2022-2023 al personalului didactic şi de 
cercetare din cadrul şcolii doctorale se elaborează de către Directorul de şcoală doctorală şi 
se avizează de către Consiliul Scolii doctorale, al Facultătii, Consiliul de Administratie al , , , 

UBB şi se aprobă de către Senatul UBB (conform Hotărârea Senatului nr 9474/13.07.2020). 
Statele de funcţii vor fi transmise la Serviciul Salarizare (pentru verificări) până la data de 
26 septembrie 2022. 

(4) Candidaţii declaraţi admişi la studiile de doctorat, care sunt interesaţi de cazare 
în căminele UBB, pot solicita cazare la secretariatul facultăţii de care aparţin. 

SECŢIUNEA 2 - Admiterea la studiile universitare de doctorat în Universitatea 
Babeş - Bolyai, a candidaţilor - cetăţeni străini (non UE) 

12. Art. 3 alin. (1) şi (4) se modifică şi va vor următorul conţinut: 
(1) Procedura de înscriere a cetăţenilor străini care nu sunt din Uniunea Europeană 

(UE), din Spaţiul Economic European (SEE) şi nici din Confederaţia Elveţiană (CH) în 
vederea participării la concursul de admitere organizat pentru studiile universitare de 
doctorat este reglementată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
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sportului nr. 6000/2012, cu modificările din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 
3359MD din 11.03.2013, ambele documente fiind prezentate pe website-ul 
http:// doctorat. ubbcluj .ro/ro/ ordine-ale-ministrului-educatiei/. Primirea la studii şi 

şcolarizarea cetăţenilor străini în anul universitar 2022-2023 este reglementată prin Ordinul 
nr. 3473/2017 (cu toate modificările şi completările ulterioare) şi prin ORDIN Nr. 5736/2020 
din 13 octombrie 2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare 
a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 - 2018, aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale nr. 3.473/2017. 

(4) Recunoaşterea studiilor efectuate de către cetăţenii din ţări care nu fac parte din 
UE, SEE şi nici din CH se va realiza de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului 
Educaţiei. 

13. Art. 4 alin. (1) se modifică si va avea următorul continut: , , 

(1) Procedura de înscriere a cetăţenilor care nu sunt din Uniunea Europeană (UE), 
Spaţiul Economic European (SEE) respectiv Confederaţia Elveţiană (CH) în vederea 
participării la concursul de admitere organizat pentru studiile universitare de doctorat este 
următoarea: 

• Înscrierea cetătenilor internationali este conditionată de obtinerea acordului , , ' , 

preliminar din partea unui conducător de doctorat din cadrul domeniului de doctorat 
pentru care aplică şi de obţinerea scrisorii de acceptare din partea Ministerului Educaţiei 

Documente necesare obtinerii scrisorii de acceptare ( documentele se pot trimite, 
conform cerinţelor legislative la adresa de email: cosmina.ciobanu@ubbcluj. ro prin poşta/curier 
la adresa: strada M. Kogălniceanu, nr.1, Ro-400084, Cluj-Napoca, până la data menţionată în 
calendarul de admitere): 

14. Art. 4 alin. (1) lit. d), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul conţinut: 
d) Diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia - supralegalizată (pentru 

rezidenţii ţărilor care au semnat Convenţia de la Haga, se solicită Apostila de la Haga -
accesaţi website-ul: https://www .gsccca.org/notary-and-apostilles/ apostilles/ general
apostille-information; pentru toate celelalte situaţii, documentele trebuie să fie avizate de 
Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei şi Ambasada României în ţara de 
origine). Documentele emise în alte limbi decât română sau engleză trebuie traduse şi 
legalizate. 

j) Adeverinţa de Master supralegalizată (Studenţi doctoranzi care au promovat 
examenul de disertaţie în sesiunile corespunzătoare pentru anul 2021-2022 pot prezenta, la 
înscriere, în locul diplomei de master, adeverinţa eliberată de către instituţia de 
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învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, 
termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma). 

k) pentru programele de studiu predate în limba română, candidatul trebuie să 
prezinte un certificat care să ateste cunoştinţele sale de limba română sau să depună 
certificate care să dovedescă parcurgerea a cel puţin 4 ani consecutivi de studii în România, 
în limba română. În caz contrar, anul pregătitor de limba română este obligatoriu (A se 
verifica cerinţele de admitere în secţiunea dedicată); 

15. După art. 4 alin. (1) lit. k) se introduce lit. 1) şi va avea următorul conţinut: 
1) Pentru programele de studiu in limbi de circulaţie internaţională, candidaţii 

trebuie să prezinte Certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie 

internaţională sau un document/procesul verbal al unui interviu, acceptat de şcoala 
doctorală, din care să rezulte stăpânirea unei limbi de circulaţie internaţională 

presupunând un nivel minim conform Anexei 1. Examenul de competenţă lingvistică se 
poate susţine la centrele lingvistice Alpha sau Lingua din cadrul Universităţii „Babes
Bolyai". Este acceptat şi Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de centre lingvistice 
acreditate, cu un calificativ corespunzător cel puţin nivelului B2 ( conform anexei 1) din 
Cadrul european comun de referinţă - Consiliul Europei, obţinut în ultimii 2 ani 
calendaristici. 

16. Art. 4 alin. (2) lit. b) se modifică si va avea următorul continut: ' . , 
b) Chitanţa pentru taxa . de admitere şi taxa de procesare în euro; aceste taxe se 

plătesc prin virament bancar: RO 16 RNCB 0106026604700008, iar la menţiuni se specifică: 
taxă de admitere suma şi taxa de procesare suma, an I de doctorat 2022-2023, domeniul 
de doctorat. 

17. Art. 5 alin. (3) se abrogă şi următoarele aliniate se renumerotează. 

18. Art. 6 alin. (3) se modifică siva avea următorul continut: , ' 
(3) Şcolile doctorale vor afişa pe website-ul propriu sau la avizier rezultatele 

candidaţilor (cu protejarea datelor cu caracter personal conform GDPR), astfel să se poată 
respecta dreptul la contestaţii. 

19. După art. 6 alin. (11) se introduce alin. (12) şi va avea următorul conţinut: 
(12) Locurile rămase vacante în luna iulie la nivelul şcolilor doctorale care 

organizează o singură sesiune de admitere în luna iulie şi nu organizează admitere în luna 
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septembrie, vor fi redistribuite de către CSUD, pentru a fi ocupate în sesiunea de admitere 
în luna septembrie. 

20. Art. 6 alin. (12) devine alin. (13) siva avea: următorul continut: , , 

(13) Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de 
către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) şi Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat 
(CSUD). Afişarea rezultatelor finale pe website-ul ISD se va face numai după validarea 
rezultatelor de către Consiliile de scoli doctorale si CSUD. , , 

21. Art. 8 alin. (2) se modifică si va avea următorul continut: 
' ' 

(2) Pe lângă depunerea contractului de studii, toţi candidaţii admişi vor întocmi 
împreună cu conducătorul de doctorat planul studiilor universitare de doctorat şi vor 
depune planul studiilor universitare de doctorat în 4 exemplare semnate olograf, utilizând 
oferta de Cursuri ale şcolilor doctorale 2022-2023, care va fi publicată la pagina 
http://doctorat.ubbcluj.ro/documente/alte fisiere/Discipline scoli doct.pdf. 

SECTIUNEA 3 - Admiterea la studiile universitare de doctorat în Universitatea , 
Babeş - Bolyai a candidaţilor - românii de pretutindeni 

22. Art. 2 alin. (2), (4) si (5) se modifică si vor avea următorul continut: 
, ' , , 

(2) Pentru verificarea eligibilităţii diplomelor, Institutul de Studii Doctorale al UBB 
va consulta pentru cetăţenii din Republica Moldova pagina de web: 
http://www.anacip.md, iar pentru celelalte state va accesa website-urile: http://www.enic
naric.net/higher-education-institution.aspx, alegând ţara respectivă şi apoi Recognised . 
higher education institutions, respectiv 
http ://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista universitatilor recunoscute unde există 
facultăţile şi domeniile de studii (pe ţări) care sunt acreditate. În cazul în vor fi întâmpinate 
difio.iltăţi în procesul de evaluare a dosarelor, UBB va transmite la MEN-DGRIAE, la 
adresa de e-mail: verificarediplomerop@edu.gov.ro, în format scanat, diplomele 
candidaţilor respectivi, în vederea obţinerii aprobării de şcolarizare. 

(4) În cazul candidaţilor care au studii în străinătate, diplomele acestora sunt 
transmise de ISD la MEC şi CNRED pentru a se obţine atestatul de echivalare/recunoaştere 
a studiilor. Documentele necesare pentru procedura de recunoaştere/echivalare a studiilor 
este actualizată şi afişată pe website-ul CNRED: https://www .cnred.edu.ro/ro/studii
universitare 
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(5) În vederea transmiterii la MEC şi CNRED a dosarelor de recunoaştere de studii 
ale candidaţilor români, EU, SEE şi CE, depunerea acestor dosare la Institutul de Studii 
Doctorale al UBB se va face până la termenul precizat pe website-ul ISD-ului. Toate 
documentele solicitate se depun la ISD astfel: copiile legalizate după actele de studii 
solicitate; traducerile legalizate în limba română după documentele solicitate. 

23. Art. 3 lit. i) se modifică si va avea următorul continut: , , 

i) Adeverinţa master pentru studenţii care finalizează studiile în anul universitar 
2021-2022; 

24. După art. 3 lit. n) se introduc lit. o) şip) care vor avea următorul conţinut: 
o) Pentru programele de studiu predate în limba română, candidatul trebuie să 

prezinte un certificat care să ateste cunoştinţele sale de limba română sau să depună 
certificate care să dovedescă parcurgerea a cel puţin 4 ani consecutivi de studii în România. 
În caz contrar, anul pregătitor de limba română este obligatoriu (A se verifica cerinţele de 
admitere în secţiunea dedicată). 

p) Pentru programele de studiu in limbi de circulaţie internaţională, candidaţii 
trebuie să prezinte Certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie 

internaţională sau un document/procesul verbal al unui interviu, acceptat de şcoala 
doctorală, din care să rezulte stăpânirea unei limbi de circulaţie internaţională 

presupunând un nivel minim conform Anexei 1. 

25. Art. 5 alin. (3) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
(3) Şcolile doctorale vor afişa pe website-ul propriu sau la av1z1er rezultatele 

candidaţilor (cu protejarea datelor cu caracter personal conform GDPR), astfel să se poată 
respecta dreptul la contestaţii. 

26. După art. 5 alin. (11) se introduce alin. (12) şi va avea următorul conţinut: 
(12) Locurile rămase vacante în luna iulie la nivelul şcolilor doctorale care 

organizează o singură sesiune de admitere în luna iulie şi nu organizează admitere în luna 
septembrie, vor fi redistribuite de către CSUD, pentru a fi ocupate în sesiunea de admitere 
în luna septembrie. 

27. Art. 5 alin. (13) devine alin. (14) siva avea următorul continut: , ' 
(14) Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de 

către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) şi Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat 
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(CSUD). Afişarea rezultatelor finale pe website-ul ISD se va face numai după validarea 
rezultatelor de către Consiliile de scoli doctorale si CSUD. . . 

28. Art. 6 alin. (3) se modifică si va avea următorul continut: , , 

(3) Toţi candidaţii vor întocmi, împreună cu conducătorul, planul studiilor 
universitare de doctorat în 4 ·exemplare semnate olograf, utilizând oferta de Cursuri ale 
şcolilor doctorale 2022-2023, care va fi publicată la pagina 
http://doctorat.ubbcluj.ro/documente/alte_fisiere/Discipline_scoli_doct.pdf. Depunerea 
Planurilor (individuale) studiilor universitare de doctorat se face conform art. 7 alin 1) lit. 
b) din Secţiunea 1. 

29. Se introduce Anexa 1 si va avea următorul continut: , , 

Anexa 1: 
ECHIVALAREA CERTIFICATELOR LINGVISTICE PENTRU ADMITEREA LA 

STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

LIMBA ENGLEZĂ 
Cambridge PET for SCHOOLS (Preliminary English Test) Bl 
Cambridge FCE for SCHOOLS (First Certificate in English) B2 
Cambridge CAE (Certificate in Advanced English) Cl 
Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) C2 
Cambridge BEC (Business English Certificate) Bl, B2, Cl 
IELTS (lnternational English Language Testing System) (4-9) Bl, B2, Cl, C2 
TOEFL iBT(Test of English as a Foreign Language-Internet-based Tests) Bl (57-86), 
B2 (86-109), Cl (110-120) 
TOEIC (Test of English for International Communication) - Listening: minim 275, 
Reading: minim 275, Speaking: minim 120, Writing: minim 120 
LCCI - ELSA (London Chamber of Commerce and Industry International 
Qualifications - English Language Skills Assessment) - minim 25 de puncte 
LCCI- JETSET (Level 4, 5, 6) Bl-C2, minim 25 de puncte 
LCCI-EfB Level 1, 2, 3 Bl-C2 
TRINITY ISE (Integrated Skills in English) Bl-C2 
ECL Bl-Cl 
LIMBA FRANCEZĂ 
DALF (Diplome approfondi de langue fran<;aise) Cl-C2 
DELF (Diplome d'etudes en langue fran<;aise) Bl-B2 
TCF (Test de connaissance du fran<;ais) Bl-C2 
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DSD (Das Deutsche Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz) B2 
OSD (Das Osterreichische Sprachdiplom Deutsch) 
Goethe-Zertifikat B1, B2 
ZDfB (Zertifikat Deutsch fiir den Beruf) 
ZMP (Goethe Zertifikat Cl) 
PHD (Priifung Wirtschaftsdeutsch International) Cl 
ZOP (Goethe Zertifikat C2) 
KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) C2 
GDS (Groses Deutsches Sprachdiplom) C2+ 
TestDaF (Der Test Deutsch als Fremdsprache) B2-Cl 
LIMBA ITALIANĂ 
CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) B1-C2 
CELI 2, 3, 4, 5 (Certificazione della lingua italiana) B1-C2 
LIMBA SPANIOLĂ 
DELE B1-C2 

Art. II. Metodologia cu modificările prevăzute la art. I va fi republicată. 

" Preşedi 
p . 
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