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METODOLOGIE de 

 

ADMITERE la SCOALA DOCTORALA  DE GEOLOGIE  

 

Sesiunea  SEPTEMBRIE 2020 

 

 

 

1. Norme de organizare 

Concursul de admitere, din anul 2020 în cadrul Școlii Doctorale de Geologie, se va 
desfășura  în   conformitate  cu  legislaţia în vigoare, conform  Ordinului  ministrului   educaţiei   
nr. 6102/15.12.2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Metodologiei-

cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de 

doctorat şi prezentei Metodologii. 

Admiterea la studiile universitare de doctorat, atât pentru locurile finanțate de la bugetul 
de stat, cât și pentru locurile cu taxă, se face prin concurs organizat în sesiunea septembrie 2020. 

 

2. Calendarul admiterii 

Înscrierile şi concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se desfășoară 
conform calendarului aprobat de Senatul Universitații din București. 

 

3. PROCEDURA DE ADMITERE  

Candidaţii înscriși la conducătorii de doctorat pentru ocuparea poziţiilor vacante 

de student-doctorand vor fi  ierarhizați  în ordinea descrescătoare a mediei generale obţinute 

la admitere, conform criteriilor stabilite de Consiliul Școlii Doctorale de Geologie - denumit în 
continuare CSDG - (vezi pct.4). 

CSDG a stabilit 5 criterii pentru evaluarea candidaţilor, criterii pentru care se acordă 
note de la 1 la 10 după următoarea procedură: 

• La criteriile 1, 2 şi 3 notele sunt acordate conform rezultatelor obţinute de 
candidaţi la absolvirea programelor de studii universitare de Licenţa şi  Master. 

• La criteriul 4 nota se calculează ca media aritmetică a notelor acordate de 
membrii comisiei de admitere. 
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• La criteriul 5 nota se acordă în funcţie de numărul de lucrări ştiintifice ale 
candidaţilor: 

a. 0 lucrări:  1 punct  
b. 1 lucrare: 2 puncte 
c. 2 lucrari : 4 puncte 
d. 3 lucrari : 6 puncte 
e. 4 lucrari : 8 puncte 
f. 5 sau mai multe  lucrări: 10 puncte 

 
Comisia de admitere (pentru criteriul 4) este constituită 
- președinte  - Directorul Școlii Doctorale de Geologie 

- membru CSDG 

- membru -  1 conducător de doctorat prezent  la susținere  

 

Comisia de validare în vederea înmatriculării: Consiliul Școlii Doctorale de 

Geologie. 

CSDG va propune pentru a fi înmatriculaţi ca studenţi-doctoranzi, în ordinea 
descrescătoare a mediei obţinute (minim 7, cu 2 zecimale fără rotunjire), cu încadrarea în 

numărul de locuri vacante disponibile, candidaţii care: 
 

• candidează la Şcoala Doctorală de Geologie în sesiunea septembrie 2019 
• nu sunt în stare de conflict de interese cu conducătorul de doctorat 

• au studii de specialitate şi cercetare ştiinţifică relevantă 

• au o temă de cercetare compatibilă cu activitatea de cercetare a 
conducătorului de doctorat. 

4. CRITERII DE EVALUARE PENTRU ADMITERE LA STUDII DOCTORALE 

Nr.Crt CRITERIUL NOTA( iN ) PONDERE( ip ) 

1 Media generală de licenţă N1 0,2 
2 Media generală de master/ *) 

Media generală de licenţă în absenţa studiilor de 
master 

N2 0,1 

3 Nota obţinută la dizertaţie/ 
Nota obţinută la susţinerea licenţei în absenţa studiilor 
de master 

N3 0,1 

4 Prezentarea tematicii de doctorat 
(suport power point: timp de prezentare de 15 min) 

N4 0,4 

5 Lucrări ştiinţifice publicate**)  N5 0,2 
TOTAL  1,0 
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*) În cazul absolvenţilor din serii vechi (preBologna) media generală la master va fi înlocuită 
cu media generală de la programul de licență.  

**) pentru lucrările care sunt în curs de publicare candidatul să facă dovada cu acceptul 
revistei 

 

PRECIZĂRI 

1. Notele (Ni) sunt de la 1 la 10 
2. Punctajul fiecărui candidat se calculeaza cu relaţia: 

 ⋅=

5

1
ii NpP  

5. CRITERII DE DEPARTAJARE  

 

 În cazul în care există egalitate de medii, departajarea candidaţilor se va face ţinând 
seama de (în această ordine): 

1. Media obţinută la criteriul 4.  
2. Media generală master/licenţă ***) 
 
***) În cazul absolvenţilor din serii vechi (preBologna) media generală la master va fi 

înlocuită cu media generală de la programul de licență.  

 

6. CONDIȚII GENERALE DE INSCRIERE LA CONCURS 

 
La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidaţi care deţin diploma de 

licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de masterat 
ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de 
către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, ca fiind studii 
universitare de masterat. Cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum și etnicilor români, indiferent 
de cetățenie,  le sunt aplicabile condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea 
ce priveşte taxele de şcolarizare.  
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Înscrierile se vor face la secretariatul Şcolii Doctorale de Geologie. Pentru înscriere, 
candidatii vor depune următoarele acte: 

• cerere/fişă de înscriere - formular tip – la înscriere;  
• copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc); 
• certificat de naştere, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de 

către secretariatul școlii doctorale; 
• certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, copie - certificarea 

conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale; 
• diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie - certificarea conformității cu 

originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale; 
• diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, 

copii - certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale; 
• diploma de masterat/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii 

- certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale; 
• memoriu de activitate ştiintifică; 
• lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate; 
• propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului de 

doctorat, cu justificarea importanţei acesteia; 
• o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată 

desfăşura colocviul; 
• certificat de competenţă lingvistică, fotocopie, nelegalizată (conform anexei privind 

tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei metodologii); 
• pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea 

limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie 
internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura   într-o limbă de circulaţie 
internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de 
circulaţie internaţională; 

• chitanţa de achitare a taxei de înscriere; 
• declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor 

dosarului transmis online; 
• Suplimentar, pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul 

de admitere, se va prezenta unul dintre următoarele documente:  
- copie simplă de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii 

părinţi) – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale; 
- adeverinţă de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind 

candidații proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat în plasament familial); 
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar al 

Universității din București, în activitate; 
- adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în activitate sau pensionat a 

unui părinte. 
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7. PRECIZĂRI  

Nu sunt supuşi obligației de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere: 
candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, 
personalul încadrat la Universitatea din Bucuresti, copiii personalului didactic în activitate sau 
pensionat. 

Absolvenţii de studii universitare de masterat promoţia 2019 pot depune la dosar 
adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de masterat. 

Candidaţii, cetăţeni străini non-UE sau bursieri ai Statului Român, se vor adresa 
Departamentului Relaţii Internaţionale / Biroul Relaţii Externe al Universității din București în 
vederea înscrierii la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat. 

Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere 
traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de 
către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale în conformitate cu 
O.M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016, art. 55 . 

O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de 

doctorat. Candidații care optează ca primă opțiune pentru locurile de la buget cu bursă și 
buget vor prezenta actele în original. 

Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă 
de către studentul-doctorand. 

Orice alte detalii în legătură cu admiterea la studiile universitare de doctorat pot fi 
obţinute de la Şcoala Doctorală de Geologie la care candidaţii doresc să susţină concursul. 

Informațiile privind  admiterea la studii universitare de doctorat  se găsesc la avizierul 
facultății (Str.Traian Vuia nr.6) și pe pagina web a facultății   : 
https://gg.unibuc.ro/organizare/departamentul-scoala-doctorala/admitere_sdg/ 

 

8. REZULTATELE CONCURSULUI 

Comisia de admitere întocmeşte pentru Şcoala Doctorală de Geologie liste ale candidaţilor 

admiși în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, pe forme de învățământ și pe 

forme de finanțare. 
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Rezultatele concursului de admitere vor fi validate de CSDG și de CSUD (Consiliul 
Studiilor Universitare de Doctorat) şi sunt aprobate de Comisia Centrală de Admitere a 
Universităţii din Bucureşti, înainte de afişare.  

Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrală de Admitere a 
Universităţii din Bucureşti, se aduc la cunoştinţă, prin afişare, în termen de cel mult 48 de ore de la 
data finalizării acestuia, la avizierul facultății și https://gg.unibuc.ro/organizare/departamentul-
scoala-doctorala/admitere_sdg/ 

Candidaţii care îşi retrag actele de înscriere înainte de afişarea rezultatului final al 
concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs. 

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la studiile universitare de doctorat în baza 
rezultatului concursului pentru anul universitar 2020/2021 prin decizia Rectorului Universităţii din 
Bucureşti. 

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie 
candidaților, la cerere, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, gratuit, pe baza actelor de 
identitate, după afişarea rezultatelor finale. 

 

9. DISPOZIȚII FINALE 

Universitatea din Bucureşti percepe taxă de înscriere la concursul de admitere de la 
candidaţi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere. Informaţiile privind nivelul 
taxelor şi condiţiile de plată se afişează la avizier și pe pagina web. 

Taxele nefolosite, din motive obiective, pot fi restituite, la cerere, cu avizul conducerii 
facultăţii, al Directorului General Administrativ şi cu aprobarea conducerii Universităţii din 
Bucureşti. 

Candidații scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere beneficiază de 
această scutire o singură dată pentru ciclu de studii universitare de doctorat în cadrul unei instituţii 
de învăţământ superior. 

Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere se aprobă de către 
conducerea Facultăţii de Geologie și Geofizică în care funcţionează Şcoala Doctorală de Geologie, 
numai pe baza actelor prezentate de candidaţi din care să rezulte că fac parte din una din categoriile 
enunţate mai sus. 

DIRECTOR, ȘCOALA DOCTORALĂ DE GEOLOGIE, 

 

Prof. dr. habil ing. Mihai Emilian POPA                       


