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REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art.1. Prezentul regulament are ca scop descrierea metodologiei de organizare şi
desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat, în vederea promovării calităţii
resursei umane şi asigurării obiectivităţii, corectitudinii şi egalităţii de şanse.
Art.2. Studiile universitare de doctorat sau doctoratul constituie cel de-al treilea ciclu al
studiilor universitare, a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în
realizarea cercetării științifice, capabile de inserție pe piața muncii înalt calificate. Ele constau în
formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare și inovare și constituie o experiență
profesională de cercetare, finalizată, după susţinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de
doctor.
Art.3. Admiterea la doctorat este procesul prin care absolvenţii de studii universitare de
licenţă (ciclul I) şi masterat (ciclul II), sau cei cu diplome echivalente, pot fi selectaţi pentru a
urma studiile universitare de doctorat. Admiterea la studiile de doctorat se desfăşoară pe baza
unui concurs organizat de IOSUD.
Art.4. Procedura de admitere este procesul de selecţie a candidaţilor pentru fiecare poziţie
vacantă de student-doctorand, pe care conducătorii de doctorat din cadrul Şcolii doctorale decid
să o propună spre ocupare. Selecţia candidaţilor la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată
de către conducătorul de doctorat care supervizează respectiva poziţie. Conţinutul şi forma
concursului de admitere sunt stabilite de conducătorul de doctorat prin consultare cu Consiliul
Şcolii doctorale. Şcoala doctorală are obligaţia să asigure transparenţa procesului de selecţie şi
admitere la doctorat, a criteriilor de evaluare si a standardelor solicitate candidaţilor.
Art.5. Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs, organizat de IOSUD, de
regulă înainte de începerea anului universitar. Numărul locurilor, pe forme de învăţământ (cu
finanţare de la buget şi cu finanţare prin taxă), este repartizat anual de către MEN, la propunerea
CSUD, cu avizul Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului Universității din Craiova.
Art.6. 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.
Art.7. 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 înscrierea 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.
Art.8. 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 Facultății de Litere din
cadrul Universității din Craiova, în urma promovării unui test de cunoaștere a limbii străine
respective.
Art.9. Nu au nevoie de certificate de competență lingvistică următoarele categorii de
candidați:
- Candidații care au diploma de licență 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).
Art.10. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un
domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă
sau masterat. Cunoştinţele specifice domeniului de studii doctorale se verifică, pe baza
bibliografiei, prin concursul de admitere.
Art.11. Conducătorul de doctorat propune Consiliului Şcolii doctorale spre avizare,
admiterea unui număr de studenţi-doctoranzi cel mult egal cu numărul de poziţii vacante scoase
la concurs, pe baza unui document privind situaţia concursului.
Art.12. Înmatricularea studenţilor-doctoranzi, admişi şi avizaţi de Consiliul Şcolii
doctorale, este făcută începând cu prima zi a anului universitar, prin ordinul Rectorului,
conducătorul IOSUD.
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