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ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SESIUNII DE ADMITERE LA DOCTORAT 
LA ȘCOALA DOCTORALĂ FIZICĂ 

în condițiile suspendării activităților didactice față în față 
 

 Anexa SD Fizică la Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în 
Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2020-2021 
 
Sesiunea de admitere la doctorat 
Calendar de admitere 2020 pentru candidații - cetăţeni din România,Uniunea Europeană, Spaţiul 
Economic European, Confederaţia Elveţiană: 
 

 31 august – 4 septembrie 2020: înscrierea candidaților la concursul de admitere la SD Fizică 

  7 - 15 septembrie 2020: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere 

 16 septembrie:  afișarea rezulatelor preliminare, la SD Fizică 

 17 septembrie:  depunerea contestațiilor, la SD Fizică 

 18 septembrie: afișarea rezultatelor contestațiilor, la SD Fizică 

 18 septembrie: afișarea rezulatelor finale, la SD Fizică 

 22 – 24 septembrie 2020: confirmarea ocupării locurilor (la Institutul de Studii Doctorale) 

 1 octombrie 2020: înmatricularea candidaților admiși 
 
Calendar de admitere 2020 pentru candidații – cetățeni străini extracomunitari (din alte state 
decat cele membre ale UE, SEE si CH) 

 20 aprilie - 30 iunie 2020: Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru obținerea 
Scrisorii de Acceptare la Studii 

 31 august – 4 septembrie 2020: Perioada de înscriere la concursul de admitere. Înscrierea 
candidaților străini se face la Institutul de Studii Doctorale 

 7 - 15 septembrie 2020: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere* 

 16 septembrie:  afișarea rezulatelor preliminare, la SD Fizică 

 17 septembrie:  depunerea contestațiilor, la SD Fizică 

 18 septembrie: afișarea rezultatelor contestațiilor, la SD Fizică 

 18 septembrie: afișarea rezulatelor finale, la SD Fizică 

 22 – 24 septembrie 2020: data finalizării procesului de selecție. 
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Confirmarea ocupării locurilor (la Institutul de Studii Doctorale) 
· 1 octombrie 2020: înmatricularea candidaților admiși 
· 16 octombrie 2020: termenul de depunere a contractelor de studii universitare de doctorat 
la ISD 

Observații: În cazul candidaților care au studii în străinătate, diplomele acestora sunt transmise de 
ISD la MEC și CNRED pentru a se obține atestatul de echivalare/recunoaștere a studiilor. 
Termenul–limită pentru transmiterea documentelor la ISD este 1 iulie 2020. 
 
*După desfășurarea probelor de concurs, fiecare școală doctorală este obligată să anunțe 
rezultatele admiterii pentru a se putea respecta dreptul la contestații. Eventualele contestații, în 
cazul probelor scrise, se depun la Școala Doctorală de care aparține conducătorul de doctorat la 
care s-a înscris candidatul, în termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, iar rezultatele 
acestora se comunică în maximum 2 zile lucrătoare după încheierea termenului de depunere a 
contestațiilor. 
Informațiile referitoare la procedura de admitere și programarea probelor de concurs se vor 
publica pe website-ul Institutului de Studii Doctorale la adresa http://doctorat.ubbcluj.ro/. 
 
 
Desfășurarea procesului de admitere în condițiile suspendării activităților didactice față în față: 
 
1. Desfăşurarea procesului de înscriere: 

Înscrierea candidaților se face online, prin intermediul platformei oferite la nivelul 
universităţii.  
Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor 
documentelor prevăzute în Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în 
Universitatea Babeș – Bolyai pentru anul universitar 2020-2021, semnate (unde este cazul) 
și scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi aduse în 
format fizic la momentul începerii activității didactice. Candidații își asumă 
responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele 
digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin 
declarație scrisă semnată. 

 
Documente scanate necesare pentru înscrierea la studii universitare de doctorat: 

 fișă tip de înscriere (semnată); 

 cerere de înscriere (care conține și declararea etniei) conform modelului de pe website-ul 
Institutului de Studii Doctorale – numai pentru candidații care optează pentru locurile 
rezervate etniei rrome; 

 Curriculum Vitae şi lista lucrărilor; 

 diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) 
sau diplomă echivalentă acesteia; 

 diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel 
licență sau diplomă echivalentă acesteia; 

 diplomă de master/studii aprofundate și suplimentul la diploma de master/foaia matricolă; 

 certificatul de naștere; 

 certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naștere prin căsătorie); 

http://doctorat.ubbcluj.ro/
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 carte de identitate; 

 declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

 dovada achitării taxei pentru concursul de admitere (înscriere şi procesare); 

 alte acte doveditoare relevante  privind activitatea științifică a candidatului în domeniul 
fizică (brevete, invenții, participări la conferințe, premii etc.) 

 declarație scrisă referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele 
digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului 
 
Orice neconcordanță între datele și/sau documentele în format digital și cele originale care 
vor fi depuse la dosar pot fi considerate fraudă și vor duce avea ca efect și pierderea locului 
ocupat prin admitere. 
 

2. Desfăşurarea probelor de admitere: 
Admiterea la SD Fizică constă în două probe: examen scris + interviu 
Tematicile de examen ale conducătorilor de doctorat vor fi disponibile pe site-ul şcolii 
doctorale. 
Desfășurarea examenului de doctorat va fi organizată exclusiv de către fiecare conducător 
de doctorat. Astfel: 

 Pentru desfăşurarea examenului conducătorul de doctorat împreună cu comisia de 
admitere va stabili o procedură de desfăşurare şi notare.  Similar regulamentului de 
desfășurare a susținerii tezelor de doctorat, candidatul, conducătorul de doctorat și 
un membru al comisiei de admitere vor participa direct la proba scrisă și la interviu. 

 Ceilalți 2 membri ai comisiei pot participa la desfășurarea interviului prin 
intermediul unei platforme on-line. Sala, data si ora desfășurării interviului precum 
si platforma de comunicare a comisiei vor fi comunicate SD Fizică, la stabilirea 
calendarului de admitere. Pe tot parcursul concursului se vor respecta normele de 
distanțare și echipare în vigoare. 

 
Observații:  
1. Există posibilitatea utilizării platformei Microsoft Teams pentru comisii/candidați din 

UBB care au deja cont și parolă precum și a altor platforme Zoom, Google etc. pentru 
candidați/ comisii care nu sunt înregistrate pe platforma de comunicare Microsoft 
Teams a UBB. 

2. Organizarea întreagii  proceduri de admitere este în sarcina conducătorului de 
doctorat. SD Fizică sprijină conducătorii de doctorat în organizarea concursului. Pentru 
programarea examenelor în sala ”Hermann Oberth” se va adresa secretariatului școlii o 
solicitare e-mail, preliminară stabilirii calendarului de admitere, pentru a evita 
suprapunerile programărilor.  
Actele de înscriere încărcate în platformă de către candidați vor fi puse la dispoziția 
conducătorilor, on-line, de către ISD și SD Fizică. 
 

 La finalizarea concursului de admitere  se va comunica SD Fizică rezultatul 
examenului pentru fiecare candidat. Formularul tip pentru consemnarea 
rezultatului concursului completat individual pentru fiecare candidat și semnat 
de către toți membrii comisiei  se va expedia prin e-mail la secretariatul școlii 
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doctorale în termen de 24 de ore de la desfășurarea concursului, nu mai târziu 
de 15 septembrie 2020. 

 Toate documentele în format scris vor fi depuse efectiv la SD Fizică pentru 
arhivare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare  de la încheierea 
concursului, cu programare on-line la secretariatul SD Fizică pentru 
respectarea distanțării sociale. 
 

Pentru candidații care se află înafara granițelor țării și nu pot participa la concurs din cauza 
restricțiilor de circulație, concursul de admitere se va defășura în totalitate on-line. 
Aceștia vor adresa conducătorului o cerere pentru concurs de admitere on-line. Cererea va 
fi transmisă prin e-mail, conducătorului de doctorat cât mai curând posibil după afișarea 
locurilor disponibile la admitere. Conducătorul de doctorat, candidatul și comisia de 
admitere propusă vor stabili de comun acord platforma on-line  pe care se va desfășura 
întregul concurs precum și procedurile de desfășurare. Toate aceste date vor fi comunicate 
SD Fizică. 
Ulterior, cererea va fi încărcată și în platforma de admitere împreuna cu actele deja 
specificate. 

 
3. Contestații: 

Depunerea contestatiilor se va face on-line prin e-mail. Rezolvarea eventualelor contestații 
se va desfășura conform calendarului afișat. 

 
4. Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi 

încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o 
modalitate comunicată de şcoala doctorală/ISD. Documentele originale vor fi prezentate în 
format fizic la începerea anului universitar. Dacă studentul a obţinut un loc cu taxă, în 
etapa de confirmare a locului se face şi dovada plăţii taxei de şcolarizare. 

Observație: Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea 
documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit 
prin concurs. 
 
Odată cu adoptarea prezentei anexe, rămân în vigoare toate celelalte prevederi ale Metodologiei 
de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai pentru anul 
universitar 2020-2021. 
 
Atunci când situația la nivel național se va modifica și va permite reluarea activităților didactice 
față în față, prevederile prezentei anexe își vor înceta valabilitatea, aplicându-se integral 
Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai 
pentru anul universitar 2020-2021. 
 

Directorul Școlii Doctorale Fizică      Decan     

Prof. dr. Simion AȘTILAN      Conf. dr. Monica BAIA 

 

 

25 mai 2020 


