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REGULAMENTUL ȘCOLII DOCTORALE PARADIGMA EUROPEANĂ PENTRU
ADMITEREA LA STUDIILE DOCTORALE ÎN REGIM ONLINE – SESIUNEA 2020

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 195/2020
din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel national pentru prevenirea răspândirii
infecției cu SARS-CoV-2, precum și deciziile Universității Babeș-Bolyai cu privire la suspendarea
activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în regim online, Metodologia de admitere
la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai pentru anul universitar 20202021, se completează cu următoarele prevederi, aplicabile în sesiunile de admitere iulie 2020 și
septembrie 2020, dacă situația la nivel național nu va permite reluarea activităților față în față:
1. Sesiunile de admitere la studii universitare de doctorat se vor desfășura după calendarul aprobat
de Senatul Universității Babeș-Bolyai.
2. Înscrierea candidaților se face online. 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 20202021, 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.
a) 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;
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- 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);
- 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 stabilite prin metodologia proprie a şcolilor doctorale şi a Institutului de Studii Doctorale
prin Metodologia de admitere la studii universitare de doctorat.
3. Procedura de desfășurare a sesiunii de admitere la studiile universitare de doctorat în
Școala Doctorală Paradigma europeană, Facultatea de Studii Europene, Universitatea
Babeș-Bolyai este următoarea:
A. Calendarul de admitere la doctorat 2020 pentru Școala Doctorală Paradigma europeană
este următorul:
Sesiunea 1
Pentru candidații - cetăţeni din România, Uniunea Europeană, Spaţiul Economic
European, Confederaţia Elveţiană:
- 6 – 10 iulie 2020: înscrierea candidaților la concursul de admitere

Str. Emmanuel de Martonne nr. 1, 400090 Cluj-Napoca
Tel: 0264-593770
Email: euro@ubbcluj.ro
Web: http://euro.ubbcluj.ro/scoala-doctorala/

la școlile doctorale de care aparțin
-

13 – 21 iulie 2020: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.

-

27-29 iulie 2020: confirmarea ocupării locurilor (la Institutul de Studii Doctorale)

-

1 octombrie 2020: înmatricularea candidaților admiși
Pentru candidații – cetățeni străini extracomunitari (din alte state decât 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

-

6 – 10 iulie 2020: Perioada de înscriere la concursul de admitere. Înscrierea candidaților
străini se face la Institutul de Studii Doctorale

-

13 – 21 iulie 2020: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.

-

27-29 iulie 2020: confirmarea ocupării locurilor (la Institutul de Studii Doctorale)

-

1 octombrie 2020: înmatricularea candidaților admiși

-

16 octombrie 2020: termenul final de depunere a contractelor de studii universitare de
doctorat la ISD

Sesiunea 2
Pentru candidații - cetăţeni din România, Uniunea Europeană, Spaţiul Economic
European, Confederaţia Elveţiană:
-

31 august – 4 septembrie 2020: înscrierea candidaților la concursul de admitere la
școlile doctorale de care aparțin

-

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

-

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

-

1 octombrie 2020: înmatricularea candidaților admiși
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Pentru candidații – cetățeni străini extracomunitari (din alte state decât 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*

-

22 – 24 septembrie 2020: data finalizării procesului de selecție. 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.

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.

B. Examenul de admitere la studii doctorale se va desfășura online, prin intermediul unei

platforme alese de conducătorul de doctorat și comunicate cu cel puțin 5 zile înaintea datei
de examen. Examenul se poate susține pe platforma Elearning (pe care pot fi logați
candidații), Teams (promovată de UBB), 8x8vc, Zoom, Skype sau altă formă online
propusă de conducătorul de doctorat, cel târziu cu o săptămână înaintea susținerii
examenului de admitere.
C. Candidații au obligația să anunțe secretarul Școlii Doctorale, (de trecut date de contact
telefon și email) dacă au acces la Internet, în vederea găsirii unei soluții la nivelul
Consiliului Școlii Doctorale pentru aceste situații excepționale, în momentul înscrierii la
sesiunea de admitere la studii doctorale.
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D. Candidatul trebuie să verifice dacă are acces la platforma indicată de potențialul conducător
de doctorat și să comunice secretariatului școlii doctorale eventuale dificultăți întâmpinate,
cu cel puțin 48 de ore înaintea examenului.
E. Examenul va consta în două probe: proba de verificare a cunoștințelor de specialitate și
susținerea unui proiect de cercetare în fața comisiei de admitere.
F. În timpul examinării, candidatul nu va părăsi câmpul vizual al examinatorilor și nu se va
consulta cu alte persoane aflate în aceeași încăpere sau la distanță de candidat.
G. Candidații care nu au acces la internet sau care întâmpină dificultăți tehnice în timpul
examenului vor susține examenul oral prin telefon (video call). Nu se admite examinarea
exclusiv prin voice call.
H. În cazul în care candidatul întâmpină dificultăți tehnice în timpul examinării online, acesta
este obligat de îndată să semnaleze pe mail acest aspect secretariatului școlii doctorale,
urmând a se proceda la reprogramarea examenului într-un interval de maximum 24 de ore.
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. Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor
solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la
pierderea locului dobândit prin concurs.
5. Odată cu adoptarea prezentului Regulament, rămân în vigoare toate celelalte prevederi ale
Anexei la Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș –
Bolyai pentru anul universitar 2020-2021.
6. Atunci când situația la nivel național se va modifica și va permite reluarea activităților didactice
față în față, prevederile prezentului Regulament își vor înceta valabilitatea, aplicânduse integral
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Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai
pentru anul universitar 2020-2021.

