SA A P

PRECIZĂRI
privind concursul de admitere la
studii universitare de doctorat
sesiunea septembrie 2010
1. Concursul de admitere la studii universitare de doctorat în domeniul
Drept se organizează pe 3 subdomenii:
- Drept privat;
- Drept public;
- Drept penal.
2. Studiile universitare de doctorat se organizează în două forme:
- cu frecvenţă, 14 locuri subvenţionate de la buget;
- cu frecvenţă şi fără frecvenţă, cu taxă de 5000 lei pentru anul
universitar 2010-2011 (care se poate achita în două tranşe); numărul de
candidaţi admişi se stabileşte în funcţie de rezultatele obţinute la concursul de
admitere şi de numărul de locuri hotărât de către fiecare conducător ştiinţific,
fără a se putea depăşi numărul maxim de doctoranzi pe care un conducător îi
poate avea sub îndrumare.
3. Înscrierea pentru concursul de admitere se face în perioada 1-10
septembrie 2010 la secretariatul Facultăţii de Drept, secretar Cîrstea
Antonica.
4. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de înscriere stabilite de
către Şcoala doctorală a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti şi să
prezinte un dosar de înscriere care va cuprinde actele necesare conform legii
( afişate la avizier şi pe site-ul facultăţii).
În cererea de înscriere este obligatoriu să se indice subdomeniul pentru
care optează candidatul şi direcţia de cercetare pe care doreşte să o urmeze în
cadrul studiilor universitare de doctorat.
5. Taxa pentru înscrierea la concursul de admitere ( înmatricularea este
gratuită) este de 260 lei şi se achită în contul :
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RO42RNCB0076010452620037/RON BCR, sector 5 al Facultăţii de
Drept – Universitatea din Bucureşti.
6. Concursul de admitere va avea loc în perioada 13-18 septembrie
2010, pe subdomenii, în faţa unor comisii formate din conducătorii de doctorat
a căror specialitate se încadrează în subdomeniul respectiv.
7. Toţi candidaţii susţin două probe: proba orală, prin care se verifică
nivelul cunoştinţelor din subdomeniul pentru care candidatul a optat; interviu
prin care se evaluează tema propusă de candidat.
8. Media minimă de admitere la studiile universitare de doctorat,
stabilită de Senatul Universităţii, este 7 (şapte), dar vor fi declaraţi admişi în
limita locurilor stabilite de fiecare conducător ştiinţific.
9. Comisia de specialitate pe subdomeniu va stabili provizoriu
rezultatele, separat pentru doctoratul cu frecvenţă şi doctoratul fără frecvenţă,
ţinând seama de nivelul pregătirii, performanţele academice ale candidatului
în cadrul programului de masterat (dacă este cazul), posibilităţile de
dezvoltare etc. iar apoi, în cazul candidaţilor consideraţi admisibili, va
propune şi repartizarea acestora pe îndrumători ştiinţifici de doctorat, cu
acordul explicit al cadrului didactic conducător de doctorat şi în funcţie de
compatibilitatea dintre direcţia de cercetare propusă de către candidat şi
specialitatea cadrului didactic.
10. Consiliul ştiinţific al Şcolii doctorale din domeniul Drept, format
din toţi conducătorii ştiinţifici de doctorat, va valida rezultatele finale pe
domeniu.
11. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget, în
vederea înmatriculării, au obligaţia să depună, până la data 28 septembrie
2010, actele de studii în original, la secretariatul şcolii doctorale.
12. Neprezentarea actelor de studii, în original, din vina exclusivă a
candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la
buget.
13. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget
o singură dată.
14. Înmatricularea candidaţilor admişi se va face la data de 1 octombrie
2010.
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Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3
ani şi, în condiţiile prevăzute de lege, poate fi prelungită cu 1-2 ani.
Ciclul de pregătire universitară prin doctorat va cuprinde două etape:
programul de pregătire universitară avansată cu o durată de 2 semestre şi
programul de cercetare ştiinţifică cu o durată de 4 semestre. Pentru amănunte
a se consulta Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
(Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004) , H.G. nr.
567 din 15 iunie 2005 ( Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 540 din 24
iunie 2005), Ordinul MEC nr. 4491 din 6 iulie 2005 ( Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 589 din 7 iulie 2005), Ordinul MECI nr. 3855 din 17
mai 2010 (Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 369 din 4 iunie 2010) şi
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
doctorat în cadrul Şcolii doctorale a Facultăţii de Drept.
*
*
*
Aceste Precizări au fost aprobate de către Consiliul Ştiinţific al Şcolii
doctorale a Facultăţii de Drept în şedinţa sa din 24.06.2010.

D E C A N,

DIRECTOR ŞCOALĂ DOCTORALĂ,

Conf. univ. dr. Flavius A. Baias

Prof. univ. dr. Emilian Stancu
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