SCOALA DOCTORALA DE DREPT

PRECIZĂRI
privind concursul de admitere la
studii universitare de doctorat
sesiunea septembrie 2012
1. Studiile universitare de doctorat se organizează în două forme:
- cu frecvenţă, în regim gratuit, finanţare prin granturi de studii
doctorale;
- cu frecvenţă, în regim cu taxă (taxa de studiu este de 6000 lei pentru anul
universitar 2012-2013 şi 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 poziţii vacante propuse spre ocupare de către
fiecare conducător ştiinţific, conform art. 167 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, art. 77 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind
aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat şi OMECTS nr.
5272/05.09.2011.
2. Înscrierea pentru concursul de admitere se face la secretariatul Facultăţii de
Drept –Şcoala doctorală.
3. 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).
4. Taxa pentru înscrierea la concursul de admitere (înmatricularea este gratuită)
este de 300 lei şi se achită în contul :
RO42RNCB0076010452620037/RON BCR, sector 5 al Facultăţii de Drept –
Universitatea din Bucureşti.
5. Procedura de admitere la studiile universitare de doctorat este procesul de
selecţie a candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand.
Selecţia candidaţilor la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către
conducătorul de doctorat care a propus poziţia respectivă spre ocupare.
Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de către
conducătorul de doctorat prin consultare cu Consiliul Şcolii doctorale.
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În urma propunerii conducătorului de doctorat, un student-doctorand poate fi
înmatriculat numai după obţinerea avizului favorabil al Consiliului Şcolii doctorale.
6. Criterii generale de selecţie şi modalitatea de verificare/apreciere a
candidaţilor propuse de către conducătorii de doctorat şi aprobate în Consiliul
Şcolii doctorale:
I. Criterii eliminatorii
1. Inexistenţa stării de conflict de interese între conducătorul de doctorat şi
candidat;
2. Existenţa studiilor de specialitate şi a activităţii de cercetare ştiinţifică
şi/sau didactică relevante;
3. Compatibilitatea temei de cercetare propuse de candidat cu activitatea de
cercetare a conducătorului de doctorat.
II. Criterii notate:
1. Cunoaşterea generală a disciplinei şi a domeniului de specializare;
2. Justificarea importanţei şi a actualităţii temei de cercetare propuse şi a
metodelor de cercetare ce vor fi utilizate.
Modalitatea de verificare:
I. Verificarea dosarului de înscriere - pentru criteriile eliminatorii;
II. Colocviu oral – pentru criteriile notate.
Modalitatea de apreciere:
1. Calificativ admis/respins la fiecare dintre criteriile eliminatorii. este necesar
calificativul admis la fiecare dintre criteriile eliminatorii.
2. Note de la 10 la 1 la fiecare dintre criteriile notate. Este necesară nota
minimă la fiecare dintre criteriile notate.
3. Vor fi propuşi spre înmatriculare ca studenţi-doctoranzi candidaţii care
obţin calificativul admis la toate criteriile eliminatorii şi cel puţin nota 7 la toate
criteriile notate, în ordinea descrescătoare a mediei obţinute la criteriile notate, cu
încadrare cu numărul de poziţii vacante propuse spre ocupare.
Notă: Concursul de admitere se poate desfăşura în faţa unei comisii de
specialitate, la propunerea conducătorului de doctorat. Aprecierile membrilor
comisiei au un rol consultativ. Selecţia şi notarea candidaţilor se face de către
conducătorul de doctorat.
7. Consiliul Şcolii doctorale de Drept va aviza propunerile conducătorilor de
doctorat privind ocuparea poziţiilor vacante. Înmatricularea studenţilor-doctoranzi se
va face numai în urma obţinerii avizului favorabil al Consiliului Şcolii doctorale.
8. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii
doctorale, în vederea înmatriculării, au obligaţia să depună, până la data 30
septembrie 2012, actele de studii în original, la secretariatul şcolii doctorale.
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9. Neprezentarea actelor de studii, în original, din vina exclusivă a candidatului
admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat prin granturi de studii
doctorale.
10. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de
studii pentru un singur program de doctorat.
11. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă, în vederea înmatriculării,
au obligaţia să achite, până la data 30 septembrie 2012, jumătate din taxa de studiu
(3000 lei) în contul Facultăţii de Drept (menţionat mai sus) şi să facă dovada plăţii
prin depunerea ordinului de plată la secretariatul Şcolii doctorale de Drept.
*
*

*

Aceste Precizări au fost aprobate de către Consiliul Şcolii doctorale a
Facultăţii de Drept în şedinţa din data de 7 septembrie 2012.

DIRECTOR ŞCOALĂ DOCTORALĂ,
Prof. univ. dr. Dana TOFAN

D E C A N,
Conf. univ. dr. Flavius A. BAIAS

3

