Anexa 1.1

Graficul desfăşurării procesului de selecție a candidaţilor şi a
concursului de admitere la studiile universitare de doctorat, pentru
anul universitar 2020 – 2021
Sesiunea iulie 2020
Perioada

Activităţi

3 - 16 decembrie 2019

Anunţarea la CSUD de către fiecare şcoală doctorală a numărului de locuri şi a
temelor scoase la concurs pentru fiecare conducător de doctorat

7 - 9 iulie 2020
între orele
900 - 1300 şi 1500 - 1800
10 iulie 2020

Înscrierea candidaţilor - depunerea şi verificarea dosarelor
Afişarea repartizării pe săli a candidaţilor care vor susţine examenul de
competenţă lingvistică (după caz)

13 iulie 2020 între
orele
14 iulie 2020 între
orele 900 - 1500

Susţinerea examenului de competenţă lingvistică şi afişarea rezultatelor

20 - 21 iulie 2020

Susţinerea examenului de specialitate

21 iulie 2020
22 - 24 iulie 2020
Miercuri și Joi
între orele 900-1600
Vineri între orele
900-1300

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor privind examenul de competenţă
lingvistică

Afişarea listelor cu candidații repartizați pe locurile finanțate de la bugetul de stat,
pe locurile în regim cu taxă, a celor în așteptare și a celor respinși
Confirmarea participării studenţilor doctoranzi admişi în cadrul programului de
studii doctorale prin depunerea diplomelor în original, pentru candidații admiși
pe locurile finanțate de la buget, sau în copii legalizate pentru candidații admiși
pe locuri în regim cu taxă (dacă nu au fost depuse la înscriere), prin plata taxelor
aferente şi depunerea contractului de studii universitare de doctorat

27 iulie 2020

Afişarea listelor cu candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat, pe
locurile în regim cu taxă și a celor respinși, după confirmarea locurilor

27 iulie 2020

Restituirea dosarelor candidaților respinși

28 - 29 iulie 2020

Confirmarea participării candidaţilor în aşteptare în cadrul programului de studii
doctorale, prin plata taxelor aferente, depunerea diplomelor în original și a
contractului de studii universitare de doctorat, dacă este cazul. Afișarea listelor
finale

1 octombrie 2020

Înmatricularea în anul I

1 – 16 octombrie 2020

Semnarea contractelor de studii

