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Anexa 2.1
Graficul desfășurării procesului de selecție a candidaților și a concursului de admitere la
studiile universitare de doctorat, pentru anul universitar 2022 – 2023

Sesiunea iulie 2022
Perioada

Activități

12 - 14 iulie 2022

Înscrierea online a candidaților - depunerea și verificarea dosarelor

14 iulie- până la ora
16.00

15 iulie 2022

Afișarea candidaților care vor susține examenul de competență
lingvistică (după caz)

orele 09,00-11,30

Susținerea online a examenului de competență lingvistică și
afișarea rezultatelor

19 iulie 2022 până
la ora 1400

Depunerea contestațiilor privind examenul de competență lingvistică
la Registratura ASE, prin e-mail, la adresa registratura@ase.ro

18 iulie 2022, între

19 iulie 2022

Soluționarea contestațiilor de către comisia de admitere

20-21 iulie 2022

Susținerea examenului de specialitate cu prezență fizică sau online
- în situații excepționale, la cererea candidaților din străinătate, cu
aprobarea comisiei centrale de admitere.

22 iulie 2022

Afișarea 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

25 – 27 iulie 2022
Orele 9-13 si 14-16

Confirmarea participării studenților doctoranzi admiși în cadrul
programului de studii doctorale prin depunerea diplomelor de licență
și de master la ASE în original pentru candidații admiși la buget și
prin depunerea diplomelor în original sau în copie legalizată și prin
plata taxelor aferente, pentru candidații admiși pe locurile cu taxă.

28 iulie 2022

Afișarea 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.

29 iulie 2022

Confirmarea participării candidaților în așteptare în cadrul
programului de studii doctorale, prin plata taxelor aferente și/sau prin
depunerea diplomelor în original. Afișarea listelor finale.

3 octombrie 2022
26 septembrie – 14
octombrie 2022

Înmatricularea în anul I
Semnarea contractelor de studii

Anexa 2.2
Graficul desfășurării procesului de selecție a candidaților și a concursului de admitere la
studiile universitare de doctorat, pentru anul universitar 2022 - 2023

Sesiunea septembrie 2022
Activități

Perioada
5 – 7 septembrie 2022
7 septembrie - până la ora
16.00

8 septembrie 2022
9 septembrie 2022,
orele 09,00-11,30

12 septembrie 2022
până la ora 14

00

12 septembrie 2022

13-14 septembrie 2022

15 septembrie 2022

16, 19-21 septembrie
2022
Orele 9-13 si 14-16

Înscrierea online a candidaților - depunerea și verificarea dosarelor
Afișarea candidaților care vor susține examenul de competență
lingvistică (după caz)
Susținerea online a examenului de competență lingvistică și
afișarea rezultatelor
Depunerea contestațiilor privind examenul de competență lingvistică
la Registratura ASE, prin e-mail, la adresa registratura@ase.ro
Soluționarea contestațiilor de către comisia de admitere
Susținerea examenului de specialitate cu prezență fizică sau online
- în situații excepționale, la cererea candidaților din străinătate, cu
aprobarea comisiei centrale de admitere.
Afișarea 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 studenților doctoranzi admiși în cadrul
programului de studii doctorale prin depunerea diplomelor de licență
și de master la ASE în original pentru candidații admiși la buget și
prin depunerea diplomelor în original sau în copie legalizată și prin
plata taxelor aferente, pentru candidații admiși pe locurile cu taxă.

22 septembrie 2022

Afișarea 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

23 septembrie 2022

Confirmarea participării candidaților în așteptare în cadrul
programului de studii doctorale, prin plata taxelor aferente și/sau prin
depunerea diplomelor în original. Afișarea listelor finale.

3 octombrie 2022

Înmatricularea în anul I

26 septembrie-14
octombrie 2022

Semnarea contractelor de studii
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Anexa 2.3
Graficul desfășurării procesului de selecție a candidaților și a concursului de admitere la
studiile universitare de doctorat, pentru anul universitar 2022 – 2023
Sesiunea specială noiembrie 2022
(doar pentru candidați străini, non UE)
Activități

Perioada
7-8 noiembrie 2022
8 noiembrie - până la ora
16.00

Înscrierea online a candidaților - depunerea și verificarea dosarelor

9 noiembrie 2022

Afișarea repartizării candidaților care vor susține examenul de
competență lingvistică (după caz)

10 noiembrie 2022

Susținerea online a examenului de competență lingvistică și
afișarea rezultatelor

între orele 09,00-11,30

11 noiembrie 2022
până la ora 14

00

Depunerea contestațiilor privind examenul de competență lingvistică
la Registratura ASE, prin e-mail, la adresa registratura@ase.ro

11 noiembrie 2022

Soluționarea contestațiilor de către comisia de admitere

14 noiembrie 2022

Susținerea examenului de specialitate cu prezență fizică sau online
- în situații excepționale, la cererea candidaților din străinătate, cu
aprobarea comisiei centrale de admitere.

15 noiembrie 2022

Afișarea listelor cu candidații repartizați pe locurile în regim cu taxă
(CPV) și a celor respinși

16-18 noiembrie 2022
Orele 9-13 si 14-16

Confirmarea participării studenților doctoranzi admiși în cadrul
programului de studii doctorale prin depunerea diplomelor în original,
prin plata taxelor aferente și depunerea contractului de studii
universitare de doctorat

21 noiembrie 2022

Afișarea listelor finale

2 decembrie 2022

Înmatricularea în anul I

22 noiembrie-9 decembrie
2022

Semnarea contractelor de studii
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