
Examenul de specialitate 

Art 25.  

(1)  La examenul de specialitate se prezintă numai candidaţii care îndeplinesc 

standardele de competenţă lingvistică.   

(2)  Pe baza examenului de specialitate se asigură repartizarea locurilor cu 

finanţare de la bugetul de stat şi ocuparea locurilor scoase la concurs.  

(3)  Evaluarea candidaţilor la concurs se va realiza în raport cu următoarele 

criterii:  

 

C1 - rezultatele ştiinţifice ale candidatului în domeniul ales (articole, studii 

menţionate în CV) (10% din evaluare);   

C2 -  calitatea proiectului de cercetare doctorală (PCD), evaluată în raport 

cu:  

C2.1 - Contextul ştiinţific şi motivaţia temei alese (20%);  

C2.2 – Definirea obiectivelor cercetării ştiinţifice (15%);  

C2.3 – Metodologia cercetării (10%);  

C2.4 – Rezultatele estimate (5%);  

C3 – Calitatea prezentării proiectului și a răspunsurilor candidatului la 

susținerea examenului de specialitate (40%).  

(4)  În urma examenului de specialitate, fiecare membru prezent al comisiei va 

acorda fiecărui candidat câte o notă (un număr întreg, cuprins între 10 şi 1) 

pentru fiecare criteriu de evaluare. Media acordată de fiecare membru al 

comisiei se obţine ca medie aritmetică ponderată a notelor acordate pentru 

fiecare criteriu de evaluare. Media de admitere a candidatului este media 

aritmetică a mediilor rezultate pe baza notelor acordate de fiecare membru 

al comisiei de concurs.   

(5) În funcţie de media de admitere obţinută, un candidat poate fi declarat într-

una din următoarele situații: Admis la forma de învațământ cu frecvență, cu 

finanţare de la buget,  cu bursă; Admis la forma de învațământ cu frecvență, 

cu finanțare de la buget fără bursă; Admis la forma de învațământ cu 

frecvență bursier al statului român; Admis la forma de învațământ cu 

frecvență redusă în regim cu taxă în lei; Admis la forma de învațământ cu 

frecvență redusă, cu taxă în valută; Admis la forma de învațământ cu 

frecvență români de pretutindeni; În aşteptare; Respins.   



(6)  Acordarea finanţării de la bugetul de stat se realizează în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de către fiecare candidat, în 

cadrul fiecărei şcoli doctorale. Media minimă de admitere la studiile 

universitare de doctorat este 7  

(șapte).  

(7)  La medii de admitere cu punctaje egale, departajarea se va realiza în 

funcţie de media aritmetică dintre media de absolvire a studiilor universitare 

de licenţă şi media de absolvire a studiilor universitare de masterat. Prin 

excepţie, în cazul candidaţilor care au dreptul legal de a se înscrie la concursul 

de admitere la studiile universitare de doctorat fără a fi urmat studii 

universitare de masterat, pentru departajare se va lua în considerare media de 

absolvire a studiilor universitare de licenţă.  

(8) Un candidat poate fi admis pe locul scos la concurs de un conducător de 

doctorat numai în măsura în care există acordul scris al conducătorului de 

doctorat, exprimat prin semnarea Procesului verbal întocmit în sesiunea de 

admitere.   

(9) Consiliul şcolii doctorale avizează rezultatele admiterii şi transmite 

Comisiei de admitere a CSUD rezultatele finale, împreună cu documentele 

intermediare de evaluare.    

 

Art 26.  

(1) Pentru confirmarea ocupării locurilor, candidaţii admişi pe locurile cu 

finanţare de la bugetul de stat trebuie să depună, conform graficului prezentat 

în Anexa 1, diplomele de bacalaureat şi de licenţă în original (dacă nu le-au 

depus la înscriere), iar candidaţii admişi pe locurile cu taxă trebuie depună 

diplomele de bacalaureat şi de licenţă în original sau copie legalizată (dacă nu 

le-au depus la înscriere) și să plătească, până la aceeaşi dată, jumătate din 

taxa anuală de şcolarizare.   

 

(2) Diplomele de bacalaureat şi de licenţă (sau copiile legalizate pentru candidații 

admiși pe locurile cu taxă) se depun la Comisia centrală de admitere a CSUD, 

candidatul primind în acest sens un document justificativ.  

 



 

(3) În situaţii excepţionale, în cazul pierderii sau deteriorării diplomei de 

bacalaureat sau de licență, Comisia Centrală de admitere va aproba 

confirmarea locului de la buget cu documentele justificative care atestă 

îndeplinirea tuturor formalităţilor legale privind întocmirea unui duplicat al 

diplomei de bacalaureat (declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la 

notariat, anunţul din Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului de 

studii, adresa din partea liceului absolvit din care să reiasă faptul că 

absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei de 

bacalaureat sau de licență). De asemenea, candidatul declarat admis trebuie 

să dea o declaraţie din care să rezulte că va depune diploma de bacalaureat 

sau de licență în original până la începutul anului universitar 2017-2018.  

 

(4) Candidaţii admişi care nu confirmă ocuparea locurilor în cursul perioadei 

menţionate în Anexa 1 la prezenta metodologie pentru confirmări, pierd 

dreptul de înmatriculare.   

 

(5) Locurile rămase neocupate la forma de învațământ cu frecvență cu finanțare 

de la buget cu bursă vor putea fi ocupate de către candidaţi din lista celor 

admiși la forma de învațământ cu frecvență cu finanțare de la buget fără bursă 

sau de către candidaţi  

din lista de candidați în așteptare, în ordinea descrescătoare a mediei 

obţinute la examenul de specialitate, dacă este cazul.   

(6) Locurile rămase neocupate la forma de învațământ cu frecvență cu finanțare 

de la buget fără bursă vor fi ocupate de către candidaţi din lista de celor admiși 

la forma de învațământ cu frecvență redusă pe locurile cu taxă sau de către 

candidaţi din lista de candidați în așteptare, în ordinea descrescătoare a 

mediei obţinute la examenul de specialitate, dacă este cazul.   

 

(7) Locurile rămase neocupate la forma de învațământ cu frecvență redusă în 

regim cu taxă vor fi ocupate de către candidaţi din lista de candidați în 

așteptare, în ordinea descrescătoare a mediei obţinute la examenul de 

specialitate, dacă este cazul.  

(8) Pentru înmatricularea în anul I de studii universitare de doctorat, candidaţii 

care au confirmat ocuparea locului, trebuie să completeze şi să semneze 



contractul de studii universitare de doctorat, conform graficului din Anexa 1 

la prezenta metodologie.  

 

 

Art 29. Candidaţilor admişi li se pot elibera adeverinţe care să certifice 

calitatea de student - doctorand, numai după înmatricularea lor în anul I de 

studii universitare de doctorat, deoarece până atunci ei nu au relaţii 

instituţionale cu ASE.  

Art 30. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul 

de stat o singură dată pentru fiecare dintre cele trei cicluri de studii 

universitare (licenţă, masterat, doctorat).   

 

Art 31. Un student – doctorand poate urma în acelaşi timp un singur program 

de pregătire finanţat din bugetul de stat, indiferent de nivelul său – licenţă, 

masterat sau doctorat.  

 

Art 32. Un student - doctorand poate urma simultan maxim două programe de 

studii universitare (licenţă, masterat sau doctorat), indiferent de nivelul şi 

forma de desfăşurare ale acestora.  

 

Art 33. Documentele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul 

obţinut prin concurs se restituie în cel mult două zile lucrătoare de la 

depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unei taxe suplimentare, în 

cadrul programului de lucru cu publicul stabilit de ASE –IOSUD şi postat pe 

site-ul http://doctorat.ase.ro/  

 

Art 34. Pe parcursul desfăşurării admiterii, candidaţii trebuie să cunoască şi 

să respecte Regulamentul instituţional al ASE de organizare şi desfăşurare a 

studiilor universitare de doctorat şi prezenta Metodologie.  

 

http://doctorat.ase.ro/

