ADMITEREA LA DOCTORAT

Sesiunea Septembrie 2019
In cadrul Universității din Craiova, perioada de înscriere la concursul de admitere la
studii universitare de doctorat este 3 - 11 septembrie 2019 (în zilele lucrătoare).
Perioada desfășurării colocviilor de admitere la studii universitare de doctorat este 12–
24 septembrie 2019.
Afișarea rezultatelor: 25.09.2019
Inregistrarea și rezolvarea contestațiilor (în cazul în care există probe scrise de
specialitate): 26 – 27 septembrie 2019
Afișarea rezultatelor finale: 30 septembrie 2019
Înmatricularea la studii: 1.10.2019
La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu
diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform
Legii 84/1995 şi absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de masterat
organizate conform Legii nr. 288/2004.
Media de absolvire trebuie să fie cel puţin 8 (opt), calculată astfel:
1. pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de lungă durată, conform Legii
84/1995, se va considera media aritmetică dintre media anilor de studii şi media de
la licenţă/proiect;
2. pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de lungă durată care au masterat
şi pentru candidaţii cu diplomă de master, absolvenţi ai ciclului de studii
universitare de masterat organizate conform Legii 288/2004, se va considera media
aritmetică dintre media anilor de studii (master) şi nota de la Disertaţie.
3. Media de absolvire a studiilor de licență sau de master poate scădea la 7 (șapte)
dacă un candidat face dovada că de la finalizarea ultimului ciclu de studii
universitare absolvite și până la inscrierea la colocviul de admitere la studii doctorale
a desfășurat o activitate de cercetare științifică susținută în domeniul de doctorat în
care dorește să se înscrie, activitate ce rezultă din CV-ul și lista de lucrări științifice
ale candidatului. In acest caz, cererea de înscriere la colocviul de admitere la studii
doctorale trebuie avizată în prealabil de către Consiliul Școlii Doctorale în funcție
de Domeniul în care dorește să se înscrie pentru colocviu, după analizarea datelor
din CV-ul candidatului, din lista de lucrări științifice precum și a lucrărilor științifice
prezentate în format pdf.
Candidaţii trebuie să prezinte la dosarul de înscriere, obligatoriu, certificatul de
atestare pentru cunoaşterea unei limbi străine de mare circulaţie internațională (engleză,
franceză, germană, italiană) - certificatul de competență lingvistică.

Certificatul de competență lingvistică se obține de la Centrul de Limbi Moderne
“Interlingua” al Facultatii de Litere din cadrul Universitătii din Craiova, în urma promovării
unui test de cunoaștere a limbii străine respective.
Solicitarea de obținere a certificatului se depune la Secretariatul Facultății de Litere, în
perioada de înscriere la colocviu, 3 – 11 septembrie 2019.
Testarea poate avea loc in aceeași zi.
Orarul de primire a cererilor si de examinare a candidaților este: 3 – 10 septembrie, între
orele 9,00 – 12,00.
Nu au nevoie de certificate de competență lingvistică următoarele categorii de candidați:
-

Candidații care au diploma de licența sau de master pe o specializare într-o limbă de
largă circulație internațională;
Candidații care au diploma de licență sau de master obținută într-o țară a Uniunii
Europene dacă limba de predare a fost o limbă de circulație internațională (Diploma
astfel obținută trebuie să fie echivalată la CNRED – Ministerul Educației Naționale).
Pentru cetățenii care nu sunt din Uniunea Europeană, perioada de depunere a
dosarelor la Universitatea din Craiova, în vederea obținerii Scrisorilor de Acceptare la
studii, eliberate de MEN, este 10 iunie – 22 iulie 2019.
Calendarul admiterii la studii pentru candidații străini este același ca și pentru
candidații români.
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