UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ
organizează Concurs de Admitere 2019 la
Studii universitare de DOCTORAT
Admiterea la studiile universitare de doctorat, atât pentru locurile finanțate de la bugetul
de stat, cât și pentru locurile cu taxă, se face prin concurs organizat de Şcoala Doctorală de
Teologie și Studii religioase în sesiunea septembrie 2019.
Taxa de înscriere: 300 lei
Taxa de studii: 6000 lei/an

Nr. locuri (propuse) de la buget: 15
Nr. locuri (propuse) la taxă: 10

Înscrierile se vor face la secretariatul Școlii Doctorale de Teologie și Studii Religioase,
Facultatea de Teologie Catolică a Universității din București, sau on-line. Pentru înscriere,
candidatii vor depune următoarele acte:
 acordul ierarhului arhidiecezei romano-catolice de București sau, după caz, al
președintelui comunității baptiste din București.
 cerere/fişă de înscriere - formular tip – la înscriere;
 copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);
 certificat de naştere, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face
de către secretariatul școlii doctorale;
 certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii
doctorale ;
 diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie - certificarea conformității cu
originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă,
copii - certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale;
 diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii
- certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii
doctorale;
 memoriu de activitate ştiintifică;
 lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 proiect de cercetare doctorală (propunerea unei teme în concordanţă cu domeniul
conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia);
 o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată
desfăşura colocviul;
 certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (conform anexei
privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei
metodologii);
 pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea
limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de
circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura
într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care
provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;
 chitanţa de achitare a taxei de înscriere. Personalul încadrat în Universitatea din
Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere;
 declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor
dosarului transmis online.
Notă: (1) Dosarul poate fi transmis on-line către secretariatul Școlii Doctorale pentru

verificare, urmând ca dosarul fizic sa fie depus până la prima probă de concurs. În cazul în care
dosarul se transmite online, acesta va conține și declarația pe propria răspundere privind
exactitatea/corectitudinea documentelor din dosarul online.
(2) Absolvenţii de master promoţia 2019 pot depune la dosar adeverinţa de absolvire a
studiilor universitare de masterat. Candidaţii, cetăţeni străini non-UE sau bursieri ai Statului
Român, se vor adresa Departamentului Relaţii Internaţionale / Biroul Relaţii Externe în vederea
înscrierii la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat.
(3) Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere
traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de
către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în
conformitate cu O.M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016, art.55.
O persoana poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de
doctorat. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă
de către studentul-doctorand. Orice alte detalii în legătură cu admiterea la studiile universitare de
doctorat pot fi obținute la secretariatul Școlii Doctorale de Teologie și Studii Religioase.
Taxa pentru locurile cu taxă: 6000 lei/an.
Nu vor fi supuși taxelor de înscriere la concursul de admitere candidații orfani de ambii
părinți, cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în
activitate și personalului încadrat în Universitatea din București. Aceștia sunt scutiți o singură dată
în cadrul unei instituții de învățământ superior.
Vom reveni în curând cu informații precise privind numărul de locuri și calendarul
admiterii 2019.

