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2016
Admiterea la studiile universitare de doctorat în cadrul Școlii doctorale de teologie
și studii religioase (Facultatea de Teologie Baptistă și Facultatea de Teologie RomanoCatolică) se desfășoară conform următoarelor acte normative:
— Legea Educației Naționale, nr. 1/2011, cu modificările și actualizările ulterioare;
— Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului României
nr. 681/2011;
— Carta Universitară, aprobată de Senatul Universității din București la 27.07.2011
și avizată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu adresa nr.
50084 Bis/20.10.2011;
— Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare
de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2015-2016, aprobată prin
Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 3165/2015;
— Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii
universitare de doctorat, aprobat de Senatul Universității din București la 29.05.2013;
— Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat
la Școala doctorală de teologie și studii religioase;
— Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2015 la Studiile
universitare de doctorat, avizat în Consiliul de administrație al Universității din București
la 15.04.2015.
În continuare, prezenta metodologie cuprinde numai dispozițiile specifice Școlii
doctorale de teologie și studii religioase.
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Forma de organizare a concursului de admitere
Probele din cadrul concursului de admitere vor avea următoarea structură:
— probă eliminatorie stabilită de conducătorul de doctorat (dacă este cazul);
— probă orală, pornind de la proiectul de cercetare depus de candidat și prezentat în
fața comisiei. Proiectul trebuie să cuprindă un titlu provizoriu, o expunere a obiectivelor
urmărite (punându-se accentul pe aspectele originale în domeniu), un plan de lucru, incluzând
și metoda de cercetare avută în vedere, precum și o trecere în revistă a bibliografiei
orientative și a altor materiale cu relevanță pentru tema cercetată. Conducătorii de
doctorat pot indica bibliografie suplimentară pentru această probă.
Comisia de admitere este alcătuită din conducătorii de doctorat ai Școlii doctorale la care sau înscris candidații.

Tematica concursului de admitere și bibliografia comună
Pentru eventuala probă eliminatorie, fiecare conducător de doctorat va indica bibliografia,
dacă este cazul.
Pentru proba orală, bibliografia este cea aferentă proiectului de cercetare prezentat
de fiecare candidat, la care se poate adăuga bibliografia suplimentară indicată de fiecare
conducător de doctorat în parte, afișată la avizierul facultății și pe site-ul internet al
acesteia.

Criteriile de evaluare și departajare
În cazul unei eventuale probe eliminatorii, conducătorul de doctorat va acorda calificativul
„admis“ în cazul în care candidatul dovedește că are aptitudini și cunoștințe
suficiente pentru a-și putea desfășura cercetarea propusă.
În cazul probei orale, candidații vor fi evaluați în privința originalității temei propuse,
a modului de expunere a obiectivelor urmărite, a coerenței și fezabilității planului
de lucru, a corespunderii metodei de cercetare propuse cu subiectul ales și a bibliografiei
indicate. În cazul unei bibliografii suplimentare indicate de conducător, se va evalua
modul de integrare a temei de cercetare propuse în contextul acesteia.
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Nota obținută la proba orală va fi calculată ca medie aritmetică între nota acordată
de conducător și media notelor acordate de toți ceilalți membri ai comisiei.
Se va întocmi câte o listă separată cu mediile generale ale candidaților înscriși la fiecare
conducător. Candidații care au obținut media generală de minim 7 sunt declarați
admiși în ordinea mediilor generale, până la completarea locurilor vacante.
În caz de egalitate, departajarea se face după media obținută la examenul de finalizare
a studiilor de masterat (respectiv, media examenului de licență în cazul studiilor
de lungă durată efectuate în contextul legislației mai vechi).
Dacă și în urma includerii mediei la proba scrisă rezultă egalitate, decizia va fi luată
de conducătorul de doctorat.

Modul de clasificare a candidaților pe lista unică
În vederea alocării locurilor finanțate de la bugetul de stat și a burselor, candidații
admiși în urma examenului oral vor fi clasificați pe o listă unică, în ordinea mediilor
obținute la examenul scris. În cazul egalității notelor este nevoie de o nouă
departajare, aceasta se va face după media obținută la examenul de finalizare a studiilor
de masterat (respectiv, media examenului de licență în cazul studiilor de lungă durată
efectuate în contextul legislației mai vechi).

Modul de soluționare a contestațiilor la probele scrise
În cazul în care nota rezultată este mai mare decât cea inițială, se întocmește o nouă
listă unică de clasificare a candidaților în vederea alocării locurilor finanțate de la bugetul
de stat și a burselor.

Calendarul admiterii
Înscrierea candidaților
Proba eliminatorie (dacă este cazul)
Afișarea rezultatelor, după validarea acestora de către CSUD
Depunerea eventualelor contestații referitoare la examenul scris
Rezolvarea contestațiilor
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