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Norme de organizare
Concursul de admitere la doctorat în Şcoala Doctorală „Limbi şi Identităţi Culturale”,
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (prescurtat SDLIC) în
anul 2022 va avea loc conform prevederilor legale în vigoare (Legea Educaţiei Naţionale nr.
1/2011),
Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 3102/08.02.2022, pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență,
de master și de doctorat şi Metodologiei organizării și desfășurării concursului de admitere la
studiile universitare de doctorat (2022-2023) în Universitatea din București, aprobată în Senat,
precum și în conformitate cu metodologia proprie.
În conformitate cu metodologia de admitere la SDLIC a Facultății de Limbi şi Literaturi
Străine din Universitatea din București, au dreptul să se înscrie numai absolvenţii cu diplomă
de master sau echivalentă acesteia, din ţară sau din străinătate, indiferent de specializare, cu
menţiunea că este recomandabil ca cercetarea să ţină seama de specializarea de bază.
De aspectele birocratice (depunerea actelor necesare, înscrierea, achitarea taxei)
răspunde personalul astfel desemnat (secretar/i angajat/ţi la FLLS), în colaborare cu directorul
SDLIC. La sfârșitul perioadei de înscriere are loc verificarea înscrierilor şi se face publică
lista candidaţilor.
Candidaţii sunt, în principiu, selectaţi astfel încât agenda lor de cercetare să fie în
consonanţă cu activitatea de cercetare a SDLIC şi cu evenimentele academice încurajate sau
organizate de către aceasta, conform propriilor comandamente de cercetare, cât şi decurgând
din calendarul academic curent.
Concursul de admitere la doctorat se organizează de către SDLIC în conformitate cu
prevederile legale menționate, care vor fi aduse la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare sau
postarea pe pagina web la adresa https://sdlic.lls.unibuc.ro.
Concursul de admitere la doctorat cuprinde:
A. Admiterea propriu-zisă la doctorat;
B. Alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale;
C. Alocarea burselor finanţate de la bugetul de stat.
Admiterea la studiile universitare de doctorat, atât pentru locurile finanțate de la bugetul
de stat, cât și pentru locurile cu taxă, se face prin concursul organizat de SDLIC în
sesiunea/sesiunile stabilite la nivel de universitate.
A. I. Calendarul admiterii:
Înscrierile şi concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se desfășoară
conform calendarului aprobat de Senatul Universitații din București.
A. II. Pregătirea desfăşurării concursului de admitere
În urma consultării conducătorilor de doctorat, SDLIC notifică CSUD şi afişează pe
pagina web a SDLIC oferta de arii tematice în care conducătorii de doctorat din respectivele

şcoli doctorale pot conduce teze de doctorat în fiecare an, precum şi disponibilitatea de a
conduce teze de doctorat în limbi de circulaţie internaţională, nu mai târziu de 6 mai a.c.
În Consiliul SDLIC se aprobă componenţa numerică şi nominală a comisiilor pentru
admitere (comisia pentru probele orale, comisia de contestații). Totodată, conducătorii de
doctorat propun, iar Consiliul Şcolii Doctorale aprobă numărul maxim de locuri vacante
pentru fiecare conducător de doctorat în anul curent. În această privinţă, se ţine cont de
numărul maxim stabilit de Senatul UB, de cerinţele unei încărcări echilibrate pe conducător
pentru asigurarea calităţii studiilor universitare de doctorat, precum şi de priorităţile fiecărei
Şcoli Doctorale. Numărul maxim de doctoranzi pentru fiecare conducător este de 8 (opt),
număr care, în conformitate cu regulamentele în vigoare, poate fi extins până la 12, în cazuri
bine determinate (doctoranzi străini, doctorate în cotutelă internațională, lipsă acută de
specialiști în domeniu).
Consiliul Şcolii Doctorale elaborează metodologia proprie de admitere, care este supusă
spre avizare plenului SDLIC. Ea este apoi supusă aprobării CSUD.
Această metodologie cuprinde:
 Forma de desfăşurare a concursului de admitere, inclusiv structura probelor din
cadrul acestuia şi organizarea uneia sau mai multor comisii sau subcomisii de admitere
1. Admiterea cuprinde două probe, ambele orale (cu posibilitatea organizării admiterii în
varianta online), şi anume o probă teoretică și susţinerea proiectului de cercetare.
2. Prima probă este proba teoretică (oral). Pentru aceasta, candidații trebuie să parcurgă
bibliografia precizată pe site în fiecare an. Bibliografia se poate descărca de pe site în format
.pdf cu minimum 3 luni înainte de proba propriu-zisă. La examen, se va prezenta candidaților
lista subiectelor, numerotate, din care îşi vor alege un număr, urmând să vizualizeze apoi
subiectele care corespund fiecărui număr.
3. A doua probă este susţinerea proiectului de cercetare (oral), care se va desfășura în
fața comisiei de admitere SDLIC, la care se adaugă pentru fiecare candidat viitorul
conducător de doctorat, sub îndrumarea căruia și-a definit proiectul provizoriu de cercetare
(dacă acesta nu este membru al comisiei înseși).
Nota finală se compune din media notelor obţinute la proba teoretică şi la susţinerea
proiectului de cercetare.
4. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 7 (șapte).
5. Președintele comisiilor de concurs, atât prentru proba teoretică, cât și pentru
susţinerea proiectului de cercetare, este directorul SDLIC și este membru cu drepturi depline
al fiecărei comisii. În caz de indisponibilitate, el poate desemna un înlocuitor, de preferință
dintre membrii Consiliului SDLIC.
 Criteriile de evaluare
1. Atât proiectul de cercetare, cât și răspunsul la proba teoretică vor fi evaluate în funcție
de următoarele criterii:
a. Calitatea informației filologice, atât cu caracter teoretic, cât și aplicat la domeniul ales
de candidat pentru lucrare.
b. Calitatea redactării proiectului de cercetare, în conformitate cu normele filologice în
vigoare.
c. Cunoașterea bibliografiei fundamentale, atât pentru proiectul de cercetare propus, cât
și pentru proba teoretică, în conformitate cu bibliografia pusă la dispoziţie în vederea
pregătirii pentru concursul de admitere.
 Criteriile de departajare a candidaţilor
1. Departajarea candidaților se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor finale
(proba teoretică+susţinerea proiectului de cercetare).
2. În caz de egalitate a mediei finale între doi sau mai mulți candidați, departajarea se va
face în funcţie de:

a. Media între nota obţinută la lucrarea de licenţă şi cea obţinută pentru disertaţia de
masterat.
b. Media notelor obţinute în cadrul studiilor de masterat şi de licenţă.
 Modul de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul
1. Contestațiile se pot depune numai cu privire la aplicarea metodologiei de admitere, în
ziua următoare celei în care s-au comunicat rezultatele prin afișare la avizierul Facultății de
Limbi și Literaturi Străine, la Secretariatul FLLS, la secretara-șefă sau la secretara-decan, în
intervalul orar 8-12 (sediul din Str. Edgar Quinet 5-7 Sector 1, cod 70106, Bucureşti, et. 2),
cu posibilittaea depunerii în sistem online.
2. Comisia de contestații este formată din doi profesori, membri ai SDLIC, care vor
soluționa în decurs de 24 de ore contestațiile. Rezultatele vor fi afișate la avizierul
facultății/pagina web a SDLIC.
 Termenul de depunere a actelor în original la dosarul candidatului admis pe loc
finanțat de la buget
1.Termenul este de maximum 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. Neprezentarea
diplomei/diplomelor în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la
pierderea locului finanţat de la buget.
Studenţii-doctoranzi sunt înmatriculaţi prin decizia Rectorului Universităţii din
Bucureşti şi devin membri de facto ai corpului de doctoranzi în urma înscrierii birocratice.
Are loc semnarea contractului de studii universitare de doctorat, persoana admisă având
calitatea de student-doctorand pe perioada desfăşurării programului de doctorat. Studenţiidoctoranzi pot fi încadraţi ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari pe perioada
determinată de către oricare din instituţiile IOSUD.
B. Alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale
C. Alocarea burselor finanţate de la bugetul de stat.
În conformitate cu numărul de locuri alocate instituţional, respectiv al burselor doctorale
acordate, se face departajarea pe categorii a celor admişi :
‐ buget cu bursă;
‐ buget fără bursă;
‐ cu taxă.
 Prezenta Metodologie a fost aprobată de Consiliul SDLIC la 5 aprilie 2022 şi de
Consiliul FLLS la 13 aprilie 2022.
 În urma aprobării de către CSUD, această metodologie se afişează pe pagina web a
SDLIC, însoțită de Calendarul admiterii și de Bibliografia admiterii pentru anul universitar
2022-2023.
Director SDLIC
Prof. dr habil. Ioana Costa

ANEXA
SDLIC admitere 2022:
COMISIA
prof. Ioana Costa (dir. SDLIC), preş.
prof. Andrei Avram
prof. Sonia Berbinski
prof. Daniela Ionescu
prof. Ioan Lăzărescu
prof. Ruxandra Vişan
contestaţii: prof. Alexandra Cuniţă, prof. Florica Bechet

Înscrierile se fac la secretariatul FLLS, dna secr. Cristina Grigoraş, în perioada 1-16
septembrie 2022.
Examene:
19-20 sep. 2022 (oral: probă teoretică, prezentarea proiectului)
Depunerea contestaţiilor: 21 sep. 2022
Rezolvarea contestaţiilor: 22 sep. 2022
Afişarea rezultatelor: 23 sep. 2022

