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CAPITOLIJL l. PRINCIPIJ CENERALE

Art. 1.

( t ) Universitatea .‚Alexandrti loan Cuza" din laşi este lnstituţie Oľganlzato3ie de Sudii Llniversitare

de Doctorat, nttmită in continuare IOSUI) - UAIC. Studiile universiţare de dociorat sunt organizate

în scolile doctora!e care hincţionează in cadrul IOSUDIJAIC,

(2) Proccdiira de admitere la studii univeľsltare de doctorat include etapele de selecţie a candidaţilor

pentru poziţiile vacante de sltLdent doctorand pe care colile doctorale le propun spre ocupare.

(3) Adrniterea la studii universitare de doctorat se face prin conctirs, organizat în una sati două

sesiuni, în luna septernbrie, înainte de începerea anului universitar. Probele de concurs se susţin de

către candidaţi în faţa unei corntsii de admitere propusă de Consiliiĺe scolilor doctorale (CSD) i

aprobată de Consilitil pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD).

(4) Un candiđat declarat adrnis poate beneficia de finanţare de la hugei o singură dată pentni ciclul

de studii unlversitare de doctorat. Candidaţii care aii fost exmatriculaţi de la studii universitare

de ďoctorat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admi(ere numai pe locurilc cu taxă,

indiferent dc forma de învăţmânt. Ei au obligaţia ca, ta înscriere, să declare Tn scris, sub

sernnătură. dacă au niai urrnat ciclul de studii de doctorat. Declaraţiile false atrag eliminarea diii

concursut dc admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Pcnal.

Art. 2.

(l) Numărul locurilor finanţate de la buget, pentru ťiecare dorneniu de doctorat, pentni anul

universitar 2023-2024 va fi repartizat colilor doctorale de către Consiliul de Adrninistraţie în funcie

de nurnărul de locuri alocate IOSUD-UAIC prin Ordintil Ministrului Edticaţiei. Nuniărul de locnri în

regirn cu taxâ este flxat prin holărâre a Senatului UAIC.

(2) Consiliile colitor doctorale stahilesc locurile disponibile pentru adrniterea la doctorat in cazul

fiecărui condticâtor de doctorat diii coala doctorală iespectivă, respectând regularnentul UAIC şi

propunerile conducătorilor de doctorat.

Art. 3.

( 1 ) La admiterea n cicltil de studii universitare de doctorat pot candida şi cetăţeni i statelor mernbre

ale Uniuni i Europene (UE), ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European ( SEE) şi ai

Confederaţiei Elveţiene (C'FI), în aceleaşi condiţii prevăziite de lege pentru cetăţenii români, inclusiv

în ceea ce privcştc taxele de şcolarizare. Recunoaterea siudiilor efecttLate dc către aceştia în afara

Rornâniei se va realtza de câire C'entrtil Naţional de Rectinoatere i Ecliivalare a I)iploiuelor -

CNRED, dtn cadrul Ministerului Eduçaţiei. lnfonuaiiJe privind aetele necesare i rnodaliiatea de

recunoatere a studiilor in vederea adrniterii la stuđii universitare de doctorat se găsesc pe adresa

www.cnred.edu.ro
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(2) Ad[niţerea la studii universitare de doctorat i şcolarizarea cetáţenilor străini din state erţe IJE

se face conforrn OMECTS nr. 6000/2012 si ()MEN nr. 3359MDĺt 1.03.2013. Prirnirca la studii si

colarizarea cetăţenitor străini începând cu anul universitar 20! 7-201 8 este reglemenată prin OrdiinLl

nr. 3473/2017.

(3) Cetăţenii străint de e(nie română („rornâni de prettLtindeni") vor fi admişi in urma concursului de

admitere organizat conforrn reglernentărilor şi metodotogiei specitice aprobate de Minise!ttl

Educaţiei.

(4) La admiterea în ciclut de studii universitare de doctorat cu predare în liinba rornână, cetăţenii

străini care nu ati urrnat studii liceale/de !icenţă în lirnba română, certiftcate prin diplome!suplimente

la diplomă au obligaţia să prezinte un cerűficat de cornpetenţă Lingvisică pentiu lirnba română

eliberat de către instituţii abiliate de Ministenil Educaţiei.

(5) Orice prevedere (ransmisă de Ministerul Educaţiei sau aprobată de Senatul Universităţii, cu

privire la adrniterea ta doc(orat, va ft adusă la cunoştinţa co!ilor Doc(orale.

CAPITOLUL 11. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Art. 4. Adniiterea ta studii universitare de doctorat pentru anul universiţar 2023-2024 se face în

conforniitae cu tirmătoarete acte normative:

( 1 ) Legea nr. ]/ĺ20] ] a educaţiei naţionale. cu inodificările şi eornpletările ti!terioare;

(2) HG 68 1 /20 1 1 privind aprobarea Codss/ssi snu/ii/or l(nivelsií(l;e cle doctoraí, ‚ cu rnodificările şi

coinptetărite ul(erioare;

(3) Legea isr. 28872004 privi;sc/ orgu;sizarea sisu/iiĺor wsiversiíure;

(4) C'arta Universikqii „Alcxandru toan Ctiza" diii Iaşi;

(5) Regutamentul de organizare i ftincţionare al UAÍC;

(6) Regićĺa;;se;stu/ insíiísiţional de organi:are i fisnc(ionare a siudii/or stniversiiare c/e clocíorczí a/

UAÍC,

(7) OMECTS nr. 6000/2012 privind aprobarea Metodotogiei pentru primirea la s(udii şi şcolarizarea

cetăţenilor s(răini din state terţe Ul7 în invăţământul de stat şi par(icular acrediţa( din România

(ac(ualizat pt.iti OMEN tir. 3359 MD/1 1.03.2013);

(8) Ordinul MEN iir. 3473/2017 privind aproharea Metodo!ogiei de priniire la studii şi şcolarizare a

cetăţenilor s(răini üicepând cu anul şcolarÁiniversitar 20 l 7 - 20 t 8;

(9) OMENCS. iir. 6 1 02/20 t 6 peiitrti aproharea Meíodo/ogiei—caa'rssprii'i;sd orga;zi:areu udnsiíerii iis

(jc/st;i/e de síuc/ii ssniversiíare c/e /icenţă. de ;nasíe;' şi c/e docíorat, cu rnodificările utterioare

(O.M.E.C. nr. 56I/ 20 deceiiibrie 2019, Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 3199 diti 28 ianuaric

2021);
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( 1 0) OUG nr. l 4 l din l 9 august 2020 privind insţitujrea unor măsuri pentru buna funcţionare a

sistemului (le invăţărnânt si pentľu modifiearea si completarea Legii edueaţiei naţionale nr. 1!20 l l;

(1 ĺ)Adresa 2SĺDG]Uĺ25!01ĺ202] a MEC.

( l 2) Regulamenlui Uniunii Europene 679!20 l 6 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ee privete

preluerarea datelQr cu earaeter personai i privind iihera circutaţie a aeestor date i de abrogarea a

Directivei 95!46/CE (Reguiamentul general privind protecţia datelor).

( 1 3)Legca nr. 448/2006 privind prolecţia sí promovarea drepturilor persoanelor cti handicap,

republ ícată, cu modi ficări le şi eompletările tiilerioare

( l 4) Ordonanţa de Urgen!ă nr. 1 33!2000 privind invăţăniänul universitar i postuniversilar de stal cti

taxá pentru locuriie finanale de hugeltil de stat, aprobată eu modificări prin Legea iir 44 l!200 l cu

modificările ulterioare

(ĺS)l-lotärârea de Guvcrn nr. 433 din 30 rnartie 2022 privind aprobarea Nornenctatorului dorneniilor

si al specializärilor/programelor de sudii universttare i a stntcturii instituţiilor de învăţärnânt

superior pentru anul itniversitar 2022 2023. cu rnodiricärile śi eomptetările utterioare

( t 6) OME rir. 3 l 02 din 8 februaric 2022 pentru aprobarea Regutamentului-cadru privind organizarea

adrniterii în ciclurile de studii universitare de licenţă. de rnaster i de doctorat, cu rnodificările i

cornpietările ulterioare

( 1 7)Ordonanţa de urgenţă a Guveniuiui nr. 411201 6 privind stahiĺirea unor măsuri de siniplificare la

nivelul adrninislraiiei pithiiee ceiitrale si pentru rnodificarea i cornpletarea unor acte norniative, cu

niodificärile şi eoinpletări ie tilterioare.

( 1 8) HBECA nr. l 0 din ] 6. l i 2022 privind alocarea de locuri ftnanţate de UAIC pentru Consorţiti]

EC2U.

CAPITOLUL 111. ORGANIZAREA ÁDMITERII LA DOCTORAT

Art. 5. Ĺ'aleiidariii adrniterii la siudiile uiiiversitarc (ie doetorat in IOSUD—UAIC penlru anul

universitar 2023-2024:

Sesiunea I:

— inscrierea candidaţi lor: 04 - 0S septeinbrie;

- setccţia candidaţilur: l l
-- 1 3 septcrnhrie;

- afişarea rczuttatelor: l 4 septeinhric;

— coiitestaţii (doar pentru proba scrisä): l 5 septemhrie;

— afişarea reztiltatclor: t S septernbrie;

— afişarca listei finale cu candidaţii ileclaraţi admişi: 1 9 septemhrie;

- confiriuarea ocupării lucului: 20 i 22 septembrie.

(‚



Sesiunea a I1-a:

- înscrierea candidaţi or: l 9 — 20 septernbne;

- setccţia candidaţilor: 22 septernbrie;

- atşarea rezultateloľ: 23 septernbrie;

- contestaţii (doar pentru proba scrisă): 25 septembric;

- afiarea rezultatelor: 26 septenibrie;

- afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi adrnişi: 27 septernbrie;

- confirmarea ocupării loctiltii: 28 i 29 septernbrie.

Art. 6. ( l ) Pentru cicltil dc studij universiţare de doçtora(. admiterea se realizează in domeniile de

studii universitare đe dociorat aprobate, in confonnitate cu prevederile legale in vigoare.

(2) Domenii[e in care L(JSUI)-UAIC oranizează studii universitare de doctorat sun urrnătoarele:

rvtatematică. lnforriia(ieă. Fizică. Chimie. Biologie. Geologie. Geografie. Ştiinţa rvĺediului, [s(orie,

Fitosotic, Ş(iinţe a[e ComunLcârii. Sociologie. Şiinte Politice, Psihologie. Ştiinţe ale Educaţiei, Drept.

Filologie, Contabi[itate. C'ibcmctică şi Statistică. Econornie. Finanţe. Managernent, Marketing.

Econoniie şi Afaceri [ntemaţionale. Inforrnatică Economică. Teotogie. tiinta Sportului i [ducaţiei

Fizice.

Art. 7. (l) StlLdiile universi(are de doctorat se organizcază in fonna de învăţărnânt cu frecvenţă sati

cu frecvenţă redtisă. cu finantare de la hugetul de s(at (slLb\renţionate prin granturi doctorale) sau

regirn cti taxă, valoarea acesteia fiind stabilită de Senatul UA[C. pe baza propunerilor CSD, cu avizlil

Biroului Executiv al Consiliului de Adrninistratie i al Consitiului de Adrninistraţie. Studiile

universitare de đoctoraţ organizatc la IOSUL)—UAIC sunt de tip tiinţitic.

( 2 ) Dacă în urrna concuisului de adiiiitere. la unele coli doctorale. nu se coinpleteai.ă toaie l()ctirile

finaiiţate de la htLgetlil de stat, conduccrea IOSUD-UAIC poate hotiri redistrihuirea loctirilor rămase

neoctipate. ln acest caz, la tiecare şc'oală doc(orală tinde s-au transferat Locuri, candidaţii respinşi. dar

care îndeplinesc criteritil niiiiiiiial de admitere. po fi inmalriculaţi in ordinea descrescătoare a me(liei

ob(inu(e la conctirs, păiiă la epu izarea lucuri lor stipl i nicntac. n l im ita pozi ţi ilor vacante aťerente

co n ducă tori l o r de doc to ra t.

(3 ) n cazttl în care điipă redis(rihttire răniăii locuri ťinanţate de ta buget ncocupa(e, conduceiea

IOSUI) poate decide irgaiiizarea liiici a (toua sesiunt de adrnitere.

Art. 8. ( l ) Păiiă la data dc 25 fehruarie 2023, se constituie Coniisia ceiitrală de adniiterc la iiivclttl

IOSUD care estc foriiiată diii Recwrul tn calitate de precdine, l)irectorul CSU[),

Prorectorul pentiu sudii doctorale. digitalizare, filialele şi extensiunile UAIC şi ttn secietai de

. .
;1
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comisie din cadrul Biroului penĺru Studiite Universitare de Doctorat. Comisia cenlrală de admitere

a menţine comunicarea cu presa şi cu toate celelalte mijloace de informare.

(2) Pâná ia data de 25 lhrtiarie 2023, se constiluie, de asemenea, Coniisii de adrnitere la nivelul

tecărei şcoli doctürale. alcăttute din Direclorul şcolH doctorale în calitate de preedinte, conducători

de doctorat din tecare dotneniu asociat ścolii doctorale şi ttn secretar.

(3) Comisiile de adrnitere răspund de desfşurarea în btine condiţii a intreguluí exanien đe adrnitere,

avănd ohligaţía de a transmite către Comisia centială de admitere eventualele sittiaţii neprevăzttte

care apar şi de a le soluţiona in colaborare cti aceasta. Sçdiul Comisiei cenirale de admitere pe

universitate este ta Rectorat.

(4) Secretariatul Coniisiitor de admitere i de contestaţii este asigurat de secretariatete colilor

(Loctorale.

(5) Pentru locitrite propttse de către conducătorii de doctorat, coniisia de adrnitere incttide în niod

obtigatoriu condticătorii de doctorat pcntru candidaţii proprii.

(6) Odată cu desemnarea comisiei de admitere, la nivelut fiecărei şcoli doctorale se ntirneşte şi o

cornisie pentru reiolvarea coiitestaţiitor, formată din 3 inernbri ntimiţi dintre condticátorii de doctorat

ai colii doctorale care nri fac parĺe din cotnisia de adniitere. Acoto unde nti se poate realiza această

condiţie. pot f nurnite alte cadre didactice din facultate cu gradul didactic de pioĺesor sau conťerenţiar

care au niai participat în cornisiile de îndrurnare a doctoranzitor.

(7) Comisiile sunt propuse de CSD śi aprobate de CSUD.

Art. 9. Cornisiile de adrnitere de la nivelul coliIor doclorale ati ttnnătoarele atrihuţii

a) cunosc i respectä prevederile prezenlci nictodologih

b) gestionează distríhuirea inĺoniaiiLor referiware la admitere (nutnărul locttrdor disponibile

si repartiţia acestora, tipul probetor de adrnitere) prin diversele mijloace (site, pliante, e—

inait etc.) i răspund pentru corectitudínca acestora;

c) răspund ta e—niail-urile priinite pe adresele special alúcate admiterii. în teriuen de două zile

c alen(larist ice;

d) organizează inscrierea candidaţilor;

e) tnstruiesc persnnalul antrcnat in activilăţi le de admitere;

ť) asigtiră niaterialcle necesare desfăşurării admiterii;

g) certifcă coiiformitatea cu origiiialttl a copiilor actelor de identitate necesare nscrierií. diipă

confruntarea acçst()ra cti originalul, care se rest ittiie candidatultii;

li) organizează (dtipă caz) accesul candidaçilor în sălile de concurs şi sttpravegherca acestora

in tirnpul probelor:

8



•—j—

.JAN CUZA dln IÄŞI PER LIBERTATEM AI) VERITATEM
( l:! ‚ii i liii .‘ ;-l.},rvui r ‘.:Jik Uic. .rck ii JHt.l()

i) redaçtează rezulta[ele finale ale concLLrsutui de admitere (hste de rezulţate, decizii de

inmatriculare etc).

CAPITOLUL Iv. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE
ADMITERE ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMtTERE

Art. 10. Condiţii generale pentru înscrierea candiďaţilor

( 1) La admiterea în ciclul de sudii universitare de doctorat pot participa absolvenţii de învăţärnânt

superior cu diplomă de licenţă sau echivalcntă ai studiilor universitare de lungă durată, absolveiiţii cu

diplomă de mas[er ai cictutui de s[udii univeťsitare de rnaster organizate conforrn Legii nr. 288/2004,

cu modificăritc şi comptetărite ttlterioare, precum şi ahsolvenţii sudiilor efectua[e în s[răinătate şi

recunoscute de că[re direcţia de speciati[atc diti cadrul Ministerului Lducaţiei Naţionale ca fiind ceł

puţin studii universitare de rnas[er. Potrivit prevederilor Legii educaţiei naţioiiate nr. 1/201 1 i

Adresci 25/DGIU/25/01/2021 a MEC, diptoma de licenţă a ahsolvenţitor invăţământului sLLperior de

lungă duratâ din perioada anteri()ară aplicării cetor trei cicluri [ip Botogna este ectiivatentă cu diptorna

de s.tiLdii universitare de nias[er in specialtţaţe. In consecinţă, [itularii diplomelor de s[udii superioare

de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitarc de doctorat rară obligaţtvitatea de a rnai

parcurge ciclut tl de studii universitare de master.

Pentru specializările de liceiiţă la care durata stLLdiilor nu s-a modificaţ după aplicarea ciclurilor de

tip Bologna, nu este posibilă înscrierea la ciclul lll de studii de doctorat fără parcurgerea cictului t1

de studii universitare de rnaster.

(2) Îiiscrieťea la concursul de admitere ta studii universitare de doctorat in cadrul IOSUI)-UAIC într-

un donieniu de doc[ora[ nu este condiţionată de domeniul în care a fos[ dobândită diploina de licenţă

sau rnaster, cu excepţia cazurilor în care Şcolile doctorale iiiipun condiţii specifice de admitere.

Durata totală cLiniutată a cictutui de studii universitare de licenţă şi inaster trehLLie să tie

corespunzătoare acumulării de cel puţin 300 de credite transferabilc (ECTS).

Art. 11. (I) Ínscrierea candidaţilor se tice în spaţii special arnenajate prin grija fiecărei facultăţi.

(2) Facul[ăţile stahilesc, potrivit legii, măstiri privind egalitatca de şanse pentru persoanele cu

dizabilităţi asigurând, acoto undc este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor acestei categorii de

candidaţi, sprijinind accesul acest()ra în instituţiite de invăţărnânt superior.

(3) Pe îtitreaga perioadă de desrasurare a concursului de adniitere. coniisiile de admitere, rcspcctiv

cornisiile de contes[aţii, atcăţuite la nivctut ficcărei scoli doctorale, vor beneficia de spaţii ctt dotări

adecvate. Totodată, aceste coniisii vor heneficia de spaţii adecvate pentru rcalizarea înscrierii

candidaţilor la examen, respectiv pentrLt desraurarea probelor de concurs. Spaţiile in care îi

dcsfăoară activiţatea comisiite de adinitere śi de con[estaţii trcbuie să fie propice intocrnirii,
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multiplicârii, preluării, păstrării i difuzării suhiecwlor propuse, păstrării i evaluării lucrârilor scrise

ale candidaţilor, toate acestea ťiind realizate in deplină securitaĹe.

(4) ĺn spaţiile in care se desraoară activităţi conexe concursului de adrni(ere la studiile doctorale este

strici interzis accesul persoanelor care nu aii atribu!ii in desttirarea concursului de admitere.

(S) Este sric interzisă utilizarea dispozitivelor inobile sau a alţor rnijloace de cotnunicaţie in sătile

in care se daborează subiectele. in sălile de concur. respectiv in sălile de evaluarelreevaluare a

tezclor caQdidatilor.

(6) Subiectele probelor de concurs orale şi/sau scrise rămân secrete până in rnotnentul susţinerii

probelor

(7) Înscrierea la concursul de admitere se face personal. pe baza cărţii de identitate/ paşaportulu, şi a

celortalte docurnente prevăzute pentni înscriere sau. în nurnele candidatului. de călre o altă persoană

pe bază de procură notarială.

(8) Îiiscricrea candidaţilor se poate desfăşura şi prin e.rnail. În accst caz, candidaii vor trimi(e pe e-

mail ta secretariatele şcolilor doctorałe (adresełe de inail se găsesc pe site-ul UAIC) copti scanate în

ťorrnat PDF după docurnentele necesare, urmând ca diploma de licenţă i cea de rnaster precurn i

ťoilc matricołe sau suplirnen(ele la diplome să ťie aduse inr-un anurnit tnterval de tiinp după

înscriere, stabilit de câ(re tiecare scoală doctorală. Candidaţii îsi asumă responsabilitatea referitoare

la autenticitatea i corespondenţa dintrc docurnentele digitale/scanate i cele originale care unnează

să fle (lepuse la dosarul candidatului.

Art. 1 2. ( 1) Se pot rnscrie i pot participa la exanienul de admiteťe la studii dc doctorat:

a) cetăţenii europeni care au incepiit deniersiirilc la (‘entnil Naţional de Reciinoaierc i

Echivalare a Diplomelor (CNRED) in vederea recunoaterii studiilor anterioare, dar care nu

au primít iucă dociimcntul de solutioiiare a dosani]ui de la Minisler, în bai.a titiei Declaratii

pe propria răspundere privind acest demers:

b) candidatii proveniţi din state tete carc au început demersurile la Dircctia Gcnerală Relatii

Intemationale i Atieeri Europene (DGRIAL) pentru a obţine acccptuł la stiidii. dar care nu

au prirnit incă docurnentul de soliiţionare a dosarului de la Minister in haza tinei Declaraţii

pe propria răspundere priviiid acest (ielfleis.

(2) Ĺ'andidaţii respectivi pot fi declaraţi admisi coiidiionat de prezentarea documentelor eiiiise de

Ĺ'NRED. respectiv de DGRIAE. pănă ceł târziu la flnalizaiea Prourarnului itc pregătiie uiiiversitară

avansală (PPUA) diu prirnul scrnestni. lii caiul neprezenlării rcspectivelordoctinienie la data speciflcală.

caridiđati i isi picril statutul de adm is condiţioiiat.

Art. l 3. ( 1 ) C'onţinutul dosarulu i de insc riere:
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— fişa de inscriere tip ?n earc se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;

— cun-icu/lđm i'iĺae;

— lista lucrărilor ştiinţifícc ałe candidatului (dacä cs(e cazul);

— atestat de cunoaştere a unei lirnbi străine, eliberat de cätre Facul(atea de Litere a Universităţii

‚‚Alexandrti loan Cuza'' din ] aşi. înainte de susţinerea exarnenului de adniitere, cu eeł niult doi ani;

excepţie fac candidaţii eare au absolvit o specializare simptă sau dublä, in titula(ura cäreia apaľe o

lirnbă străină, a unei facultăţi açreditate, au testul DALF, TOEFEL sau attc certifícatc internaţionale

recunoscute. N]velul de cunoaşţeľe a unei linibi străinc estc stabilit de fíecare scoalä doctoralä, dar

nli poate fi mai niic de nivelul B l;

— originaľ i copie a certifícattLlui de naşteľe;

oríginaľ i copie a actulń de íden(itate;

— originat' i copie a ceitiťícatului de căsătorie / de schiiribare a nurnelui. dacă este cazul;

- oľĹginaľ i copie a diplornei de hacalatirea sau un ac( echivatent;

— originaľ si copie a diplornci de licenţă şi foaia matricolă sau suplimentul ta diplomă;

— origiiial i copie a diploniei de tnas(erat şi foaia matncolä sau suplimentul la diplornä (pentru

ahsolvenţii de niasĹeratdiii anul univcrsitarcurent. adeverinţa de absolvire i sittiaĘia şcolară, etiberatc

de secretariatele ťiiciltăţilor):

— alte acte specifíce domeniilor (Drept. Teologie. tiinţa Sportuttii i Educaţiei Fizice);

— chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

— acordul dc confídenţialitate - Anexa 5.

* Documeiitele origiiialc se rcstittiic candidatului dttpă certiticarea conforrnităţii ctt originalul

a copiilor docuinentelor de către iiiernbrul!nieinbrii Coniisiei de adniitere care areau alribuţii

descmnate ?n acest sens.

(2) I)osarele de inscriere la coiicursul de adniilerc Ja studiile doctorate vor fi păstrate în condiţii de

securitate (dtilaptiri prevăzutc cti încuietoare. fiind perrnis accesttl doar personattiltii autorizat), pc

toată penoada deslsurärii concursutui.

(3) C'andi(laţii apariinänd clniei roinilor vor trehui să preziiite la înscriere i o recornandare scrisă

ernisă de una din organizaţiile legal constittiite ale romitor, itidifercnt dc dorncniut accsteia dc

activitate, care sá ateste că rcspectivul caiididat ťace parte din e(nia r()niă şi iiri apaiienenţa la

organ izaţia in cattză.

(4) Cuantumul taxeloľ dc ?iisci•iere ta a(tinitet•e este ctiprins ?iitre 50 lei i 500 lei, la propunerea fíecărei

scoli doctoralc, ctt aprohaľca Coiisiliulrti dc Adininistraţie i a Senatului l.JAIC. Valoarea taxei va fí
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adusă la ctinoştinţa candidaţilor prin aííşare sau postare pe paginile web ale colitor doctorale.

hiipretină cu condiţiile de adniitere. Taxa de înscriere nu se resliţuic.

(5) Sunt scutiţL de plata taxei de inscriere. candidaţii (iii vârstă de pánă la 25 ani şi aai in intreţinerea

părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate. pensionat sati

decedat.

(6) Scutirea de taxa de inscnere se ťace nurnai pe baza acte]or doveditoare prezentate de candidaţi

comisiei de adrnitere. Aprobarea scutirii se face (le către comisiile de înscrwre ale ííecărei şcoli

doctorale.

(7) Decłaraţiile fatse sau uzul de fals în legătură cu orice document din dosartLt de adrnitere atrag

elirninarea din concursul de admilere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute in Codtil Penal.

Art. 14. ( l ) Probele de concurs, scrise şi!sati orale. prectim şi criteriile de evaluare, se]ectie si

departajare se stabilesc de către C'onsiliile şcolilor đoctora[e (Anexa 2). Ternatica i bibliograíía

aferentă probelor de concurs se stabiłesc de către (‘onsiliile colitor doctorale pentru íiecare dorneniii

de doctorat. in urma propunerilor ttituror conducătorilor de doctorat din respectivul dorneniu.

(2) Media rninirnă de adrnitere la studiile tiniversitare de doclorat este de 8 (opt). La fiecare probă de

çoncurs, candtdaţii trebuie să obţină cel puţin rnedia 7 (apte). colite doctorale pot iinpune condiţii

privind media de adinitere rnai niare decât 8 (opt). Media se calculează cu două zecimale, fră

rotunj tre.

(3) În cazttt iiiediitor egale, depariajarea candidaţilor se face pe baza criteritlor de departajare stabilite

de fiecare şcoală doctorală. Criteriile trebuie stabilite înaintea începerit înscrierii i vor fi in număr de

ce puUn 3 (nota obtinută ia examenu] de disenaüe, nota ohunulă la examenul de licentă, media

notelorla ahsolvirea rnasteratu[tLi, eIc.).In cazul in care nu există posibitttatea departajării candidaţilor

prin rnedia de la disertatie şiŕsau niedia s[ttdiilor de niaster. acestea se înlocuiesc cu rnedia de la

licenă si!saii rnedia studiilor de licentă.

(4) Deptinerea evenlualelor conteslatii se face iii ternien de 24 de ore de la rnomentui afiării

rezultatelor. Nu sc adrnit contestaţti pentrti prohele orale, de aptitudini sportive sau artistice. Decizia

cornisiei (le contesţaţii este definitivă.

Art. 15. ( l ) Pentru studiile uiiiversitare de doctorat organizate intr—o linibă străină, cuiioaşterea

rcspectivei iirnhi străine poate íí ateslată printr-un docurnent certificat care să confirme cunoasterea

respectivei lirnbi slrăiiie, docurnent eliherat de către Facultatea de Litere a Liiiiversităţii ‚‚Alexandrii

îoan (uza' din îaşi. inainte de stisţinerea exarnenului de adinitcre cu cel rnttl đoi ani. Excepţie fac

candi(Iaţii care au ahsol\-it o speciatizare sitnplă sau (liihlă 3 unei facultăţi acređitate. in titiilatitra

i2



eăreia apare respectiva străină. PoL fi depuse la dosar şi atte certiftcate internaţionale recunoscute

pentru limba străină respecflvă.

(2) colile doctoraie asigură transparenţa procedurilor de evatuare i de selecţie a candidaţilor i

gaiantează accesul ta aceste informaţit, inclusiv prin publicarea acestora pe pagina web a insLituţiei.

(3) Preedinţii cornisiilor răspund de buna desfurare a concursułui de admitere. de respectarea

normelor de calita(e, de etică universiţară t a legtslaţiet în vigoare.

(4) Informatiile despre admitere specifice ftecărei şcoli docorale se publică pe pagina web de căţre

ftecare scoală doctorală i se afisează la avizierul şcolii doctorale.

CAPITOLUL V. REZULTATELE FINALE ALE ADMITERII ŞI
ÎNMATRICULAREA DOCTORANZILOR

Art. 16. ( l) Candidaţii declaraţi admişi în baza rezultatelor adrni(erii stint inmatriculaţi, pentru anul

universitar 2023-2024, prin Decizie a Rectorului UAIC.

(2) Ordinea de clasificare rezulta(ă în urrna admiterii va fi utilizaţă i pen(ru repartizarea locurilor

finanţate de la bugetui de stat, aces(ea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu,

conform deciziilor comisiilor de admitere din ftecare scoală doctorală.

(3) Aftarea rezul(atelor obţintite Ja concursul de adniitere se realizează în e(ape, generându-se cel

puin două tipuri de Iiste:

— liste provizorii -— cu ierarhizarea candidaţilor, genera(e după adrnitere;

— liste deftnitive
— cu ierarhizarea candidaţilor, generae după sołtiţioiiarea

contestaţiilot care cuptind rezultatele detinitive i incontestabile.

(4) Listele candidaţilor admişi şi innatriculaţi pe dornenii de s(udiu şi łistele candidaţilor

respinşi voť fi aftşate de că(re fiecare coală docoraíă la avizierul ftecărei coli doctorale i

pe pagina web proprie.

( 5) Pentru aftşarea rezultatel()r admiterii se vor fołosi doar următoarele denumiri:

A „Lista candiđaţilor Al)l%IIŞJ pentrti Jocurile cu finanţare de la BUGET", în limita

numărului de locuri repartizate;

B „Lísta canđidaţilor ADMIŞI pentru locurile în regini cu TAXĂ", în limita

numărului de loctiri rcpartizate;

C „Lista candidaţilor RESPINŞI", dacă este caiul.

(6) Listele tinale ale eaiididaţilor adrnişi pe dornenii şi listele candidaţilor respitişi vor fi afişate,

ată la sediile colilor doctorale cât şi pe pagina web pioprie. speciftcându-se da(a şi ora afişării, numai

UNIVERSJTATEA,ALEXANDRU IOAN CUZA' dinlAŞI ‚.. P1R I.IBERTATEM AI)'ERJTATĽN!
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đupă ce au fost validate de către Consiliul colii Doctorale (CSD), Consiliul pentru Studiile

Universitare de Doctorat (CSIJD) i conducerea IOSUD. Un exeniplar va t depus la Biroul

pentru Studiile Universilare de Doctort.

(7) La afisarea listelor se va respecta acordnl candidaţilor exprimat în Fisa de inscriere

privind afiarea numelui pe listele cu rezultatele admiterii.

Art. 17. ( 1) În cursul perioadei anunţate pentru desísurarea confirmărilor, candidatii adrnisi pe

locuri finanţate de 1a buget vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la scoala doctorată. in

vederea inmatriculării. a dipiomelor de studii in original. iar candidaţii care au prornovat examenul

de disertaţie in cursul anuluí universi(ar 2022-2023 vor depune adeverinţa de ahsolvire, in original.

(2) După aprobarea inmatriculării, studenţii doctoranzi sunt înscrii în Regis(rul Maricol Unic

(RMĹJ) cu un număr UriĹC valabil pentru întreaga perioadă de scotarizare la programtil de studii la care

au fost adinisi.

(3) Datele doctoranzilor vor ft conipletate în prograrnul E-sims al universităţii, sistem de gestiune a

scolarizării, în care se vor consemna, pe parcursul studiilor doctorale, situaţia şcolară a studentului

doctorand, întreruperi sau prelungiri ale activităţii acesluia, etc.

(4) DoctoratUl se desraşoară pe bază de contract încheial inlre stUdentul doctorand şi IOSUD-UAIC.

(5) La scmnarea contractului de studii, candidaţii declaraţi admisi au obligatia de a depuiie la dosar

un extras de cont al titilariLltii in vederea eťectuării operaţiunilor de virarnenl bancar care apar în

perioada colarizării (burse, restituiri taxe, prernii, etc.). in contractul de scolai'izare va fi trecut contul

IBAN. conforni extrasiLltii de conL depus la dosar. Dacń intervine o schimbarc a datelor din extrasul

de cont depus la dosar, studentul are obligaţia să anutiţe. în termen de 5 zile lucrătoare. secretariatul

facultătii şi să depună un nou extras de cont. n cazurż excepionale, exlrasul de cont poate ĺi adus

până La începerea anlĹlui academic.

(6) Pentru candidaţíi fiiianţaţi de btLgetul de stat. bursele acordate de către Ministcrul Educaţiei

precuni i cele acordate de UAIC' se vor distribui, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitet'e,

nuniai candidaţior declaratí admii la forma de studii cu frecvenţă, care au semnat contractul de studii.

(7) (‘andidaţii declaraţi adrnişi pe locurile dc la buget vor achita taxa de inniatriculare in valoare de

60 lei.

( 8) Candidaţii adniişi pe locurile cu taxă au obligaţia să acliite, coiiforiii calendarultii staliilíL de fíecare

factLltate. cel puţin 30% din taxa dc colarizare pentrlL semestru[ 1 al anului iiniversitar 2023—2024 şi

să semneze Contractul de sLudii. După acest teriiien. candidaţii care nti şi-ati iiideplinit aceste ohligaţii

vor ti declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate (le urniătorii candidaţi

caťe indeplinesc condiţiile de admitcrc. sau \‘or ti scoase la concurs intr-o nouă sesitii]e.

Art. 18. Taxcle de co1arizare se restitute, in cazul rerageri ‚ astťel:

‚4
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(a) Candidaţilor admişi cu taxä care renunţâ la şcotarizare in termen de 5 (cinci) zile de la semnarea

Contraclului de sţudii li se va reţine tO% din laxa de şcolarizare pentru semestrul J. Dacă cererea dc

retragere se va face dLipă dcpăşirea termenului de 5 (cínci) zile de ta semnarea Contraclului de sţudii,

dar inainte de inceperea anului universitar li sc va reţine l 5% din taxa de şcQlaľizare penlru semestru]

1. Diipă inceperea anului universitar, laxele nii se mai restiţuic.

(b) Iaxa de şcolariLare achitată de către candidaţii adrnii pe locuri cu taxă sc rcstituíe integral dacă

studentul adrnis cu taxă a ocupat, în urrna redistribuirii, un loc la buget.

CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE

Art. 19. (l) Studiile universitare de doeioraţ se desfăsoară în lirnba română sati. cu avizut

Consiliului colii doctorale şi cu aprobarea condLicerii IOSUD. îrnr-o limbă dc circulaţie

internaţională.

(2) Pentni doctoranzii ale căror teme de eercetare necesită indrurnarea de cätre mai mtilţi conducători

de doctorat din domenii difcrite sau în cazul desttlrăríi proiec(ului de cereetare şi în altă instituţie,

se organizează doctorat în cotutelä. În acest caz. pcntru sLuden(ul doctorand îndrtĹtuaľca este asigurată,

in aťara conducătorului din scoala doctoiată unde este înmatriculat, de încă unul sati rnai mutţi

conducători de doctorat, în baza untii acord de cotutetă incheiat între părţi.

(3) Atât dosarele candidailor admisi, cât i cele ale candidaţilor respini se vor păstra tii condiţii de

sccuritate (dulapuri, lsete metalice), prcvăzuţe cu încuietori i cu acces doar pentrti personałul

autorízat (mernbrii cornisiilor, personalul secretariatului general al universităţii, personalul

secrelariatelor facultăţilor, personalul Birotiliii pentru studiile universitare de doctorat din cadrut

universitătii).Ín aceleaśi condiţii dc securitate se vor păstra cataloagelc i borderoiirile de notare sau

coreetură, respectiv i alte documente alc coniisiilor de adrnitere.

De asemenea, se va asigura sceuriialca sistemeior infonuatice de catcul utilizate in procesarea daletor

i n ťonuaĹíilor aťcrente concursulu i de adrnitere.

ln cazul în cate pe pcrioada adrniterii există conditií specialc (stare de urgenţă, stai•e đe alertă. rcstrictii

privind circulaţia persoanelor. loealităi incarantină, etc. )‘ inscrierea eandidaţilor si prohete de

admitere Ia IOSLD se pol realiza i ťolosnid mijloacele elcctronice i platforrnele intittiţtonalc atc

UAIC. Rezultatełe probelor desfăuratc on-liiie (cunos(inţe teoretiee de speciatitale, interviu) ‘or

inregistrale prin grija cornisiilor de adniiiere i arluvate prin grija facultăţilor penlrLi o perioadă de 5

ani. Candidatilor li se va aduce ta cunosLintă că probele de admiterc vor f inrcgistrate i se va solicila

aceeptul iii acesi seop. Refuzul accepttiltii de inregislrare alrage etiminarea (liil coneiirsul L1C ađniiicre

la stttdii [e universitare de doctoraĹ.

15
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(4) Orice prevedere transmist de Ministerul Educaţiei sau aprobată de Senatul Universiăţii, cu

prlvire la admiterea la doctorat, va t adusă la ctlnoşlinţa Şcolilor Docorale;

(5) PrezentLtl Regularnent pentni organizarea şi destăşurarea admiterii la slLtdii iiniversitare de

doctorat a fosl aproba( de Senawl UniversitMil „Alexandni Ioan Cuza" din laşi i se apică pen(ni

anul universitar 2023-2024.

‚ó



UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA" din IAŞI Ł k

ŞCOALA DOCTORALĂ DE

__________

FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURS DE ADIIITERE LA STUDII DOCTORALE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

Dosar nr. Data

_________________

Vă rugáin să cornpleta(iforniuiarul cu tnajuscuie şi, după caz, sü tnarca(i cu X variantu corespunătoare
Durn n ea voastrá.

Přade . . . DA . ‚

‚ . Ĺhiianţa nr. Suma: Sçutit: Vĺotz'u/ scuta,t:inscriere: NU

I. Date personale ale candidatului cu cetătenie romană/ UEÍ SEE 4'
lniţiala (ele)

Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere) tatăltiil mamei

[ J l l r r i i r i r
Numele de faniilie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere conforni actului doveditor, dacă este cazul)

—-

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Prenuniele candidatului

l l l l l l l l l l l l l l l r i l l l
Preuumele părinţilor: Tata Mama

CNP Sexul

Locul naşterii
Data naşterii (zz/ll/aaaa) Ţara Judeţul Localitatea

l l l l l l l

___________________________________________________________________________

Cetăţenia (ţara) Naţionalitatea Etnia Limba maternă

Starea civilă: (poate sä nufie declaraűi) Căsătorit (ă) l l Necăsătorit (ă) j,,,J ĺ Divorţat (ă)/Văduv(ă)

Actul de identitatelDocunientul de călătorie
CI Seria Nuuiărul Eliberat de Data eliberării Data expirării

Tip
Paşaport

_______________________________________________

iiiciliul stahil Urbaii l l Rtiral J
Ţara Judeţul
Localitatea Strada n hl

et ap Cod Telefoi E-mail•

Lşolicitaţi cazare pe timpul studiilor? NU

Alte date personale ale candidatulni
Starea socială specială: Orfan de ambii părinţi Orfati de un părinte

LĽrovenit din case de copii Provenit din plasanient faniilial Provenit din familie inonoparentată

Candidat care se îiicadrează îii categoria persoanelor cu dizabilităţi --

11. Date nrivind nreătirea anterioară a candidatului —

II.a.Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu
Instituţia unde a absolvit Ţara

Localitatea Judeţul

Filiera Profilul pecializarea

I)urata studiilor

Anul absolvirii Fornia de învăţăniânt (Zi / Seral / FR / ID)

Diplonia de hacalaureat: Seria Nuniărul Eniisă de

l)ata eniiterii Nuniărul foii matricole care însoţeşte actul de studii

Alte otservaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit sttidiile anterioare în străinătate)
Act de recunoaştere/ echivalare (ehberat de DPIRPĺCNRED) Nr Seric Data echivalării j



ILb. StudiUe universitare de licenţă absolvite

Ţara Localitatea Judeţnl
Denumirea instituţiei de învăţământ superior
Facultatea Domeniul de licenţă
Programul de studii /Specializarea Titlnl obţinut
Forma de învăţământ (ZI/FRJID/Seral ) Numărul semestrelor finanţate de la bugetul de stat
Numărul semestrelor în care aţi beneficiat de bursă Durata studiilor (nunlăr de ani)
Diploma de licenţä: Seria Nr Eniisă de Data eniiterii
Numărul suplimentului / foii matricole care insoţeşte actul de studii

Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare în străinătate)
de recunoaştere/ ecliivalare (eliberai de DPIRPĺCNRED) Nr Serie Data eehivalärii

II.c. Studiile universitare de rnaster absolvite

Ţara Localitalea Judeţul
Denumirea instituţiei de învăţământ snperior
Facultatea Domeniul cle stu(Iii
Programul de studii /Specializarea Titlul obţinut
Forma de învăţământ (Zl/FRIID!Seral ) Nuniărul sernestrelor finanţate de la bugetul de stat
Numărul semestrelor în care aţi beneíiciat de bursă Diirata studiilor (număr de ani)
Diploma de master: Seria Nr Ernisă de Data eniiterii
Numărul suplimentului / foii rnatricole care însoţeşte acíul de sludii

Alte observaţii (pen(rn cazurite în care candidatul a absolvit studiile anterioare în străinătate)
Act de recunoaşterel echivalare (etiberat de DPIR.PCNRED) Nr Serie Data eehtvalărií

II.d. Studiile universitare de doctorat in curs/ absolvite
Student la uii alt prograni de doctorat l
Ţara Locatitatea Judeţul
I)enumirea instituţiei de învăţământ superior
Facultatea Dorneniul de studii
Forma de învăţământ (ZI/FR/FF/) Nurnărul de luni finanţate de la bugetul de stat Cu
bursă Fără bursă Durata stu(Iiilor (nuniăr de ani)

Absotvent al studiilor de doctorat Aiiul absolvirii Fără diptomă de doetor Cu diplomă de doeior

Ţara Localitatea Judeţul
Denumirea instituţiei de înväţăniânt superior
Facultatea Donieniul de studii
Prograniul de stLidii /Specializarea Titlul obţinut
Forma de învăţărnânt (Zl/FRJFF/) Nuniăriil de luni finanţate de la bugetul de stat Cu
bursă Färá bursă Durata studiilor (nun)ăr de ani)
Diploma de doctor: Seria Nr Emisă de Data emiterii
Numărul supHmentului / foH matricole care îusoţeşte RCtUl de studii

Alte observaţii (pentrii cazurile în care candidatul n nbsolvil sludiile anterioare în străinätate)
Act de recuiioaştere/ echivalare (eliberal de DPIRP/CNRED) Nr Serie Data eehivalării

111. Media generală la examenul de licenţă şi disertaţie

________

Media la exarnenul de lieenţă

Media la exarnenul de dizertaţie
Medía gencrată

fl' Limbi străine cunoscute

Limbí străine cunoscute INTELCGERE ! VORBIRE l SCRIERE
(Specitca nivelul) l (Specacai nivelul) (Speciticaij nivelul)

Ascultare l Partidpare la l Discurs orai iCiijre l conversaije
SpecacaIiniba l l l
trăină l l l l

)enurnirea cerllcalului (dană este cazul)

Specificaijlimba l l l l
ină l L l l l

)enumirea cercatului (dană este cazul)

Spedtlcaijlimba l l l l l
trăină l l l l l

)enumirea ceiaiului (dană este cazui)



Niveluri:Al/2: Uazatorelementar- B1/2: UUlizatorindependent-C1/2: Utilizatorexpeiimentat
adrul european comun de refennţă penlru limbi străine

V. Op(iuni privind admitcrea
Domeiiiul de đoctorat:_______
Conducător de doctorat:

Fornia de învăţământ (se numeroteazä ordinea preferinţelor, de la
cu frecvenţă buget cu frecvenţă cu taxă
cu frecvenţă redusă buget cu frecvenţă redusă cu taxă

VL Informaţii privind documentele de studii depuse la dosar

1- prima opţiune, la 4 — ultima opţiune):

Diploma de bacalaureat (original) Diploma de bacalaureat (copie)
Document echivalare studii preuniversitare (origiual) Document echivalare studii preuniversitare (copie)

Diploma de licenţă (original) Diploma de licenţă (copie)
Document echivalare studii de licenţă (original) Document echivalare studii de licenţă (copie) —

Diploma de master (original) Diploma de master (copie) —

Document echivalare studii de niaster (original) Docunient echivalare studii de master (copie)

VH. Condiţii de încheiere a contractului

Se Oi iízeizţiünti cündiţii/ť de U1Ch ełere ei Cüfltla(tlŁ/U? de
— perioada de íncireieie a contractelor,
— tnse/e ce trehiie acliitate;
- docwnente ce trebziie depuse /a dosar;
- a/Íe ce,in(c

VMI. Chestionar privind alegerea duinneavoastră

stťidii specifcJiecarez Şco/i Doctorale:

1. De unde ati aflat despre admiterea la Universitatea „Ąlexandru Ioan Cuza" din lasi (UAIC)? (puteţi evidentia mai rnulte
surse)

. Bifati
Surse de informare

Site-ul dedicat adiuitcrii_(adiniterc.uaic.ro)
Site- ul Şcolii Doctorale
Pagina_de_Facebook_a_Universităţii
Prieteni, cunotinţe, rude
Profesorii din Facultate/Şcoala Doctoralä
Presă
Alte surse (menţionaţi care)

2. Ct đe importanţi au fost urniătorii factori în alegerea Şcolii Doctorale? Apreciaţi cât de inult a contat fiecare factor îu
opţiunea dLjmneavoastră privind alegerea prograinului de doctorat. (O deloc, ... 5 foarte rnult)

Factorii care v- au intluenţat T
Prestigiul Universităţii/Şcolii Doctorale —-

Calitatea educaţiei ta UAIC
Sfatul persoanelor apropiatc
Statutul profesiei pentru care optaţi

Materiile care se studiazä
Informaţiile ürnizate de Universitate
proieade doniiciliu — -— — —- —

IX. Declar pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice ale declaraţiilor inexacte/ false, că datele
furnizate în această fişă sunt conforme cu realitatea, eă am luat cunoş(inţă de prevederile metodologiei de adniitere şi că taxa
de înscriere nu se restituie.



X. Ani luat la cunoşă despre faptul că'Jiijautorizatincadrul — ţii “Mexandru Ioan Cuza"dinjaşi

colectează şi prelucrează informaţiile cu caracteri? ale caičdoresc să se înscrie Ia prog—c de

studii universitare în cadrul instituţiei sau care suut aduiise la aceste programe, cu scopul desfăşurării procesului acmic de

admitere la programele de studii universitare, asigurând, totodată, drepturile persoanelor vizate conform prevederilor

regulamentului (UE) 679/2016 cu modiricările şi completările ulterioare. Nota de informaie privind prelucrarea informaţiilor

având caracter personal este afişată public la secretariatele dincadrul Universităţii.

Declar că am cltit şi semnat acordul de preluerare a'rmaţii1or având caracter personal în cadrul Universităţii

“Mexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Suiit de accord să-mi fie afişat numele şi preiiiirnele pe listele de admitere DA NU

Data Semnătura
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PROBELE CONCURSULUI DEADMITERE

www. uaic ro

Anexa 2

PENTRU DOCTORÁ TŞI CRITERH DE DEPARTAJARE

ANUL UNÍVERSITAR 2023 - 2024

Nr. şcoala Probe de concurs Criterii ďe Ohservatii
crt. đoctorală dcpartajarc

ĺ Biologic Probă orală - prezentare 1. Media examenului Media minimă de
proieet de cercetare de disertaţie admitere este 8
(50%)+ interviu (20%) 2. Media examenului
Probă scrisă: flşă de ďe licenţă Tematica i
autoevaluare a activităţii 3. Media anilor de bibliografia sunt
tiinţifice (30%). studiu din ciclul de propuse de

master conducătorii de
doctorat

2 Chimie Probă orală - interviu 1. Media examenului Media minimă de
de disertaţie admiteťe este 8
2. Media examenului
de licenţă
3. Meďia aritmetică
dintre:
a) media anilor de
studii de licenţă
h) media anilor de
studii de master

3 Drept Probă scrisă; proiect de 1. Media exanienului Forma şi întinderea
cercetare doctorală - de disertaţie proieetului de
50% 2. Media examenului cercetare doctorală

ďe licenţă sunt stabilite de
Probă orală: interviu - 3. Nota obţinută de fiecare conducător de
50% candidat în cadrul doctorat în parte

programului de
licenţă, la niateria
care constituie
prineipala direcţie de
cereetare doctorală

4 EAA Proiect — 5O% 1. Media dosarului de La iiiterviul (le
admitere admitere sc acordă uu

Iuterviu 50% 2. Media dosarului de punetaj suplimentar
disertaţie pentru rezultatele

anterioare de
cercetare ale
candidaţilor

5 Filosofie şi Probă serisă - 50% 1. Media examenului -

ştiinţe social- de disertaţie

politicc Interviu - 50% 2. Media examenului
de licenţă
3. Media anilor de
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studiu la masterat

WW. tia ic. ro

1. Notele de la
examenul de licenţă
2. Notele de la
examenul de disertaţie

Proba scrisă — 2
subiecte din tematica
de admitere la
doctorat (un subiect se
spccialitate i un
subiect de fizică
generală)

Proba orală — stadiul
actual al cercetării în
domeniul ales,
motivaţia referitoare
la alegerea temei, un
rezumat al
rezultatelor tiinţifice
anterioare

Media minimă de
adniitere este 8

7 Geotiinţe Examen oral 1. Meďia exanienului -

de disertaţie
2. Media examenului
de licenţă
3. Media anilor de
studiu, ECTS, de la
stLldiile universitare
ďe Iicenţă

8 lnforrnatică Online: 1. Nota la examenul - Bibliografia va fi
Prezentare scrisă ďe disertaţie publicată pe site-ul
lnterviu 2. Nota la examenul Şcolii Doctorale de

de licenţă Iuformatică
Faţă-în-Ji(ă: 3. Media de absolvire
Test scris a studiilor ďe licenţă
Interviu (fără nota de la

examenul de licenţă)

9 lstorie Probă scrisă: 50% 1. Nota de la proba Proba scrisă -

Probă orală: 50% orală subiecte (lifl aria
2. Meďia exanienultii tematică si
de licenţă bibiografia propuse
3. l\'leďia examenului ďe fiecare conducător

Adniitere on-line: de disertaţie ďe doctorat

lnterviu lnterviu - bazat pe
tematica i
bibliogratia propuse
de conducătorul de
doctorat

6 Fizică Probă scrisă - 50%

Probă orală - 50%
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lo Mateniatică Test scris i examinare ĺ. Nota examenului de canaiaatul trebuie să
orală din tematicile disertaţie obţină minim nota 8 Ia
publicate — 50% 2. Media ECTS de evaluarea în faţa
Preentarea proiectului absolvire a stuaiilor comisiei
ae cercetare — 50% de master (fără nota
Evaluarea aptituďinilor ďe đisertaţie)
de eercetare đovedite 3. Međia examenului

de licenţă

łł Psihologie si Examen oral 1 Media examenului -

Stiinte ale a) prezentarea de disertaţie

Educatiei preocupărilor/ 2 Media examenului
‘ experienţei anterioare de de licenţă

cercetare — 50%
b) prezentarea
proiectului de cercetare —

50 %
12 Studii Probă scrisă (pe baza 1. Media examenului Se pot înscrie:

filologice bihliografwi afişate pe de disertaţie, iar acolo - ahsolvenţi cu
site) - 50% unde tipste, media diplomă de master

examenului de licenţă (sau echivalentă) n
Colocviu pe baa 2. Media ECTS a domeniul Filologie sau
propunerii de proiect studiilor de master apropiat acesttiia
doetoral — 50% 3. Media ECTS a (ştiinţe umaniste:

studiilor de licenţă filosofie, istorie,
psihologie, jurnalism,
ştiinţele comunicării,
studii culturale) şi
absolvenţii din
promoţiile anterioare
sistemului Bologna
care probează, cu
acte, absolvirea
învăţămâiitului
universitar de lungă
durată;
- doar candiđaţii care
au o medie de
minimiim 8,00 între
examenul de liceoţă i
disertaţie

13 Teologie Probă scrisă — Teologie ł. Media de nscriere 1.Eligibili -absolvenţi
Dogmatică Ortodoxă — la concurs ai studiilor de licenţă
40% 2. Meďia de la în domeniul Teologic
Probă orală/ scrisă — disciplina (le de master în
probă ďe spceiali(ate, în spccialitate donieniul tiinţeIor
funcţie de direcţia de 3. Media de la socio-umane
cercetare aleasă de disciplina Teologia 2. Nłedia de absolvire
candidat 1)ogmatică a studiilor de licenţă şi

master de minim 8,51.
— Din această medie,
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70% reprezintă media
anilor đe studii de
licenţă şi nota
obţinută la examenul
de licenţă şi 30%
reprezintă media
anilor de studii de
master (aprofundate)
şi nota obţinută la
examenul de
disertaţie.
3. Binecuvântarea
Inaltpreasfinţitului
Teofan, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei

14 Stiinta Prezentarea design-ului 1 Media concursului
Sportului si cercetării — 40% de admitere la

Educatiei Interviu — 40% doctorat

Fizice ‘ Evaluarea realizărjlor 2 Media exanienului
ştiinţifice ale de disertaţie
candidaţilor (Listă cu 3 Nota la proba
tucrări, cărţi, participări în Preze,itarea design
proiecte etc.) —. 20% ului cercetării
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Anexa 3

TAXELE DE ÎNSCRIERE ŞI ŞCOLARIZARE

PENTR U DOCTORA T

ANUL UNIVERSITAR 2023 /2024

Nr. Facultatea Cuantumul taxei (le Cuantuniul taxei de
crt. şcolarizare/ an admitere

(RON) (RON)
ĺ Biologie 5500- Români i 300- Români i

cetăţeni UE cetăţeni UE

3000 EURO- Cetăţeni 100 EURO- Cetăţcni
non-UE non-UE

2 Chimie 5000 150

3 Drept 6000 300

6000- Români i cetăţeni 250- Rornâni i cetăţeni
4 FEAA UE UE

3000 EURO- Cetăţeni 100 EURO- Cetăţeni
non-IJE non-UE

5 Filosofie i Ştiinţe 5000 250
Social - Politice

6 Fizică 5000 200

7 Geografie şi Geologic - 5000 300

8 Informatică 6000 300

9 lstorie 6000 250

10 Litere 6000- Roniâni i 300- Roniâni i
cctăţcni UE cetăţeni UE

3000 EURO- Cetăţeni 100 EURO- Cetăţeni
non-UE non-UE

łł Matematică 5000 200

12 Psihologie şi 6000 300
Stiinte ale Educaţici

13 Teologic Ortodoxă 5000 250

14 Educaţie Fizică i Sport 6000 500
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Anexa 4

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR

CU CARACTER PERSONAL

Universitatea ‚)Alexandru loan Cuza din laşi, cu sediul în laşi, Bd. Carol l, nr. 11, prelucrează

informaţii cu caracter personal) furnizate de dumneavoastră în scopul desfăşurării procesului de

admitere la programele de studii universitare. Acestea sunt stocate pe perioada necesară atingerii

scopurilor legitime privind procesul de admitere.

În calitate de operator de informaţii personale, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din laşi va

centraliza, utiliza, prelucra şi porta informaţii privind beneficiarii programelor de studii academice, în

scopul desfăurării contractelor de studii. Totodată, Universitatea „Alexandru loan Cuza" din laşi poate

transmite (porta), conform prevederilor legale, informaţiile dumneavoastră personale şi altor instituţii.

În consens cu prevederile Reguiamentuiui generoí privind securitatea ínformaţiiĺor personale, cu

standardele de securitate impuse de legislaţia în vigoare, respectiv în vederea asigurării confidenţialităţii

informaţiilor stocate şi prelucrate, au fost implementate măsuri tehnico-organizatorice de securitate

pentru a preveni situaţiile nedorite, respectiv pentru a asigura protecţia (securitatea) informaţiilor

dumneavoastră personale colectate şi stocate.

Totodată, în conformitate cu prevederile Regulanientului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie

a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),

dumneavoastră beneficiaţi de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptui la portabi/itatea

informaţiilor, dreptul la opoziţie, dreptuĺ ia rectificare, dreptul de ştergere a informaţiiĺor în cazul in care

acestea nu mai sunt necesare scopurilor în care sunt colectate (dreptul de a fi uitat), dreptul /a

restricţionarea prelucrčrii, dreptul de a depune plângere, dreptui de retragere a consimţământu/ui.

Retragerea consimţământului (acolo unde există) nu va afecta prelucrarea informaţiilor

personale efectuată până la acel moment. În urma retragerii consimţământului, instituţia îşi rezervă

dťeptul de a întrerupe contractul de studii cu persoana vizată.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la

Rectoratul Universităţii „Alexandru loan Cuza" din laşi.

În situaţia in care un candidat va bifa pe Fişa de înscriere opţiunea Nu în câmpul Sunt de acord

să-mifie afişat numele şi prenumele pe Iistele de admitere, acesta va fi afişat cu număru/ dosaruiui de

?nscriere.
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Anexa 5

ACORD DE CONFIDENŢIALITATE

Subsemnatul (Subsemnata),

_____________________________________________________

CNP

________________________‚

în calitate de candidat(ă) pentru ciclul de studii universiłare de

doctorat, anul universitar 2023-2024, îmi exprim acordul cu privire la słocarea, utilizarea,
prelucrarea şi portarea informaţiilor personale de către personalul Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza" din Iaşi, în scop contractual, în vederea derulării procesului de admitere la studiile
academice, respectiv pentru exercitarea de către operator a unor inłerese legitime, prevăzute de
lege, cum ar fi: transmiterea informaţiilor, conform legii, altor entităţi, respectiv prelucrarea

acestor informaţii de către entităţi.
Declar că am luat la cunoştinţă de dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind

protecţia persoanelor fizice în ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracłer personal i libera
circulaţie a acestor dałe şi de abrogare a Directivei 95/46!CE, respectiv de conţinutul notei de
injorrnare a liniversităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iai i declar că sunt de acord ca datele
personale să fie stocate, prelucrate, ulilizate i publicate, conform acestor reglementări, pentru
scopurile prevăzute mai sus, pe durata necesară atingerii obiectivelor academice.

Declar, susţin i semnez, după ce am luat la cunotinţă, că sunt de acord cu întregul
conţinut i am completat personal datele din prezentul acord.

Data Se,nnătiir


