
 

A C A D E M I A   R O M Â N Ă 
ŞCOALA DE STUDII AVANSATE A  ACADEMIEI ROMÂNE 

DEPARTAMENTUL STIINTE ECONOMICE SOCIALE SI JURIDICE 
 
 
 
 

PROCEDURA ADMITERE 
Sesiunea septembrie - octombrie 2020 

 
 
Conform: 
-HG. 681/2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, HG 134/2016 
pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 
-Regulamentul SCOSAAR 
 
Precizări preliminarii: 
-Durata studiilor doctorale –domeniul SOCIOLOGIE este de 3 ani  
-Calendarul admiterii la doctorat este atașat. 
-Lista locurilor la doctorat - DOMENIUL SOCIOLOGIE a fost aprobatăprin Hotărârea 
Prezidiului Academiei Române din 15.09.2020 
-Înscrierea se face prin depunerea Dosarului de admitere cu toate documentele solicitate la 
adresa: București, sector 5, Calea 13 Septembrie nr 13, etaj 2, cam 2344 (secretariat Institutul 
de Cercetare a Calității Vieții), în perioada 28.09.2020-02.10.2020, orele 9-14. 
-Au dreptul sa participe la concursul de admitere la doctorat absolvenții învățământului 
universitar de lunga durată, cu diplomă de licență de minim 4 ani (cu diploma de licență 
obținutăpână în anul 2003) și cei care sunt absolvenți în sistem Bologna, cu studii 
universitare de doctorat de 3 ani și master de 2 ani. 
-La înscriere candidatul își exprimă opțiuneapentru coordonatorul de doctorat și forma de 
finanțare (cu stipendiu/fără stipendiu). 
-Înainte de colocviul de admitere se recomandă ca fiecare candidat să ia legătura cu 
coordonatorul de doctorat propus pentru o discuție prealabilă privind tema tezei de doctorat 
și, eventual, completarea bibliografiei. 
-Persoanele admise la doctorat au în perioada desfășurării stagiului de pregătire, calitatea de 
student-doctorand în domeniul sociologie. 
 
Admiterea la doctorat presupune parcurgerea următoarelor etape: 
1.Depunerea Dosarului 
2.Validarea dosarelor  
3.Susținerea probelor  
4.Aprobarea concursului  
 
Depunerea dosarului: 
-Se face in perioada 28.09.2020-02.10.2020 și include următoarele documente: 



a) Cerere înscriere–formular tipizat; 
b) Declarație (de utilizare a informațiilor cu caracter personal)-formular tipizat; 
c) Fisa personala-formular tipizat; 
d) Propunere temă teza de doctorat-formular tipizat; 
e) Certificat competențe lingvistice obținut de la o instituție autorizată, cu valabilitate la data 
înscrierii (nivelul minim B2, conform cadrului de referință al Consiliului Europei) –de ex la 
Centrul de Limbi Străine al UniversitățiiBucurești; 
f) certificat de naștere (copie legalizată); 
g) certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (copie legalizată); 
h) diplomă de bacalaureat (copie legalizată); 
i) diplomă de licențăși foaie matricolă (copii legalizate), sau documente echivalente, avizate 
de Ministerul EducațieiNaționale; 
j) diploma de master și foaie matricolă (copii legalizate) sau documente echivalente, avizate 
de Ministerul EducațieiNaționale, cu obținerea minima 120 credite; 
k) cartea de identitate (copie xerox, preferabil color), semnată „conform cu originalul” de 
către candidat; 
l) alte certificate care atestă pregătire universitară și / sau postuniversitară(opțional); 
m) curriculum vitae -model european –model atașat, semnat pe fiecare pagina; 
n) listă lucrări științifice publicate de candidat, semnată pe fiecare pagina– se înscriu doar 
lucrările – articole, comunicări științifice, volume editoriale sau capitole în volume comune în 
domeniul sociologie –model atașat; 
o) lista bibliografică consultată de candidat -cu literatura de specialitate studiată pentru 
colocviul de admitere(surse bibliografice consultate din Lista bibliografică minimală 
recomandată și surse suplimentare, la recomandarea potențialului coordonator științific), se 
semnează pe fiecare pagina de către candidat; 
 
-Documentele se îndosariază în dosar cu șină, de plastic  
 
Nota: se primesc doar dosare complete, semnate de candidat potrivit solicitărilor. 
 
Validarea dosarelor 
- În data de 05.10.2020 se verifică conformitatea dosarului depus de candidați; 
-Rezultatul verificării se publică pe site; 
- În data de 05.10.2020 orele 16.00 se afișează lista finală a candidaților înscriși cu 
rezoluțiadupă verificarea administrativă. În cazul în care dosarele primite sunt incomplete 
acestea se resping iar candidatul nu se poate prezenta la colocviu. 
 
Susținerea probelor. Candidațiisusțin 2 probe: 
a) interviu pentru evaluarea gradului de cunoaștere a domeniului de cercetare ales pentru 
aprofundare, pe baza bibliografiei consultate;  
b) prezentarea proiectului de cercetare propus–tema tezei de doctorat. Evaluarea se 
finalizează cu note acordate de fiecare membru al comisiei. Se calculează media aritmetica, 
pe fiecare probă și total. 
-Candidații cu diplomă de licență în alt domeniu decât sociologie sau cei care au absolvit în 
domeniul sociologie cunotele obținute la disciplinele din domeniul de doctorat, rezultate din 
foia matricolă, sub 8,00 (opt) sunt obligați să susțină examenul de SOCIOLOGIE înainte de 
începerea colocviului, cu aceeași comisie. Evaluarea se face prin lucrare scrisă sau probă 
orală, în funcție de decizia comisiei și calificativul este admis/respins. 



-Planificarea prezentării la Colocviul de admitere pentru perioada 05-09.10.2020 - se afișează 
în data de 05.10.2020 orele 20. 

-Sunt declarați admiși candidații care obțin minim media finală opt la evaluarea în colocviu. 

-Comisia de evaluare este formată din 3(5) membri, specialiști din domeniul tezei de doctorat 
a candidatului. Din comisie fac parte: coordonatorul de doctorat și membrii-experți în 
domeniul tezei de doctorat a candidatului, profesori universitari sau CS I, preferabil 
coordonatori de doctorat, din structurile INCE sau din afară. Componența comisiilor se 
afișează pe site-ul ICCV în ziua de 05.10.2020 orele 20. 

Aprobarea concursului.  

-Rezultatele colocviului se afișează în ziua de 16 octombrie 2020, pe site-ul ICCV. 

-Rezultatele finale setrimit către SCOSAAR în trei zile de la afișare. 

-În perioada 17 octombrie–31 octombrie 2020 candidații admiși vor stabili împreună cu 
coordonatorul științific Planul individual de pregătire. 

-Înmatricularea se face începând cu 02 noiembrie 2020. 


