
 
 

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

DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE ECONOMICE SOCIALE ŞI JURIDICE 

 
Documentele necesare pentru înscrierea la colocviul de admitere 

la doctorat, sesiunea septembrie-octombrie 2020 
 
 

a) Cerere înscriere–formular tipizat; 
b) Declarație (de utilizare a informaţiilor 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 instituţie autorizată, cu valabilitate la data 
înscrierii (nivelul minim B2, conform cadrului de referinţă al Consiliului Europei) – de ex la 
Centrul de Limbi Străine al Universităţii Bucureşti; 
f) certificat de naştere (copie legalizată); 
g) certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (copie legalizată); 
h) diplomă de bacalaureat (copie legalizată); 
i) diplomă de licenţă şi foaie matricolă (copii legalizate), sau documente echivalente, avizate 
de Ministerul Educatiei Naţionale; 
j) diploma de master şi foaie matricolă (copii legalizate) sau documente echivalente, avizate 
de de Ministerul Educatiei Naţionale, cu obținerea minima 120 credite; 
k) cartea de identitate (copie xerox, preferabil color), semnată „conform cu originalul” de 
catre candidat; 
l) alte certificate care atestă pregătire universitară şi / sau postuniversitară (opţional); 
m) curriculum vitae -model european – model atasat, semnat pe fiecare pagina; 
n) lista lucrări ştiinţifice publicate de candidat, semnată pe fiecare pagina – se înscriu doar 
lucrarile – articole, comunicări științifice, volume editoriale sau capitole în volume comune în 
domeniul sociologie – model atasat; 
o) lista bibliografică consultată de candidat - cu literatura de specialitate studiată pentru 
colocviul de admitere (surse bibliografice consultate din Listă bibliografică minimală 
recomandata și surse suplimentare, la recomandarea potentialului coordonator ştiintific), se 
semneaza pe fiecare pagina de catre candidat; 
 
-Documentele se îndosariază în dosar cu șină, de plastic  
 
Nota: se primesc doar dosare complete, semnate de candidat potrivit solicitarilor. 
 
 
Informaţii suplimentare la Biroul Doctorate, camera 2344, telefon 021.318.24.61 
 
 

 


