UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

REGULAMENTUL CADRU DE ORGANIZARE A ADMITERII LA STUDII
UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2012-2013

Art. 1.
Concursul de admitere este organizat de UDJG, conform unui calendar stabilit de conducătorii
de doctorat şi Şcoala doctorală şi se desfăşoară sub formă de colocviu, alcătuit din două probe, pe
baza unei tematici şi a bibliografiei specifice anunţate de conducătorii de doctorat, completat cu
un examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională.
Examenul de competenţă lingvistică este eliminatoriu şi se susţine la Facultatea de Litere din
cadrul Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, care va elibera un certificat de competenţă
lingvistică.
Art. 2.
Selecţia candidaţilor, prin Colocviul de admitere, se realizează de către conducătorul de
doctorat, care are poziţii vacante de student-doctorand, asistat de doi specialişti din echipa
decercetare, cu titlul ştiinţific de doctor. Conţinutul colocviului de admitere constă în două probe
susţinute oral:
a. cunoştinţe generale din domeniul de doctorat;
b. prezentarea şi fundamentarea unei teme de cercetare.
Conţinutul celor două probe este stabilit de conducătorul de doctorat.
Rezultatul Colocviului de admitere se stabileşte de conducătorul de doctorat, cu acordul celor doi
specialişti desemnaţi de către acesta.
Art. 3.
Candidaţii la admitere sunt apreciaţi de către conducătorul de doctorat, cu note de la 10 la 1,
separat pe cele două probe, analizându-se nivelul de cunoaştere a problematicii domeniului de
doctorat şi capacitatea de a-şi asuma iniţiative teoretice, experimentale şi metodologice. Nota de
la colocviu se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la cele două probe.
Art. 4.
Criterii de departajare:
a. media aritmetică rezultată din mediile anilor de studii de licenţă, a notei la examenul de
licenţă, a mediei anilor de studii de şi a notei la disertaţia masterală = 60%;
b. nota de la colocviu = 40%;
c. dovada certificatului de competenţă lingvistică.
Admiterea la doctorat se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de către candidaţi la
concursul de admitere, în limita poziţiilor vacante scoase la concurs.
Media minimă de admitere este 8,00.
Art. 5.
Conducătorul de doctorat propune Consiliului Şcolii Doctorale spre avizare, un număr de
studenţi-doctoranzi cel mult egal cu numărul de poziţii vacante scoase la concurs.
Înmatricularea studenţilor-doctoranzi, admişi şi avizaţi de Consiliul Şcolii Doctorale, se face
începând cu prima zi a anului universitar, prin decizia de înmatriculare a Rectorului,
conducătorul IOSUD-UDJG.

Art. 6.
Prezentele reglementări cadru au fost elaborate în conformitate cu Codul Studiilor Universitare de
Doctorat şi vor fi aplicate de către toate Şcolile de Doctorat din cadrul IOSUD-UDJ.

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului UDJG din data de 30 iulie 2012.

Preşedintele Senatului universitar,
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