METODOLOGIA
DE ADMITERE LA DOCTORAT
la Departamentul Filialei Cluj-Napoca
a Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române

Având în vedere legislaţia în vigoare privind organizarea studiilor
universitare de doctorat din România şi Regulamentul de organizare a Şcolii
de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR), s-a elaborat şi
aprobat în Consiliul ştiinţific al Departamentului Cluj-Napoca al SCOSAAR
prezenta metodologie de admitere la doctorat.
I. Cadrul general
1. Studiile doctorale reprezintă al treilea ciclu de studii unviersiare şi
sunt organizate în Academia Română prin Şcoala de Studii Avansate a
Academiei Române (SCOSAAR). Obiectivul principal al studiilor
universitare de doctorat îl constituie formarea specialiştilor de înaltă
calificare şi competenţă ştiinţifică pentru cercetare şi învăţământ superior.
2. Studiile universitare de doctorat organizate de SCOSAAR au ca
scop obţinerea doctoratului ştiinţific.
3. În cadrul SCOSAAR funcţionează Departamentul Filialei ClujNapoca al acesteia, căruia îi sunt subordonate Instituţiile Organizatoare de
doctorat (IOD).
4. Atribuţiile Departamentului Cluj-Napoca al SCOSAAR vizează
urmărirea modului de desfăşurare a activităţilor la doctorat : colocviul de
admitere ; organizarea cursurilor de doctorat, al programului fiecărui
doctorand (cursuri, evaluări, prezentarea rapoartelor, susţinerea proiectului
doctoral, elaborarea tezei de doctorat şi finalizarea prin susţinere şi publicare
a textului acesteia. La Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca
al Academiei Române s-a iniţiat colecţia Teze de doctorat, susţinute în
cadrul Institutului, din care au apărut deja şase volume.
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5. Întocmirea anuală a unui raport de activitate al Departamentului
Cluj-Napoca al SCOSAAR, care se publică în „Anuarul Institutului de
Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca” al Academiei Române.
6. În cadrul activităţii de pregătire la doctorat se asigură promovarea
meritului ştiinţific, a competenţei profesionale şi transparenţei cu privire la
modalităţile de organizare a studiilor doctorale.
II. Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat
7. Admiterea la doctorat se realizează în urma unui concurs desfăşurat
anual, de regulă în luna septembrie, în baza unei bibliografii anunţate cu trei
luni înainte.
8. Candidaţii la concursul de admitere la studii universitare de
doctorat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să aibă studiile universitare ale celor două cicluri anterioare (licenţă
şi masterat); media minimă de licenţă 8 pentru absolvenţii cu diplomă de
licenţă în Istorie; nota minimă 8 la disciplinele din domeniul de doctorat
pentru absolvenţii cu diploma de licenţă în alte domenii decât cel de
doctorat;
- să fi desfăşurat o activitate notabilă în domeniul cercetării ştiinţifice,
concretizată prin articole şi studii elaborate şi publicate;
- să prezinte un memoriu de activitate profesional-ştiinţifică.
9. Dosarul de concurs în vederea admiterii la studiile universitare de
doctorat care se depune la înscriere, la Secretariatul Institutului care
organizează doctoratul trebuie să conţină:
 Cerere de înscriere la colocviul de admitere (se va completa la
Secretariatul Institutului sau descărca de pe site)
date personale complete,
date referitoare la studii – inclusiv cele de masterat pentru
absolvenţii de după anul 2003 - din care să rezulte domeniul în
care s-a obţinut licenţa şi s-a absolvit masteratul)
date referitoare la locul de muncă,
date de contact - tel. mobil, fax, inclusiv adresele de e-mail
 Certificat de naştere (copie legalizată);

3

 Certificat căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui
(copie legalizată);
 Diplomă de bacalaureat (copie legalizată);
 Diplomă de licenţă şi foaie matricolă (copie legalizată)
 Diplomă de master şi foaie matricolă (copie legalizată)
 Memoriu de activitate ştiinţifică
 Atestat de susţinere a unui examen de competenţă lingvistică,
susţinut la catedrele de limbi străine ale universităţilor acreditate
 Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (50 lei) – se va încasa în
ziua înscrierii, la Secretariatul Institutului);
 Copie xerox B.I/C.I.
10. Cursurile de doctorat sunt organizate în baza tematicilor aprobate
de Consiliul Ştiinţific al Institutului (IOD), la propunerea conducătorilor
ştiinţifici care le susţin şi cu avizul Departamentului SCOSAAR.
11. Teza de doctorat reprezintă rezultatul unei cercetări ştiinţifice
aprofundate, realizată sub îndrumarea conducătorului ştiinţific, prin care
sunt aduse contribuţii noi la cunoaşterea problematicii abordate şi la
interpretarea acesteia.
12. Elaborarea tezei de doctorat se realizează prin respectarea
metodologiei ştiinţifice existente pentru această categorie de lucrări (text de
dezbatere, concluzii, aparat ştiinţific intrapaginal, bibliografie, anexe
documentare şi ilustrative).
13. Lucrarea înaintată drept teză de doctorat, după avizarea ei de
conducătorul ştiinţific şi de îndrumătorii desemnaţi, se dezbate în colectivul
de specialitate, care se pronunţă asupra calităţii ei.
14. Numirea Comisiei de evaluare şi susţinere a lucrării înaintate ca
teză de doctorat, componenţa şi activitatea acesteia se realizează prin
respectarea prevederilor legislaţiei şi regulamentelor în vigoare, a
Metodologiei SCOSAAR.
15. Activităţile Şcolii de studii universitare pentru doctorat se
desfăşoară în deplină transparenţă, prin afişarea lor prealabilă, la Institutul
organizator şi pe site-ul acestuia.

4

16. Pe parcursul tuturor activităţilor doctoranzilor se va urmări
calitatea acestora, originalitatea şi contribuţia la cunoaşterea problematicii
abordate, neadmiţându-se plagiatul, discursul inferior al textului,
superficialitatea prezentării textului rapoartelor şi tezei de doctorat.
17. Prezenta metodologie privind activităţilor din cadrul Şcolii de
studii universitare de doctorat poate fi îmbunătăţit în baza experienţei ce va
fi acumulată pe parcurs şi a eventualelor modificări ale legislaţiei în privinţa
studiilor doctorale.

Cluj-Napoca, 5 iulie 2013

Comisia
Departamentului de studii doctorale
din Cluj-Napoca

