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A N U N Ţ
Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca organizează
colocviu de admitere la doctorat
în domeniul ISTORIE
în perioada 2 – 13 octombrie 2017
Număr locuri : 1 – fără stipendiu
Depunerea dosarelor pentru înscrierea la colocviul de admitere la doctorat se va face în
perioada 11 – 22 septembrie 2017, orele 8-14, la Secretariatul Institutului, str. Kogălniceanu nr.
12-14, etaj IV, Secretariat.
Actele necesare în dosarul de înscriere sunt:
 Cerere de înscriere – formular tip (se va completa la Secretariatul Institutului sau se
descarcă de pe site);
 Certificat de naştere (copie legalizată/autentificată);
 Certificat căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui (copie
legalizată/autentificată);
 Diploma de bacalaureat (copie legalizată);
 Diploma de licenţă şi foaia matricolă (copie legalizată) [media de licenţă minim 8]
 Diploma de master şi foaia matricolă (copie legalizată);
 Atestat de susţinere a unui examen de competenţă lingvistică, susţinut la centrele
sau catedrele de limbi străine ale universităţilor acreditate (nivelul minim B2,
conform cadrului de referinţă al C.E.);
 Alte certificate care atestă pregătirea universitară şi/sau postuniversitară în domeniu;
 Curriculum vitae – model european (Partea a I-a; CV, Partea a II-a descrierea
activităţii ştiinţifice);
 Memoriu de activitate ştiinţifică (Lista lucrărilor ştiinţifice publicate în domeniul
de studiu ales – dacă este cazul);
 Lista bibliografică cu literatura de specialitate studiată pentru colocviul de
admitere;
 Fişa de înscriere – formular tip (Secretariat sau se descarcă de pe site);
 Propunere privind teza de doctorat ce urmează a fi elaborată şi o scurtă
prezentare a acesteia – 1-2 pagini – formular tip (Secretariat sau se descarcă de pe
site);
 Adeverinţă de salariat în cazul în care candidatul este angajat;
 Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (100 lei) – se va încasa în ziua înscrierii,
la Secretariatul Institutului- Casieria Filialei Cluj a Academiei Române.
 Cartea de identitate (copie xerox).
Cei interesaţi sunt rugaţi să consulte site-ul institutului www.history-cluj.ro pentru
informaţii suplimentare referitoare la numărul de locuri, temele de doctorat şi bibliografiile
aferente pentru colocviul de admitere la doctorat, probele de admitere, desfăşurarea admiterii)
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