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Prezenta Metodologie are la bază Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2020 la studii 
universitare de doctorat a Universității din București (http://doctorat.unibuc.ro/admitere/). 
 

1. Colocviul de admitere la doctorat se desfășoară în cadrul Școlii doctorale de Chimie pentru fiecare conducător 
de doctorat în ariile tematice menționate în Regulamentul Școlii Doctorale în Chimie. 
 

2. Comisia de concurs este constituită din conducătorul de doctorat și membri ai Școlii doctorale și aprobată de 
către CSUD. 

 
3. Concursul de admitere constă în prezentarea orală (suport prezentare în format Microsoft Power Point), într-un 

timp alocat de 15 minute: 
a) a activității de cercetare anterioară 
b) a temei de cercetare doctorală aleasă. 

 
4. Evaluarea și selecția candidaţilor înscriși la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se va 

realiza în raport cu următoarele criterii: 
a) Calitatea prezentării activității de cercetare anterioară (contextul ştiinţific şi motivaţia cercetării, definirea 

obiectivelor cercetării, metodologia cercetării, rezultatele obținute) și a temei de cercetare doctorală 
(pondere 60%).  

b) Capacitatea de a susține tema de cercetare doctorală (pondere 30%). 
c) Rezultatele academice și științifice ale candidatului (situație școlară, articole științifice, etc.. menționate în 

dosarul candidatului) (pondere 10%). 
 
5. În urma concursului de admitere, fiecare membru din comisie va acorda fiecărui candidat câte o notă (un număr 

întreg, cuprins între 10 şi 1) pentru fiecare criteriu de evaluare.  
Media acordată de fiecare membru al comisiei se obţine ca medie aritmetică ponderată a notelor acordate pentru 
fiecare criteriu de evaluare. Media de admitere este media simplă, calculată cu două zecimale fără rotunjire, a 
mediilor rezultate pe baza notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.  
Alocare locurilor se realizează cu respectarea Metodologiei organizării și desfășurării concursului de 
admitere 2020 la studii universitare de doctorat a Universității din București. 
 

6. Criterii de departajare: media de admitere la doctorat. La medii egale criteriul de departajare este nota obținută 
la dizertaţie. În cazul absolvenților care au numai diplomă de licenţă a învăţământului superior de lungă durată 
(conform Legii nr. 84/1995) din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna, criteriul de departajare 
este nota la examenul de licență. 
 

7. Rezultatele concursului de admitere sunt validate de Consiliul Școlii Doctorale și aprobate de Comisia Centrală 
de Admitere a Universității din București. 

 
Conținutul dosarului de concurs este cel precizat în Metodologia organizării și desfășurării concursului de 
admitere 2020 la studii universitare de doctorat a Universității din București. 
(http://admitere.unibuc.ro/infoadmitere/studii-universitare-de-doctorat) 
 
Informații privind admiterea la doctorat:  http://doctorat.unibuc.ro/admitere/ și 

https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/admitere-la-doctorat  
 
Prezenta metodologie a fost aprobată în Ședința Consiliului Școlii Doctorale în Chimie din 06/05/2020. 
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