ACADEMIA ROMÂNĂ
ŞCOALA DE STUDII AVANSATE A ACADEMIEI ROMÂNE
DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE ECONOMICE, SOCIALE ŞI JURIDICE

A P R O B,
Director departament,
Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN, MCAR

PROCEDURA ADMITERE
-sesiunea septembrie 2019-

Conform:
- HG. 681/2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, HG 134/2016
pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 681/2011
- Regulamentul SCOSAAR

Precizari preliminarii:
- Durata studiilor doctorale – domeniul ECONOMIE este de 3 ani
- Calendarul admiterii la doctorat este atasat.
- Lista locurilor la doctorat - DOMENIUL ECONOMIE a fost aprobata prin
Hotararea Prezidiului Academiei Romane din 29.05.2019
- Inscrierea se face prin depunerea Dosarului de admitere cu toate documentele solicitate
la adresa Bucuresti, sector 5, Calea 13 Septembrie nr 13, etaj 1, cam 1354 (secretariat
Institutul de Economie Nationala), in perioada 2-13 septembrie, orele 9-14
- Au dreptul sa participe la concursul de admitere la doctorat absolventii invatamantului
universitar de lunga durata, cu diploma de licenta de minim 4 ani (cu diploma de licenta
obtinuta pana în anul 2003) şi cei care sunt absolvenţi in sistem Bologna, cu studii
universitare de doctorat de 3 ani si master de 2 ani.
- La inscriere candidatul isi exprima optiunea pentru coordonatorul de doctorat si forma
de finantare (cu stipendiu/fără stipendiu)
- Inainte de colocviul de admitere se recomanda ca fiecare candidat sa ia legatura cu
coordonatorul de doctorat propus pentru o discutie prealabilă privind tema tezei de
doctorat si, eventual, completarea bibliografiei
- Persoanele admise la doctorat au in perioada desfasurarii stagiului de pregătire, calitatea
de student-doctorand in domeniul economie

Admiterea la doctorat presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
1. Depunerea Dosarului
2. Validarea dosarelor

3. Sustinerea probelor
4. Aprobarea concursului
Depunerea dosarului:
- Se face in perioada 2-13 septembrie 2019 si include urmatoarele documente:
a) Cerere înscriere – formular tipizat
b) Declaratie (de utilizare a informaţiilor cu caracter personal) -formular tipizat
c) Fisa personala - formular tipizat
d) Propunere temă teza de doctorat - formular tipizat
e) Certificat competente lingvistice obtinut de la o instituţie autorizata, cu valabilitate
la data inscrierii (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 de Ministerul Educatiei Naţionale
j) diploma de master şi foaie matricolă (copii legalizate) sau documente echivalente,
avizate de de Ministerul Educatiei Naţionale, cu obtinerea minim a 120 credite;
k) cartea de identitate (copie xerox, preferabil color), semnata „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, semnata pe fiecare pagina – se inscriu
doar lucrarile – articole, comunicari stiintifice, volume editoriale sau capitole in
volume comune în domeniul economic – model atasat;
o) lista bibliografică consultată de candidat - cu literatura de specialitate studiată
pentru colocviul de admitere (surse bibliografice consultate din Lista bibliografica
minimala recomandata si surse suplimentare, la recomandarea potentialului
coordonator ştiintific), se semneaza pe fiecare pagina de catre candidat;
-

Documentele se indosariaza in dosar cu sina, de plastic

Nota: se primesc doar dosare complete, semnate de candidat potrivit solicitarilor.
Validarea dosarelor
- In perioada 14- 15 septembrie 2019 se verifica conformitatea dosarului depus de
candidati
- Rezultatul verificarii se publica pe site -in data de 15 septembrie orele 16 se afiseaza
lista finala a candidatilor inscrisi cu rezolutia dupa verificarea administrativa
In cazul in care dosarele primite sunt incomplete acestea se resping iar candidatul nu se poate
prezenta la colocviu
Sustinerea probelor
- Candidatii sustin 2 probe: a) interviu pentru evaluarea gradului de cunoastere a
domeniului de cercetare ales pentru aprofundare, pe baza bibliografiei consultate; b)
prezentarea proiectului de cercetare propus – tema tezei de doctorat. Evaluarea se
finalizeaza cu note acordate de fiecare membru al comisiei. Se calculeaza media
artmetica, pe fiecare proba si total.

-

-

Candidatii cu diplomă de licenţă în alt domeniu decât cel economic sau cei care au
absolvit în domeniul economic cu notele obţinute la disciplinele din domeniul de
doctorat, rezultate din foia matricolă, sub 8,00 (opt) sunt obligati sa sustina examenul
de ECONOMIE inainte de inceperea colocviului, cu aceeasi comisie. Evaluarea se face
prin lucrare scrisa sau proba orala, functie de decizia comisiei si calificativul este
admis/respins..
Planificarea prezentarii la Colocviul de admitere - se afiseaza in data de 15 septembrie
orele 16
Sunt declarati admisi candidatii care obtin minim media finala opt la evaluarea in
colocviu
Comisia de evaluare este formata din 3(5) membrii, specialisti din domeniul tezei de
doctorat a candidatului. Din comisie fac parte: coordonatorul de doctorat si membriiexperti în domeniul tezei de doctorat a candidatului, profesori universitari sau CS I,
preferabil coordonatori de doctorat, din structurile INCE sau din afara. Componenta
comisiilor se afiseaza pe site-ul INCE in ziua de 14 septembrie 2019.

Aprobarea concursului.
- Rezultatele colocviului se afiseaza in ziua de 30 septembrie, pe site-ul INCE
- Rezultatele finale se valideaza de SCOSAAR si se afiseaza pe data de 8 octombrie
2019.
- In perioada 9 octombrie-30 octombrie 2019 candidatii admişi vor stabili impreuna cu
coordonatorul ştiintific Planul individual de pregatire.
- Inmatricularea se face incepand cu 01 noiembrie 2019.

