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Regulamentul Școlii Doctorale de Inginerie Chimică
de admitere la doctorat 2020,în regim online

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr.
195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea
răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, precum și deciziile Universității Babeș-Bolyai cu privire la
suspendarea activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în regim online,
Metodologia de admitere la SDIC din UBB se va desfășura în sesiunea de admitere septembrie
2020, dacă situația la nivel național nu va permite reluarea activităților față în față:


Criterii specifice de admitere ale școlii doctorale
Admiterea la studii universitare de doctorat în domeniul Ingineriei Chimice se face pe baza

unui concurs organizat de UBB, prin ISD și Școala Doctorală de Inginerie Chimică în
conformitatea cu metodologia cadru de admitere.
Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în domeniul Ingineriei
Chimice se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obținut diploma de licență și
cea de master.
 Responsabilitățile Consiliului și Directorului școlii doctorale în ceea ce privește
gestionarea întregului proces de admitere în regim online
Consiliul Școlii Doctorale de Inginerie Chimică asigură transparența procedurilor de
evaluare și să avizeze rezultatele candidaților .
Directorul Școlii Doctorale de Inginerie Chimică răspunde pentru buna desfășurarea a
întregului proces de admitere în regim online, în condițiile respectării normelor de calitate, de
etică universitară și a reglementărilor UBB și a legislației în vigoare.
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Responsabilitățile secretarului școlii doctorale

-

Preluarea candidaților de pe platformă

-

Verificarea dosarelor electronice

-

Organizarea admiterii prin informarea și trimiterea spre conducătorii de doctorat a

dosarelor electronice ale candidaților.
-

Redactarea documentelor privind admiterea doctoranzilor în baza rezultatelor obținute de

aceștia la concursul de admitere.


Organizarea examenelor de admitere în regim online

1. Sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat din SDIC se va desfășura după
calendarul:
 pentru candidații cetățeni din România,Uniunea Europeană, Spațiul Economic
European, ConfederațiaElvețiană:
- 31 august – 4 septembrie 2020: înscrierea candidaților laconcursul de admitere on line
- 7 - 15 septembrie 2020: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.
- 22 – 24 septembrie 2020: confirmarea ocupării locurilor (la Institutul de Studii Doctorale)
- 1 octombrie 2020: înmatricularea candidaților admiși
 pentru candidații – cetățeni străini extracomunitari (din alte state decât cele membre
ale UE, SEE si CH)
- 20 aprilie - 30 iunie 2020: Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru obținerea
Scrisorii de Acceptare la Studii
- 31 august – 4 septembrie 2020: înscriere la concursulde admitere.
- 7 - 15 septembrie 2020: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere
- 22 – 24 septembrie 2020: data finalizării procesului de selecție.
În cazul candidaților care au studii în străinătate, diplomele acestora sunt transmise de ISD
la MEC și CNRED pentru a se obține atestatul de echivalare/recunoaștere a studiilor.
Termenul–limită pentru transmiterea documentelor la ISD este 1 iulie 2020.

2.

Înscrierea candidaților online.
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Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor
documentelor prevăzute în Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în
Universitatea Babeș – Bolyai pentru anuluniversitar 2020-2021, semnate (unde este cazul) și
scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi aduse în format
fizic la momentul începerii activității didactice.
Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre
documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului
prin declarație scrisă semnată.
a) Documente scanate necesare pentru înscrierea la studii universitare de doctorat:
- fișă tip de înscriere (semnată);
- cerere de înscriere (care conține și declararea etniei) conform modelului de pe website-ul
Institutului de Studii Doctorale – numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate
etniei rrome;
- Curriculum Vitae şi lista lucrărilor (semnate);
- diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau
diplomă echivalentă acesteia;
- diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diplomă de licență/foaia matricolă nivel
licență sau diplomă echivalentă acesteia;
- diplomă de master/studii aprofundate și suplimentul la diploma de master/foaia matricolă;
- certificatul de naștere;
- certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naștere prin căsătorie);
- carte de identitate;
- declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
- dovada achitării taxei pentru concursul de admitere (înscriere și procesare);
- alte acte stabilite de Institutului de Studii Doctorale prin Metodologia de admitere la studii
universitare de doctorat.

3.

Forma de examinare
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Interviu online în cadrul căruia se evaluează pregătirea profesională și activitatea științifică
ale candidatului, aptitudinile de cercetare și tema propusă pentru teza de doctorat.
4.

Confirmarea ocupării locurilor
Se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat și încărcarea acestuia pe

platforma admiterii și transmiterea electronică spre secretarul SDIC în vederea semnării de către
conducătorul de doctorat și Directorului SDIC.
Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar.
Dacă studentul a obținut un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se face și dovada
plății taxei de școlarizare.
Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate și nedepunerea
documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit
prin concurs.
Informațiile referitoare la procedura de admitere și programarea probei de concurs se vor
publica pe website-ul SDIC: http://www.chem.ubbcluj.ro/~sdic/ și al Institutului de Studii
Doctorale la adresa http://doctorat.ubbcluj.ro/.
Atunci când situația la nivel național se va modifica și va permite reluarea activităților
didactice față în față, prezentul regulament își va înceta valabilitatea, aplicându-se integral
Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai
pentru anul universitar 2020-2021 și Regulamentul Școlii Doctorale de Inginerie Chimică.

Director SDIC,
Prof.dr.ing.Petru ILEA

