
 

 

 

 
 
PROCEDURA DE ADMITERE LA CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, MASTER ŞI DOCTORAT A 
CETĂŢENILOR DIN STATE DIN AFARA UE 
 
 
STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTER 
 
Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de licenţă şi master dacă îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii: 
 
- au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene;  
- sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat / licenţă sau echivalentul acestora.  
 
PROCEDURA DE ADMITERE PENTRU UN CICLU DE STUDII COMPLET  
 
a) dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candidaţii ;  
b) instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarele, conform reglementărilor legale în vigoare şi comunică 
MEN-DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;  
c) numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, 
conform reglementărilor în vigoare;  
d) după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare;  
e) MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor 
diplomatice;  
Dosarul de candidatură trebuie să conţină următoarele:  
a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;  
b) copia actului care atestă domiciliul stabil în străinătate;  
c) copie a primelor două pagini ale paşaportului;  
d) cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile;  
e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat/licenţă sau echivalent, autentificată de către 
autorităţile de resort din ţara emitentă;  
f) copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat/licenţă pentru 
absolvenţii anului curent;  
g) foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;  
h) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz;  
j) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează 
să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 
 
PROCEDURA DE ADMITERE PENTRU CANDIDAŢII CARE AU EFECTUAT STUDII PARŢIALE ÎNTR-UN ALT STAT ŞI 
DORESC SĂ CONTINUE ÎN ROMÂNIA 
 
Cetăţenii străini care au efectuat studii parţiale într-un alt stat pot să-şi continue studiile în învăţământul 
superior acreditat din România, la studii universitare de licenţă sau master, dacă îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii:  
- au documente care atestă cetăţenia străină;  
- sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform anexei nr. 1;  
- au fost înmatriculaţi la o instituţie de învăţământ superior recunoscută de autorităţile statului respectiv;  
- deţin foi matricole şi programa analitică aferente studiilor efectuate;  
- au acceptul instituţiei de învăţământ superior acreditate din România în care doresc să studieze.  
Continuarea studiilor în instituţiile de învăţământ superior din România se poate realiza după primul an şi până 
la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare, în limita locurilor disponibile şi cu condiţia 
obţinerii scrisorii de acceptare la studii din parea MEN. 



Dosarul de candidatură trebuie sa conţină în plus următoarele:  
 
a) adeverinţa oficială din care să rezulte sistemul de notare aplicat în instituţia în care a studiat, precum şi 
echivalarea acestuia în Sistemul European de Credite Transferabile (sistemul ECTS) şi traducerea legalizată, 
după caz;  
b) procesul-verbal al comisiei de echivalare, din care să rezulte anul de studii în care pot fi înscrişi candidaţii şi 
eventualele examene de diferenţă de susţinut, stabilite prin compararea planurilor de învăţământ şi a 
programelor analitice. 
 
 
STUDII DE DOCTORAT 
 
Cetăţenii din state terţe pot accede la studii universitare de doctorat în învăţământul superior din România, 
dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  
- au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene;  
- sunt absolvenţi cu diplomă de master sau echivalentă acesteia.   
 
Procesul de candidatură are următoarele etape: 
a) dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candidaţii;  
b) instituţiile de învăţământ superior evaluează completitudinea dosarelor şi prezintă candidaturile potenţialilor 
îndrumători de doctorat, conform reglementărilor legale în vigoare; 
c) universităţile comunică MEN-DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la 
studii; 
d) numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, 
conform reglementărilor în vigoare;  
e) după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare;  
f) MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor 
diplomatice. 
 
Cetăţenii din state terţe care au ales să studieze pe cont propriu valutar la Şcoala Doctorală a UTCB trebuie să 
transmită în format electronic la adresa admission-info@utcb.ro un dosar de candidatură pentru studii 
doctorale în vederea eliberării scrisorii de acceptare. UTCB va emite dispoziţia definitivă de înmatriculare a 
acestor cetăţeni străini numai după promovarea concursului de admitere la doctorat.  
 
Dosarul de candidatură pentru studii de doctorat conţine următoarele:  
a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;  
b) copia actului care atestă domiciliul stabil în străinătate;  
c) copie a primelor două pagini ale  paşaportului;  
d) cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile;  
e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către 
autorităţile de resort din ţara emitentă;  
f) copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, autentificată de către 
autorităţile de resort din ţara emitentă;  
g) copie şi traducere legalizată a diplomei de master sau a echivalentului acesteia, autentificată de către 
autorităţile de resort din ţara emitentă;  
h) copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de master, pentru absolvenţii 
anului curent; 
i) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;  
j) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează 
să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie; 
k) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz; 
l) curriculum vitae în format Europass cu descrierea domeniului de interes; 
m) lista de lucrări publicate. 
 
 



ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR  
 
Candidatul la concursul de admitere pentru studii de doctorat depune la Secretariatul Şcolii Doctorale un dosar 
de înscriere compus din :  
1. Cerere de înscriere avizată de conducătorul de doctorat potenţial; 
2. Fişa de înscriere;  
3. Chitanța de la casieria UTCB privind achitarea taxei de înscriere;  
8. Dosar cu șină (cu coperți din carton). 
 
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
 
Concursul de admitere cuprinde: 
 
- o probă de competenţă lingvistică pentru o limbă străină de circulaţie internaţională; 
- un examen de specialitate. 
 
Proba de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională este susţinută în cadrul 
Departamentului de limbi străine şi comunicare din UTCB. Rezultatul examinării se exprimă prin unul din 
calificativele: „Admis”, „Admis condiţionat” sau „Respins”. Pentru candidaţii care posedă un certificat de 
competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, recunoscut ca atare de Departamentul de Limbi Străine 
şi Comunicare, ori au urmat şi finalizat studiile de master într-o limbă de circulaţie internaţională, proba de 
competenţă lingvistică nu mai este necesară. 
 
Examenul de specialitate se desfăşoară oral şi conţine două probe. Prima probă constă în examinarea 
cunoştinţelor din domeniul de studiu ales, pe baza unei tematici afişate la departamentele în care activează 
conducătorii de doctorat ai specializării respective, precum şi pe site-ul Scolii Doctorale. Pentru această probă 
candidatul trebuie să prezinte o sinteză bibliografică în tematica aleasă din care să rezulte cunoaşterea 
domeniului şi a provocărilor actuale ale acestuia. Aceasta trebuie să fie bazată pe 5 - 7 articole de specialitate 
recente, publicate în reviste ştiinţifice cotate ISI sau din fluxul principal de publicaţii (BDI), iar prezentarea ei se 
va face oral în cca. 5 - 10 minute. A doua probă constă în evaluarea vocaţiei de cercetător a candidatului, pe 
baza unui interviu în cadrul comisiei de concurs. Pentru această probă candidatul trebuie să prezinte Fişa 
temei de cercetare alese, elaborată după discuţii preliminare cu conducătorul de doctorat şi semnată de 
acesta, care cuprinde tematica viitoarei teze de doctorat, direcţiile principale de cercetare care se doresc a fi 
abordate, rezultatele scontate, mijloacele necesare derulării cercetării, cercetările anterioare derulate etc. 
 
Media generală de admitere la studii universitare de doctorat se va calcula de către secretariatul Şcolii 
Doctorale ca media aritmetică a următoarelor note: media anilor de licenţă, nota obţinută la examenul de 
licenţă, media anilor de master, media examenului de disertaţie şi media examenului de specialitate. În cazul în 
care candidaţii sunt absolvenţi ai studiilor universitare de lungă durată (5 ani), nota la concursul de admitere la 
studii universitare de doctorat se va calcula ca media aritmetică a următoarelor note: media anilor de licenţă, 
nota obţinută la examenul de diplomă şi media examenului de specialitate. Media se va calcula şi afişa cu 
două zecimale fără rotunjire. 
 


