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                         REGULAMENT 
 

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA 

DOCTORAT ÎN SNSPA 
 

 
 

Capitolul I – Dispoziţii Generale 
 
 

Art.1 Prezentul regulament stabileşte procedura de organizare a concursului de admitere la 

doctorat în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative. 

 

 

Art.2 (1) Selecţia studenților doctoranzi se realizează prin concurs. 

(2) Concursul se desfăşoară în două etape: verificarea dosarelor candidaţilor şi interviu. 

 

 

Capitolul II – Înscrierea la concursul de selecţie 

 

 

Art.3  La concursul de admitere se pot  înscrie la doctorat absolvenţi ai studiilor universitare de 

master, dar şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei 

promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea 

studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă durată). 

 

Art.4 Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul SNSPA, într-un 

domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă 

sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie 

de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS), cu excepţia studiilor de lungă durată. 

 

Art.5 La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie şi cetăţeni care nu fac parte din 

Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană (extracomunitari), 

absolvenţi ai studiilor universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

ai studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). Recunoaşterea studiilor efectuate de către 

aceştia în afara României se va realiza de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului 

Educaţiei Naţionale. 

 

Art. 6 Dosarul candidatului la programul doctoral va cuprinde următoarele documente: 

-    Cerere de înscriere la concurs; 
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- Fişa de înscriere, completată cu majuscule şi care să conţină toate datele cerute conform 

anexei 1 la prezentul Regulament; 

- Curriculum vitae şi lista lucrărilor publicate (inclusiv lucrări de specialitate prezentate public) 

şi extrase ale publicaţiilor relevante pentru domeniul doctoratului; 

-    Proiectul propus de candidat/ă pentru cercetarea doctorală, conform anexei 2, care 

trebuie să se încadreze în domeniile prioritare de cercetare ale SNSPA; 

  -    Copia actului de identitate; 

-    Copie legalizată după certificatul de naştere; 

- Copie  legalizată  (eventual  tradusă  şi  legalizată)  după  diploma de bacalaureat sau 

echivalentul acesteia; 

- Copie  legalizată  (eventual  tradusă  şi  legalizată)  după  diploma  de  licenţa  sau 

echivalentul acesteia, cu anexele corespunzătoare legalizate; 

-    Copii legalizate (eventual traduse şi legalizate) după diploma de studii postuniversitare 

(studii aprofundate, masterat, doctorat) sau echivalentul acestora; 

- Certificat de căsătorie (copie legalizată sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul); 

-    Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere; 

- Dovezile privind competența lingvistică într-o limbă de circulație 

internațională(opțional). 

 

Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta traducerea legalizată a diplomei obţinute, 

precum şi atestatul de echivalare a acesteia în cadrul Consiliului Naţional de Atestare a titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

 

Art.7 Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor 

legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către 

persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens.  

 

Art.8 Dosarul candidaţilor declaraţi admişi va fi completat cu actele solicitate, în original sau copie 

legalizată, după caz, la înmatriculare.  
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Capitolul II – Selecţia candidaţilor 

 

Art.9 Selecţia candidaţilor se va realiza pe fiecare domeniu/subdomeniu doctoral din cadrul 

SNSPA: ştiinţe politice, ştiinţe administrative, relaţii internaţionale, ştiinţe ale comunicării, 

sociologie.  

 

Art.10 (1) Verificarea dosarelor candidaţilor are ca rezultat stabilirea eligibilităţii acestora 

pentru susținerea concursului. 

 

(2) Lipsa oricărui document obligatoriu menţionat la art. 6 din prezenta metodologie duce la 

declararea dosarului ca fiind neeligibil. 

 

Art.11 (1) Tema propusă în proiectul individual de cercetare doctorală trebuie să se încadreze  -  ca  

o  condiţie  de  eligibilitate  -  într-unul  dintre  domeniile de cercetare doctorală din SNSPA. 

 

(2) Domeniile programului doctoral sunt propuse de profesorii coordonatori de doctorat din cadrul 

SNSPA avizate de directorul Școlii Doctorale și aprobate de Senatul Universitar al SNSPA. 

 

 Art.12 Interviul de selecţie a studenților doctoranzi se va desfăşura în faţa unei comisii constituită  

din conducatorul de doctorat care supervizează poziția de student-doctorand, în calitate de 

președinte,  cel puțin 2 specialisti propuși de conducatorul de doctorat care sunt cadre didactice 

titulare ale SNSPA cu gradul de profesor sau confernțiar   și un secretar de comisie cadru didactic 

titular al SNSPA, atât în limba  română, cât şi într-o limbă de circulație internațională (de preferință 

limba engleză). Comisiile se aprobă de Rector/Senat Universitar al SNSPA. 

 

Art.13 Ierarhia candidaților se face pe baza rezultatelor interviului, media minimă de admitere fiind 

7,00 (șapte). 

 

 

Capitolul III – Dispoziţii finale 

 

Art.14 Candidaţii selectaţi pentru poziţiile de studenți-doctoranzi vor fi invitaţi să semneze 

contractul de cercetare doctorală în prima săptămână a  anului universitar pentru care a fost 

organizat concursul de admitere. 

 

Art.15 (1) Contractul de cercetare doctorală va cuprinde drepturile şi obligaţiile care decurg din 

statutul de student- doctorand. 
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Art.16 Domeniile de cercetare ale SNSPA, calendarul concursului de admitere, precum și 

cuantumul taxei de înscriere la concurs sunt publicate pe pagina web a Școlii Doctorale cu cel puțin 

15zile înainte de începerea înscrierilor la concursul de admitere. 

 
 
 
 
 

Regulament aprobat prin Hotărârea Senatului  nr.37/2017. 
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Anexa 1 
 

Fişă de înscriere 
 

 

NUMELE: …………………………………………………………………………..…………………… 

PRENUMELE:     ………………………………………………………………………………..……………… 

CNP:                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

ADRESA:                ……………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………..………………………… 

E-MAIL:                 ………………………………………………………………………………..……………… 

TELEFON:              ………………………….……… MOBIL:   ………………………………..…………… 

DATA NAŞTERII:    ………………  LOCUL NAŞTERII:  ……………………….………………………… 

CETĂŢENIA:           ………….……..………… NAŢIONALITATEA: …………….……………………… 

PROFESIA:             ……………………………………….……………………………………………………… 

LOCUL DE MUNCĂ: …………………………………………….………………………………………………… 

FUNCŢIA:              ……………………….……………… TELEFON: …………………..………………… 

 
Studii de licenţă: universitate, facultatea, programul de studiu/specializarea: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Anul absolvirii ………… seria şi numărul Diplomei de licenţă  ……………………………………… 
Studii de masterat: universitate, facultatea, programul de studiu 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Anul absolvirii ……… seria şi numărul Diplomei de master ………………………… 
Certificat de competenţă lingvistică (dacă este cazul): Tip: …………………………… Nivel: 
………………………… 
Declar pe propria răspundere că: 
   am mai urmat cursuri universitare de doctorat subvenţionate de la bugetul de stat 
   nu am mai urmat cursuri universitare de doctorat subvenţionate de la bugetul de stat 

 
PROGRAM DOCTORAL 

 

Coordonator/Coordonatoare de doctorat: ……………………………………………………………… 

 
Domeniul de doctorat: ………………………………………………………………………………………… 
Domeniul prioritar în care se încadrează proiectul individual de cercetare doctorală: (se 
va completa conform domeniilor prioritare anunțate în metodologie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
FORMA DE PREGĂTIRE: 
        cu frecvenţă (zi), loc bugetat cu bursă 
          cu frecvenţă (zi), loc bugetat fără bursă 
        cu frecvenţă (zi), cu taxă 

 
 
 
 
 

 

Data: ………………………………                  Semnătură: ……………………………………… 
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Candidat: 
 

 

Proiectul individual de cercetare doctorală 
 

Anexa 2 

Nume: ………………………………………………………………………………………………………… 

Prenume: ………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonator de doctorat: 
Nume: ………………………………………………………………………………………………………… 
Prenume:     ………………………………………………………………………………………………………… 

 
1). Titlul Proiectului de cercetare doctorală: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2). Domeniul prioritar de cercetare în care se încadrează proiectul propus: 
Tema trebuie să corespundă cu cea din anexa 1 – Fişa de înscriere 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
3) Cuvinte cheie: 

 
1  

2  

3  

4  

5  

 

4) Obiectivele proiectului (max. 3000 caractere) 
Descrieţi obiectivele proiectului, evidenţiind legătura cu tema prioritară de cercetare în 
care se încadrează proiectul. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5) Metodologia cercetării (max. 5000 caractere) 

Descrieţi pe scurt metodele şi tehnicile de cercetare pe care intenţionaţi să le 
utilizaţi pentru realizarea cercetării în cadrul programului doctoral. 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Etapizarea cercetării (max. 2000 caractere) 

Enumeraţi etapele pe care intenţionaţi să le desfăsuraţi pe parcursul programului de 
cercetare doctorală, evidenţiind rezultatele intermediare (rapoarte de cercetare susţinute, 
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lucrări prezentate la conferinţe internaţionale) şi rezultatele finale (lucrări publicate) pe 
care preconziaţi că le veţi obţine. 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7) Stadiul actual al cunoaşterii şi potenţialele contribuţii la dezvoltarea acestuia (max. 
5000 caractere) 

 
Descrieţi pe scurt stadiul actual al cunoasterii în domeniul de cercetare la care se referă 
proiectul, raportându-vă la cele mai recente realizări în domeniul respectiv. Prezentaţi 
lista bibliografică a celor mai reprezentative 5 titluri din domeniul de cercetare. Relevaţi 
potenţialele contribuţii pe care proiectul dumneavoastră le poate aduce la dezvoltarea 
domeniului de cercetare. Evidenţiaţi gradul de originalitate/inovare al metodelor de 
cercetare propuse şi al obiectivelor asumate. 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8) Competenţa ştiinţifică a candidatului în domeniul temei de cercatre doctorală 
 

Premii obţinute la manifestări ştiinţifice 
 

 

Participarea  cu  lucrări  la  sesiuni  de  comunicări  ştiinţifice,  conferinţe  naţionale  şi 
internaţionale 

 

Publicaţii 
 

Participarea în programe de cercetare - dezvoltare naţionale şi internaţionale (nume 
proiect/program, instituţia finanţatoare/relevanţa pentru prezentul program) 

 

Burse obţinute: finanţatorul, perioada şi locul, principalele rezultate şi valorificarea lor, 
valoarea finanţării. 

 

Alte informații relevante 
 

 
 
 
 
 
 
 

Data: ………………………………                  Semnătură: ……………………………………… 


