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Criterii privind admiterea la studiile universitare de doctorat
Școala Doctorală de Științe ale Comunicării
- 2021-2022 1. Admiterea candidaților la doctorat se face prin concurs, conform Metodologiei de admitere
aprobate anual, incluzând ariile tematice și bibliografia actualizate.
2. Admiterea la doctorat se organizează cu respectarea următoarelor principii stabilite prin
prezentul regulament:
a. toți candidații susțin probe similare;
b. în vederea pregătirii candidaților pentru concursul de admitere la doctorat, SDSC publică o
bibliografie orientativă;
c. evaluarea candidaților se va face de către comisiile constituite în acest scop, la nivelul
școlii doctorale.
3. Probele de admitere constau în: elaborarea unui proiect de cercetare (proba scrisă);
prezentarea proiectului de cercetare în fața Comisiei de admitere; prezentarea, la solicitarea
Comisiei de admitere, a unor concepte și teorii din științele comunicării pe baza
bibliografiei incluse în proiectul de cercetare (proba orală).

Proiectul include:
a. o circumscriere a temei într-un câmp de cercetare relevant pentru științele comunicării
(definirea unui cadru teoretic și metodologic);
b. o bibliografie pertinentă pentru câmpul de cercetare, care respectă normele academice de
redactare;
c. contribuția pe care tema aleasă o aduce în câmpul de cercetare respectiv.

4. Se pot înscrie la doctorat candidații care au obținut diplomele de studiu de licență și de
masterat în domeniul științele comunicării sau în domenii înrudite.
5. Candidații care au fost exmatriculați de la studiile universitare de doctorat au dreptul să se
înscrie, o singură dată, la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă. Candidaților
reînscriși la doctorat li se pot recunoaște creditele obținute în stagiul anterior de pregătire
doctorală.
6. Conducerea SDSC validează rezultatele concursului de admitere la doctorat și ia decizia de
înmatriculare a candidaților în ciclul de studii universitare de doctorat. Rezultatele
concursului de admitere sunt avizate de către decanul facultății și aprobate de către Rectorul
universității.
7. Comisia de admitere la doctorat este constituită din conducători de doctorat – membri ai
SDSC.
8. Media minimă de admitere (media aritmetică dintre cele 2 probe) la studii universitare de
doctorat este 7 (șapte).
9. În cazul mediilor egale ale candidatilor, departajarea se face în funcție de:
criteriul I : nota obținută la proiectul de cercetare scris.
criteriul II : media generală de absolvire a studiilor de master (media aritmetică dintre
media anilor de studiu și nota obținută la disertație) sau media examenului de licență,
pentru absolvenții pre-Bologna fără studii masterale.

10. Candidații cetățeni străini non-UE sau bursieri ai statului român se vor adresa
departamentului de Relații Internaționale/Biroul de Relații Externe al Universității din
București în vederea înscrierii la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat.
11. Candidații care au efectuat studiile în străinătate au obligația de a prezenta la înscriere
traducerea în limba română a diplomei obținute și a atestatului de recunoaștere a acestor
studii eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale în
conformitate cu O.M.E.N.C.Ș. nr.6102/2016, art.55.
12. O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat.

Înmatricularea candidaților reușiți la concurs se face prin dispoziția Rectorului.
Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul, instituția, forma de
doctorat, anul în care a fost susținut.
Colocviul de admitere va avea loc la sediul facultății din Bd Iuliu Maniu nr 1-3, Sector 6
București. În anumite condiții, colocviul de admitere se poate desfășura online, în conformitate
cu reglementările în vigoare.
Concursul de admitere la Școala Doctorală se desfășoară conform reglementărilor în vigoare.

