UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Școala Doctorală de Științe ale Comunicării (SDSC)
Metodologia organizării şi desfășurării concursului de admitere Studiile
universitare de doctorat în științe ale comunicării

1. Admiterea la studii universitare de doctorat se face anual, în luna septembrie, conform
Metodologiei Universității București și precizărilor din Metodologia SDSC.
2. Admiterea la doctorat se organizează cu respectarea următoarelor principii:
a) toţi candidaţii susţin probe similare;
b) în vederea pregătirii candidaţilor pentru concursul de admitere la doctorat și având în vedere
prezența unor candidații care au studii în variate domenii socio-umane, conducerea SDSC a
realizat o bibliografie fundamentală, care este publicată (on line și off line) înaintea perioadei
de înscriere prevăzute pentru fiecare sesiune;
c) în vederea evaluării mai exacte a potențialului științific, candidații vor include în dosarul de
admitere, alături de actele și documentele solicitate prin Metodologiei Universității București și
un capitol (pe care îl consideră relevant) din dizertația lor de master (materialul va fi prezentat
în format digital);
d) evaluarea candidaţilor se face de către comisiile de admitere special constituite în acest sens;
3. Probele de admitere cuprind elaborarea unui proiect de cercetare (proba scrisă) și prezentarea şi
dezbaterea acestui proiect în fața Comisiei de admitere (proba orală). Proiectul de cercetare propus
de candidat se încadrează în domeniile de competență ale coordonatorilor de doctorat; proiectul
poate să abordeze și una dintre temele de cercetare prioritare ale scolii doctorale de științe ale
comunicării, teme stabilite începînd cu anul universitar 2017-2018. Probele de admitere și criteriile

de evaluare sunt aceleași pentru toate tipurile de proiecte. Rezultatele concursului de admitere se
vor afișa în ordinea notelor obținute de candidați.

Proiectul trebuie să includă:
a. o prezentare a literaturii de specialitate adecvate domeniului științelor comunicării și temei
propuse
b. o circumscriere a temei în cadrul tendinţelor ştiinţifice din câmpul de cercetare propus,
c. o proiecţie a traseului de cercetare doctorală
d. o bibliografie adecvată
4.1. În evaluarea proiectului de cercetare se vor lua în considerație:
a. claritatea și coerența prezentării conceptelor și modelelor teoretice
b. calitatea selecției lucrărilor de referință și capacitatea unei reflecții critice asupra
bibliografiei de specialitate
c. capacitatea de a defini traseul cercetării prin identificarea obiectivelor, corpusului și
metodei de cercetare
d. aplicarea corectă a normelor de citare și redactarea bibliografiei conform standardelor
academic (instrucțiunile sunt prezentate pe site-ul SDSC)
4.2. În evaluarea prezentării orale a proiectului de cercetare se vor lua în considerație: a.
claritatea argumentării
b. expresivitatea prezentării ideilor

c. capacitatea de a răspunde în mod coerent și de a argumenta în mod logic în raport cu
întrebările comisiei
5.

Pentru rezolvarea contestațiilor referitoare la proba scrisă Conducerea SDSC va numi o

comisie specifică.

6.

În cazul unor medii egale, criteriul de departajare este nota de la proba orală; în cazul în

care acest criteriu nu poate efectua diferențierea, se ia în considerare media de la programul de
master absolvit de candidat (în cazul absolvenților Bologna) sau media de la examenul de licență
(în cazul absolvenților pre-Bologna ).
6.

Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Centrul de Limbi Străine al Universităţii

din Bucureşti, conform metodologiei stabilite de UB
7.

Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studiile universitare de doctorat pe locuri

bugetate au dreptul să se înscrie, o singură dată, la un nou concurs de admitere numai pe locurile
cu taxă. Candidaţilor reînscrişi la doctorat li se pot recunoaşte creditele obţinute în stagiul anterior
de pregătire doctorală.
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