
 

 

 
 

 

METODOLOGIE DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

ORGANIZATE ÎN CADRUL IOSUD TITU MAIORESCU 

 

 
Prezenta Metodologie este elaborată în conformitate cu: 

-Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

-Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare  de 

doctorat, cu modificările și completările ulterioare, 

-Ordinul ME nr. 3102/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 
ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat. 

 

Art. 1. 

Procedura de admitere la studiile universitare de doctorat organizate în cadrul IOSUD Titu Maiorescu 

se desfășoară conform dispoziţiilor prezentei metodologii stabilite în baza autonomiei universitare, şi 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

Art. 2. 

În cadrul IOSUD Titu Maiorescu admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de 

doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi anume Drept,     Medicină Dentară 

și Medicină. 

 
Art. 3. 

Sesiunea de admitere la studiile universitare de doctorat organizate în cadrul IOSUD Titu Maiorescu, se 

desfăşoară în luna septembrie a fiecărui an şi se face publică conform prevederilor legale în vigoare, 

prin afişare la sediul instituţiei de învăţământ superior şi prin publicare pe pagina web proprie. Totodată, 

IOSUD Titu Maiorescu aduce la cunoştinţa candidaţilor condiţiile şi documentele necesare pentru 

înscriere. 

 
Art. 4. 

La concursul de admitere se pot înscrie la doctorat absolvenți ai studiilor universitare de master, dar 

și absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă, eliberată până în anul absolvirii primei promoții 

de licență organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 

universitare, cu modificările și completările ulterioare (învățământ de lungă durată). 

 

Art.5. 

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul instituției organizatoare 

de studii universitare de doctorat, într-un domeniu de doctorat nu este condiționată de domeniul în 

care a fost dobândită diploma de licență sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii 

universitare de licență și master trebuie să fie de cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS). 

 
Art. 6. 

(1) Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 

privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru 
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modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, 

cu completările ulterioare, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, 

înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către persoana/persoanele care are/au 

atribuții desemnate în acest sens. 

(2)  Prin excepție, pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență, în baza autonomiei 

universitare, se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidați cu 

asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre 

documentele digitale/scanate și cele originale. 

Art.7. 

La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie și cetățeni care nu fac parte din Uniunea 

Europeană, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană (extracomunitari), absolvenți ai 

studiilor universitare de masterat sau absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor 

universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara 

României se va realiza de către Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației. 

 

Art.8. 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului și a 

celorlalte documente prevăzute în regulamentul propriu de admitere. Înscrierea la concursul de admitere 

se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură. 

 

Art. 9. 

IOSUD Titu Maiorescu percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de 

înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de doctorat, prevăzute în 

Regulamentul privind nomenclatorul de taxe, aprobat anual de Senatul universităţii. Aceste taxe se fac 

publice pe pagina web a universităţii. 

 

Art.10.  

Selecţia candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată, conform prevederilor art. 32 (2) 

și (3) din H.G. 682/2011 Codul studiilor universitare de doctorat, de către conducătorul de doctorat care 

supervizează respectiva poziţie. În urma propunerii conducătorului de doctorat, un student/doctorand 

poate fi înmatriculat numai în urma obţinerii avizului favorabil al consiliului şcolii doctorale. 

 

Art. 11. 

Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de fiecare dintre conducătorii de doctorat prin 

consultare cu consiliul şcolii doctorale. În acest sens, conducătorii de doctorat vor informa consiliul 

şcolii doctorale, cu cel puţin 15 zile înainte de perioada stabilită de admitere la studii universitare de 

doctorat, asupra opţiunilor lor. 

 

Art.12 

(1) În baza hotărârii consiliilor școlilor doctorale, procedura de admitere la studiile universitare de 

doctorat poate fi susținută online. Toți membrii comisiei de admitere trebuie să fie prezenți simultan pe 

platformă pe toată durata interviului. Candidatul este obligat să aibă camera și microfonul pornite pe 

toată durata examinării. Procedura online se înregistrează integral pentru fiecare candidat și se arhivează 

la nivelul școlii doctorale. Responsabilitatea înregistrării și arhivării revine secretarului comisiei de 

admitere. 



 

 

 
 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), candidatul este obligat să își dea acordul în scris pentru înregistrarea 

procedurii, ca piesă la dosarul de înscriere la concurs. 

 

Art.13. 

Admiterea la studii universitare de doctorat este condiționată de promovarea examenului de admitere, 

conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Art. 14. 

În vederea derulării concursului de admitere, directorii școlilor doctorale constituie, prin decizii, comisii 

de admitere, avizate de Directorul CSUD, compuse din 3-5  cadre didactice afiliate respectivelor școli 

doctorale, precum și câte un reprezentant al Secretariatului IOSUD. În funcție de numărul de candidați 

pot fi structurate mai multe comisii de admitere  în cadrul unei școli doctorale. 

 

Art.15. 

Media minimă pe care trebuie să o obțină un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. Media se 

calculează cu două zecimale fără rotunjire prin luarea în considerare a notelor acordate de către fiecare 

dintre membrii comisiilor de admitere, cu excepția reprezentantului Secretariatului IOSUD. 

 

Art. 16. 

Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliile școlilor 

doctorale, precum  și de către Consiliul pentru studii universitare de doctorat  din cadrul IOSUD 

Universitatea Titu Maiorescu. 

 

Art.17. 

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediul instituțiilor de învățământ 

superior și pe pagina web proprie. 

 

Art.18. 

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă achită cuantumul  primei rate  a taxei de studii. 

Universitatea Titu Maiorescu semnează cu fiecare student înmatriculat un contract de studii universitare. 

Contractul de studii universitare, completat și semnat de studentul înmatriculat, se poate transmite și 

online, cu obligația depunerii originalului până la începutul anului universitar. 

 

Art.19. 

Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a 

rectorului instituției de învățământ superior. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în 

Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la 

specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admiși. 

 

Art.20. 

Prevederile prezentei metodologii se completează cu dispozițiile Metodologiei-cadru privind 

organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat aprobată prin 

Ordinul ME nr.3102 din 8 februarie 2022. 

 

Adoptată în ședința Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din data de 25.03.2022 


