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Examenul de admitere 

 

Condiţii de admitere 

Admiterea la studii doctorale se face prin concurs cu probă orală, organizat în luna septembrie. 

Pot candida la admitere cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului 

Economic si ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, 

inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Cetățenii altor state se pot înscrie la admiterea la 

doctorat în conformitate cu reglementările în vigoare. Cetățenii străini de etnie româna vor fi admiși în 

urma concursului de admitere organizat conform reglementarilor si metodologiei specifice aprobate de 

M.E.N. 

 

Condiții generale pentru candidați: 

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenți cu diploma de masterat (sau echivalentă) în 

domeniul Filologie sau apropiat acestuia (ştiinţe umaniste: filozofie, istorie, psihologie, jurnalism, 

ştiinţele comunicării, studii culturale). Absolvenții din promoțiile anterioare sistemului Bologna care 

probează, cu acte, absolvirea a 5 ani de studii la zi (sau echivalent), se pot înscrie la doctorat. În aceste 

situații, se va avea în vedere, acolo unde este cazul, evitarea dublei finanțări. Diplomele de absolvire a 

ciclurilor anterioare trebuie sa fie emise de Ministerul Educației din România sau de echivalentul 

acestuia din tara din care vine candidatul. În acest ultim caz trebuie prezentata dovada recunoașterii sau 

echivalării diplomelor de către MEN. Se pot înscrie pentru a susține examenul de admitere la doctorat 

doar candidații care au o medie de minimum 8.00 între examenul de licenţă şi disertaţie.  

 

Cuantumul taxelor -  taxa de admitere = 200 lei; taxa de şcolarizare pentru anul I – 5.000 lei/an; 

 

Pentru anul academic 2018-2019, Şcoala Doctorală de Studii Filologice solicită scoaterea la concurs 

următorul număr de locuri (modulul lingvistic şi modulul literar): 

- Doctoranzi la zi (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă), buget: 45 locuri propuse; 

- Doctoranzi la zi (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă), cu taxă: 0 locuri propuse. 

Bursele vor fi atribuite primilor clasaţi dintre doctoranzii care au optat pentru un loc la zi, cu 

frecvenţă, în ordinea mediilor. 

 

Admiterea constă în examen oral, desfăşurat în luna septembrie. La medii egale, departajarea se va 

face după media la examenul de disertaţie. 

 

 

 



Conținutul dosarului de înscriere: 

 

− fisa de înscriere tip în care se va menționa opțiunea pentru conduc[torul de doctorat; 

− curriculum vitae; 

− lista lucrărilor științifice ale candidatului (daca este cazul); 

− atestat de cunoaștere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” Iași, înainte de susținerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani;  

excepție fac cei care au absolvit o specializare simpla sau dubla, în titulatura căreia apare o limba 

străina, a unei facultăţi aprobate, au testul DALF, CAMBRIDGE, TOEFL sau alte certificate internaționale 

recunoscute. 

− copie a cărţii de identitate; 

− copie a certificatului de naștere; 

− copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, daca este cazul; 

− copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent; 

− copie a diplomei de licența si foaia matricola; 

− diploma de masterat sau un act echivalent si foaia matricola, în original (pentru absolvenții de 

masterat din anul universitar curent, adeverința de absolvire si foaia matricola în original); pentru 

absolvenții anului curent este valabila adeverința cu situația școlară, eliberata de secretariatele 

facultăților. 

− chitanța de achitare a taxei de admitere (200 lei). 

Taxa de înscriere nu se restituie. 

Declarațiile false sau uzul de fals al oricărui document din dosarul de admitere. atrag eliminarea din 

concursul de admitere si aplicarea dispozițiilor prevăzute în Codul Penal. 

 

Număr de locuri propuse pentru admiterea la Şcoala Doctorală de Studii Filologice: 46 locuri buget 

 

1. PROF. DR. RODICA ALBU – 3 LOCURI 

2. PROF. DR. LUMINIȚA CĂRĂUȘU – 3 LOCURI 

3. PROF. DR. DRAGOȘ COJOCARU – 2 LOCURI 

4. PROF. DR. CODRIN LIVIU CUȚITARU – 4 LOCURI 

5. PROF. DR. RODICA DIMITRIU- 3 LOCURI 

6. PROF. DR. CONSTANTIN DRAM – 3 LOCURI 

7. PROF. DR. FELICIA DUMAS – 3 LOCURI 

8. PROF. DR. ALEXANDRU GAFTON – 2 LOCURI 

9. PROF. DR. ANDREI HOIȘIE – 3 LOCURI 

10. PROF. DR. MAGDA JEANRENAUD – 2 LOCURI 

11. PROF. DR. SIMONA MODREANU – 3 LOCURI 

12. PROF. DR. EUGEN MUNTEANU – 3 LOCURI 

13. PROF. DR. MARINA MUREȘANU – 4 LOCURI 

14. PROF. DR. ANTONIO PATRAȘ – 3 LOCURI 

15. PROF. DR. LĂCRĂMIOARA PETRESCU – 4 LOCURI 

16. PROF. DR. ANCA CEHAN – 1 LOC 

 

 

 

Director, 

Prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu 


