Ministerul Educaţiei Naționale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Calendarul admiterii la studiile universitare de doctorat în cadrul
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
Anul universitar 2019-2020
08-09 Iulie 2019

– Susținerea examenului de competență lingvistică

09-10 Septembrie 2019 – Susținerea examenului de competență lingvistică
08-12 Iulie 2019

– Înscrierea dosarelor pentru admiterea la doctorat

09-13 Septembrie 2019 – Înscrierea dosarelor pentru admiterea la doctorat
18 Septembrie 2019 – Susținerea examenului de specialitate*
23-25 Septembrie 2019 – Afișarea rezultatelor
- Depunerea contestațiilor
- Afișarea rezultatului contestațiilor
25-29 Septembrie 2019 – Plata taxei de școlarizare aferentă primei tranșe
(40% din taxa de școlarizare și 500 lei taxa de înmatriculare)

30 Septembrie 2019

– Afișarea finală a candidaților admiși care și-au
confirmat admiterea prin plata taxei de școlarizare

1 Octombrie 2019 – Înmatricularea candidaților admiși
*Condițiile de elaborare a proiectului de cercetare doctorală care trebuie prezentat în cadrul
examenului de specialitate se regăsesc în Regulamentul

de organizare și desfășurare a admiterii la

doctorat pentru anul universitar 2019-2020.
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ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
o Cerere de înscriere la studiile universitare de doctorat
(Anexa 12.2A)
o Fișa personală pentru înscrierea la concursul de admitere
(Anexa 12.2B)
o Certificatul de naştere (original sau copie legalizată)
o Certificatul de căsătorie ( original sau copie legalizată )
o Diploma de bacalaureat ( original sau copie legalizată )
o Diploma de licenţă ( original sau copie legalizată )
o Supliment la diploma de licență/foaie matricolă ( original
sau copie legalizată)
o Diploma de master (original sau copie legalizată)
o Supliment la diploma de master/foaie matricolă ( original
sau copie legalizată)
o Buletin / carte de identitate (copie)
o Curriculum vitae
o Lista lucrărilor publicate
o Certificat de competenţă lingvistică
o Binecuvântare (pentru candidații la Teologie)
o Proiectul de cercetare doctorală (format tipărit și
electronic)*
o Taxă de înscriere : 250 lei
*Structura proiectului de cercetare doctorală poate fi consultată în cadrul Regulamentului de
organizare și desfășurare a admiterii la doctorat pentru anul universitar 2019-2020
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