CRITERII DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR
Concursul de admitere cuprinde două probe: (1) Evaluarea dosarului (pondere 60%); (2) interviu (pondere 40%).

Nr. crt.

CRITERIU

PUNCTE

PONDERE

Proba 1: Evaluarea dosarului (Pondere 60%)

1

Media generală de licență (media celor trei ani de studii + media la examenul de licență/2)*

N1

0,2

2

Media master (media celor doi ani de master + nota examen disertație/2)

N2

0,1

3

Redactarea proiectului de cercetare

N3

0,4

4

Lucrări științifice publicate

N4

0,2**

5

Lucrări științifice comunicate

N5

0,05

6

Alte activități (Stagii/cursuri de formare profesională; mobilități Erasmus, etc)

N6

0,05

N7

1

Proba 2: Interviu (Pondere 40%)

7

Interviul constă în susținerea de către candidat în fața comisiei de admitere (timp de 10-15
minute) a unui proiect doctoral, urmată de întrebări/clarificări

*Media generală de licență minimă de înscriere la doctorat pentru locuri finanțate de la buget cu bursă este 7,50.
**0,15 pentru articole publicate în reviste cotate ISI; 0,05 pentru articole publicate în reviste din Baze de date internaționale (BDI). Se va
lua în considerare calitatea articolelor și nu numărul lor.
N1- N7 reprezinta media/nota/punctaj.
Fiecare membru al comisiei va nota candidații prin însumarea punctajului de la criteriile 1-7, înmulțit cu coeficientul de ponderare. Nota la
concursul de admitere a fiecărui candidat este media, calculată cu două zecimale fără rotunjire, a notelor acordate de fiecar e membru al
comisiei de concurs.
Comisia de admitere clasifică toți candidații pe o lista unică, în ordinea descrescătoare a mediilor. Candidaţii declarați admiși vor fi
repartizați în ordinea descrescătoare a mediilor, pentru locuri finanțate de la buget cu bursă, locuri finanțate de la buget fără bursă și
locuri cu taxă.
În cazul în care există egalitate între candidații clasați pe ultimul loc, departajarea se va face în funcție de media generală master/media
generală licenţă în absenţa studiilor de master.
Media minimă de admitere la studiile universitare de doctorat este 7 (şapte). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

