
                       ADMITEREA LA DOCTORAT

                        Sesiunea Septembrie 2008

       In cadrul Universitatii din Craiova, inscrierile la concursul de
admitere la doctorat se fac in perioada 15 -21 septembrie 2008 iar
concursul de admitere la doctorat se va desfasura in perioada 23 – 26
septembrie 2008.
       Pot participa la concursul de admitere la doctorat absolventii
invatamantului universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau
diploma de inginer (diplomat) cu media 8, obtinuta astfel:
       1. pentru candidatii care au masterat se va considera media
          aritmetica dintre media anilor de studii (masterat) si media de la dizertatie;
       2. pentru candidatii care nu au masterat se va considera media
aritmetica dintre media anilor de studii si media de la sustinerea licentei/proiectului;
       3. pentru candidatii absolventi pana in 1993 (inclusiv) se va
          considera media aritmetica dintre media anilor de studii si nota
          de la licenta/proiect.
       Candidatii trebuie sa prezinte, obligatoriu, certificat de atestare
pentru cunoasterea unei limbi straine de mare circulatie (engleza, franceza, germana).
                             RECTORATUL

       TAXA DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT
este de 200 lei RON pentru cetatenii romani si 300 lei RON pentru cetatenii straini.
ACEASTA SE ACHITA LA CASIERIA UNIVERSITATII DIN CRAIOVA CARE SE
AFLA IN CAMINUL 4, COMPLEXUL AGRONOMIC.
       TAXELE DE INMATRICULARE PENTRU CANDIDATII DECLARATI ADMISI
SI TAXELE DE SCOLARIZARE sunt conforme cu cele din Anexa nr. 1 a Deciziei
Nr. 341 B / 08.07.2008, adică:
       - Taxă înmatriculare, reînmatriculare Doctorat (Lei) – 150
      - Taxă şcolarizare Doctorat zi (Lei) – 4000
      - Taxă şcolarizare Doctorat ff (Lei) - 4000
      Inscrierile se vor face la Rectoratul Universitatii din Craiova, Biroul
Doctorat, intre orele 8,00 – 15,00, in perioada 15-21 septembrie 2008.
      Relatii suplimentare la Serviciul Acte de Studii - Doctorat, Camera 455,
Tel. 0251 417 108
                                 RECTORATUL

ACTELE NECESARE
înscrierii la concursul de admitere la doctorat,

2008

1. Cerere tip de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Doctorat); 

2. Fişa de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Doctorat);



3. Copie legalizată după certificatul de naştere;

4. Copie legalizată după cartea / buletinul de identitate;

5. Copie legalizată după certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui 

(dacă este cazul);

6. Copie legalizată după Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;

7. Copie legalizată după Diploma de licenţă sau echivalentul acesteia;

8. Copie legalizată după foaia matricolă;

9. Copii legalizate după diplomele de studii postuniversitare (dacă este cazul);

10.Curriculum vitae

11.Listă de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate;

12.Atestat de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză, 

franceză, germană) – Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Facultatea 

de  Litere  a  Universităţii  din  Craiova  abilitată  să  elibereze  certificate  de 

competenţă lingvistică;

13. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

R E C T O R A T U L


