
 
 

 
Anexa la Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat 

în Universitatea Babeș – Bolyai, pentru anul universitar 2021-2022 

 

 

Calendar de admitere la studii de doctorat sesiunea 2021 ((Organizarea, la cererea fiecărei 

școli doctorale, a două sesiuni de admitere – în iulie și septembrie) 

 

 

Sesiunea 1 de admitere la doctorat (la cererile școlilor doctorale):  

 

Calendar de admitere 2021  pentru candidații - cetăţeni din România, Uniunea Europeană, 

Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană: 

• 5 – 09 iulie 2021: înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile doctorale de 

care aparțin 

• 12 – 16 iulie 2021: desfășurarea probelor din cadrul concursului de 

admitere.* 

• 20-22 iulie 2021: confirmarea ocupării locurilor  

• 27 septembrie 2021: înmatricularea candidaților admiși 

 

Sesiunea 2 de admitere la doctorat la Școala Doctorală Biologie Intergrativă:  

• 30 august – 7 septembrie 2021: înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile 

doctorale de care aparțin 

• 8 – 14  septembrie 2021: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*  

• 15 – 17 septembrie 2021: confirmarea ocupării locurilor  

• 27 septembrie 2021: înmatricularea candidaților admiși 

 

Calendar de admitere la studii de doctorat sesiunea 2021 pentru candidații – cetățeni străini 

extracomunitari (din alte state decat cele membre ale UE, SEE si CH) 

 

• 15 aprilie - 30 iunie 2021: Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru 

obținerea Scrisorii de Acceptare la Studii  

 

• 30 august – 7 septembrie 2021: înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile 

doctorale de care aparțin 

• 8 – 14  septembrie 2021: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*  

• 15 – 17 septembrie 2021: confirmarea ocupării locurilor (la Institutul de Studii Doctorale) 

• 27 septembrie 2021: înmatricularea candidaților admiși 

 

 

În cazul candidaților care au studii în străinătate, diplomele acestora sunt transmise de ISD la MEC 

și CNRED pentru a se obține atestatul de echivalare/recunoaștere a studiilor. Termenul–limită 

pentru transmiterea documentelor la ISD este 15 iulie 2021.  

 

*După desfășurarea probelor de concurs, fiecare școală doctorală este obligată să anunțe 

rezultatele admiterii pentru a se putea respecta dreptul la contestații. Eventualele contestații, în 

cazul probelor scrise, se depun la Școala Doctorală de care aparține conducătorul de doctorat 

la care s-a înscris candidatul, în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor, iar rezultatele 

acestora se comunică în maximum 48 ore după încheierea termenului de depunere a 

contestațiilor.  



 
 

Informațiile referitoare la procedura de admitere și programarea probelor de concurs se vor 

publica pe website-ul Institutului de Studii Doctorale la adresa http://doctorat.ubbcluj.ro/.  

 

 

 

http://doctorat.ubbcluj.ro/

