METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE
DOCTORAT SEPTEMBRIE 2017

Admiterea la studiile universitare de doctorat organizate de Universitatea
de Artã şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs în conformitate cu
prevederile:
o Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 142, 145, 158, 163, 199, 200 şi 304 alin. (17),
o Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare,
o Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul
universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la
bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu
modificările ulterioare,
o Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi
studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale
organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au
obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi
completările ulterioare,
o Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat, modificată și completată cu HG nr.134/2016
o Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei Naționale şi al Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea și completarea unor
acte normative;
o Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1 din 04.01.2017 pentru stabilirea
unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru
modificarea și completarea unor acte normative;
o Ordinului nr.6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licență, de master și de doctorat;
o Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor
măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru
modificarea și completarea unor acte normative, prin care se elimină
cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le

cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana/persoanele
care are/au atribuții în acest sens;
o Ordinul nr.6.121 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei
de recunoaștere a actelor de studii de nivel licență, master sau
postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din
străinătate;
o Regulamentul instituţional cu privire la organizarea și desfășurarea
studiilor universitare de doctorat în cadrul UAD din Cluj-Napoca
şi cu prevederile prezentei metodologii:

Dispoziţii generale

Domeniul în care Universitatea de Artã şi Design din Cluj-Napoca
organizează studii universitare de doctorat este ARTE VIZUALE.
La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa
absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de
lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii
universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi
recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei
Naționale ca fiind cel puţin studii universitare de master.
Participarea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, în
funcţie de cetăţenia candidatului, se realizează astfel:
• cetăţenii români absolvenţi cu diplomă de master ai ciclului de studii
universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,
absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de
lungă durată organizate conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
• cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în
aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce
priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia
în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul
Ministerului Educaţiei Naționale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul
de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la
concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

Cetăţenii mai sus menţionaţi pot depune la secretariatul universităţii,
documentele prezentate în anexa 1 a acestei metodologii, începând cu data de 03
aprilie 2017 pe baza Ordinului nr.6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2017 –
2018 şi până cu maximum 15 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la
concursul de admitere, sesiunea de admitere septembrie 2017.
• cetăţenii străini de etnie română din Republica Moldova, Albania,
Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria, precum şi etnicii români
cu domiciliul stabil în străinătate vor candida separat pe locurile finanţate de la
bugetul de stat repartizate de M.E.N. pentru această categorie sau pe locuri cu
taxă;
• cetăţenii din ţările terţe UE sunt înscrişi la studii în România prin
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii de eligibilitate:
- depunerea la sediul universităţii a dosarului de înscriere (vezi anexa 2 a
prezentei metodologii) până cel târziu la data de 04 august 2017 şi primirea
scrisorii de acceptare la studii din partea universităţii;
- promovarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat,
concurs organizat de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca.
Cuantumul taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din ţările terţe este
prevăzut în O.U.G. 22/2009, aprobată prin Legea 1/2010.
M.E.N.- D.G.A.E.R.I. va elibera scrisorile de acceptare la studii în baza
acceptului universităţii.
La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba
română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă
lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul
Educaţiei Naționale sau să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform
metodologiilor de şcolarizare în România a cetăţenilor străini din state terţe sau
a românilor de pretutindeni, după caz.
Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între
instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să
şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o
universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.
Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulã, de 3 ani.
În situaţii speciale, durata poate fi prelungitã cu 1 – 2 ani, în condiţiile prevãzute
de lege. Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul
stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat şi eventualelor acte
adiţionale la acesta, studentul-doctorand mai are la dispoziţie o perioadă de

graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea
acestui termen conducând în mod automat la exmatricularea sa.
Durata desfãşurãrii doctoratului este cuprinsã între data înmatriculãrii la
doctorat şi data susţinerii publice a tezei de doctorat şi cuprinde: un program de
pregãtire bazat pe studii universitare avansate care se desfăşoară pe parcursul a 3
luni ale primului semestru a anului universitar şi Programul de cercetare
ştiinţificã sau creaţie artistică şi elaborare a tezei de doctorat.
Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de
lege, se suportă de către studenţi.
În cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, doctoratul este
organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă și frecvență redusă.
Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul
de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite.
Finanţarea studiilor universitare de doctorat poate fi realizată şi de
persoane juridice de drept privat sau de institute de cercetare-dezvoltare, pe baza
unui contract.
Modelul de contract şi metodologia de realizare a finanţării se aprobă prin
ordin al ministrului de resort.
Prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Educaţiei Naționale se
alocă anual, pentru studiile universitare de doctorat, un număr de locuri
multianuale, echivalent numărului de granturi multianuale, pe o durată de
minimum 3 ani.
În metodologia de calcul a finanţării universităţilor se vor avea în vedere
costurile pentru programul de studii avansate şi pentru programul de cercetare.
Aceste costuri sunt ajustate cu coeficienţi corespunzători pe domenii
disciplinare şi profesionale ale doctoratului.
Alocarea locurilor, respectiv a granturilor, pe universităţi se aprobă prin
ordin al ministrului educaţiei naționale.
Granturile multianuale aferente studiilor universitare de doctorat la forma
cu frecvență redusă nu includ cuantumul burselor individuale.
Procedura de admitere la studii universitare de doctorat constă în procesul
de selecţie a candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe
care conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale decid să o propună spre
ocupare la un moment dat.
Selecţia candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de
către conducătorul de doctorat care supervizează respectiva poziţie. În urma

propunerii conducătorului de doctorat, un student-doctorand poate fi
înmatriculat numai în urma obţinerii avizului favorabil al consiliului şcolii
doctorale.
Admiterea candidaţilor la doctorat, indiferent de forma la care se
organizează (buget/taxă, cu frecvență/frecvență redusă), se face prin concurs, pe
baza rezultatelor obţinute la examenul de admitere la doctorat.
Persoana admisă la doctorat are pe întreaga perioadă de desfăşurare a
acestuia – de la înmatricularea în ciclul de studii universitare de doctorat până la
susţinerea publică a tezei de doctorat – calitatea de student - doctorand, calitate
asimilată celei de asistent de cercetare sau asistent universitar pe perioadă
determinată.
Studenții doctoranzi la forma de învățământ cu frecvență redusă nu au
obligația de a fi încadrați de către IOSUD ca asistenți de cercetare sau asistenți
universitari, pe perioadă determinată.
Concursul de admitere conţine, pe lângă colocviul de specialitate, un
examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională, în
urma căruia candidatul primeşte un certificat de competenţă lingvistică.
Dacã un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de
competenţã lingvisticã cu recunoaştere internaţionalã, examenul de competenţã
lingvisticã nu mai este necesar.
Concursul de admitere la doctorat se organizează simultan pentru locurile
finanţate de la bugetul de stat sau cu taxă, precum și pentru locurile cu frecvență
sau cele cu frecvență redusă, statutul candidaţilor admişi stabilindu-se în funcţie
de media de la admitere.
Rezultatele obţinute de candidaţi la concursul de admitere la doctorat sunt
valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la Universitatea de Artă şi
Design din Cluj-Napoca.
Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două
programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și instituţiile de
învăţământ care le oferă.
Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de
stat pentru un singur program de doctorat.
Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul
de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat prin depunerea diplomei de
bacalaureat, a diplomei de licenţă şi, după caz, a diplomei de master, în original,
la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere
stabilit în prezenta metodologie.

Persoanele admise la doctorat vor avea, pe perioada desfăşurării acestuia,
calitatea de student-doctorand în domeniul arte vizuale.
Doctoranzii care vor îndeplini toate obligaţiile programului de doctorat şi
susţin cu succes teza de doctorat, vor primi titlul ştiinţific de doctor.

Înscrierea la concursul de admitere
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, pentru anul universitar
2017/2018, se face în perioada 11-15 septembrie 2017 la secretariatul Școlii
doctorale din cadrul universității.
Se pot înscrie la concursul de admitere absolvenţii cu diplomă de licenţă sau
echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr.
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu
diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate
conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale ca fiind cel puţin studii
universitare de master.
Nu constituie criterii de interzicere a participării la concursul de admitere ori
criterii de selecţie: vârsta, sexul, etnia, limba maternă, religia, rasa, apartenenţa
politică, apartenenţa la organizaţii legal constituite (ori a căror activitate nu
încalcă legile statului român), handicapul sau bolile acute ori cronice a
persoanelor care nu prezintă risc pentru colectivitate, inclusiv SIDA.
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa
cererea de înscriere (online pe site-ul www.uad.ro) în care vor menţiona, sub
semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.
Candidatul va prezenta la înscriere dosarul, compus din două părţi (sau
două dosare), conţinând următoarele documente:
PARTEA I
a. fişa de înscriere a candidatului;
b. certificatul de naştere în original după care se va face o copie care va fi
certificată pentru conformitate cu originalul de către persoanele desemnate în
acest sens,

c. certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea
numelui în în original după care se va face o copie care va fi certificată pentru
conformitate cu originalul de către persoanele desemnate în acest sens,
d. diploma de bacalaureat în copie legalizată;
e. diploma de licenţă în în original după care se va face o copie care va fi
certificată pentru conformitate cu originalul de către persoanele desemnate în
acest sens,
f. foaia matricolă sau suplimentul de diplomă în în original după care se
va face o copie care va fi certificată pentru conformitate cu originalul de către
persoanele desemnate în acest sens,
g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare
de specializare cu durata de minimum un an şi suplimentul de diplomă sau foaia
matricolă aferentă în în original după care se va face o copie care va fi
certificată pentru conformitate cu originalul de către persoanele desemnate în
acest sens,
h. certificatul de competenţă lingvistică într-o limbã de circulaţie
internaţionalã eliberat de departamentele de limbi strãine ale universitãţilor
acreditate, sau adeverinţã care atestã efectuarea de cãtre candidat a unui stagiu
de învãţãmânt sau cercetare de minimum 6 luni în strãinãtate;
i. declaraţie pe propria răspundere că nu urmează şi nu a urmat un alt
program de doctorat la buget;
j. chitanţa/mandat poștal/ordin de plată privind achitarea taxei de
înscriere;
k. copie după buletin/carte de identitate;
l. fotografie tip buletin;
m. proiectul de cercetare.
PARTEA a II-a
• portofoliu cu lucrări din creaţia personală în domeniul arte vizuale;
• curriculum vitae europass, cuprinzând, după caz, lista participãrilor
expoziţionale şi/sau lista lucrãrilor ştiinţifice publicate;
• copie după foaia matricolă/foile matricole sau suplimentul/suplimentele
la diplomă;
• copie după diploma de licenţă şi, după caz, copia după diploma de
master sau altele.

Candidaţii care au promovat examenul disertaţie în sesiunile
corespunzătoare anului universitar 2016 - 2017 prezintă la înscriere diploma de
master sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se
menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de
valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.
Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 300 lei, iar pentru
angajații UAD Cluj-Napoca este gratuit.
Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în
activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile
de admitere în învăţământul superior. Scutirea de la plata acestor taxe se face
numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi (adeverinţă că
părinţii fac parte din categoria personalului didactic,didactic auxiliar, aflat în
activitate sau în pensie).
Organizarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat
Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de
doctorat este următorul:
- examenul pentru obţinerea certificatului de competenţã lingvisticã
- englezã: 4 septembrie 2017, ora 10:00, Casa Matei Corvin,
Sala 13
- francezã: 4 septembrie 2017, ora 12:00, Casa Matei Corvin,
Sala 7
- 11 - 15 septembrie 2017 - depunerea dosarelor de înscriere
Colocviul de admitere:
- 18 septembrie 2017 - evaluarea dosarului partea a doua - probă
eliminatorie – prima probă a concursului de admitere (concurs de dosare)
-19 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor probei eliminatorii, depunerea
şi rezolvarea contestaţiilor,contestațiile se depun până la ora 12,
rezolvarea contestațiilor la ora18.00
- 20 septembrie 2017 - prezentare proiect de cercetare – a doua probă a
concursului de admitere
- 21 septembrie 2017 – afişarea rezultatelor

- 22 septembrie 2017 - depunerea contestaţiilor până la ora 12, rezolvarea
contestațiilor la ora 18.
Comisiile de admitere sunt propuse de consiliul şcolii doctorale şi se
aprobă de directorul CSUD, acestea răspunzând pentru aplicarea în mod corect a
prezentei metodologii de concurs.
Comisia de admitere se organizeazã pe domeniul de doctorat “arte
vizuale”.
Comisiile de admitere sunt constituite din conducătorul de doctorat, care a
oferit locul de student-doctorand pentru admitere, şi cel puţin alţi 2 specialişti
din cadrul universităţii care au cel puţin funcţia de conferenţiar universitar sau
cercetător ştiinţific gradul II.
Preşedintele comisiei de admitere este conducătorul de doctorat.

Desfăşurarea concursului de admitere

Cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii concursului se vor afişa:
- listele nominale ale candidaţilor înscrişi, ordonate alfabetic;
- programul desfăşurării concursului;
- data şi ora începerii probei.
Candidaţii au obligaţia sã verifice exactitatea datelor înscrise în listele
afişate şi sã sesizeze comisiei de organizare a admiterii eventualele
neconcordanţe cu datele reale.
La intrarea în sala unde se susţine proba, candidaţii prezintă buletinul
(cartea) de identitate şi legitimaţia de concurs.
Pe parcursul desfăşurării probelor, candidaţii vor avea asupra lor buletinul
(cartea) de identitate şi legitimaţia de concurs.
În sală se procedează la verificarea identităţii candidaţilor, se
consemnează prezenţa acestora în lista nominală.
Colocviul de admitere cuprinde:
1.
Probă eliminatorie – Evaluarea dosarului partea a II-a – prima probă
a concursului de admitere

Proba eliminatorie va fi evaluată cu calificativul admis/respins. Portofoliu
cu reproduceri după lucrări/realizări artistice din creaţia personală, poate include
reproduceri după lucrarea de licenţă/disertaţie (pentru absolvenţii domeniului
arte vizuale).
Portofoliul va conţine minimum 15 şi maximum 25 reproduceri după
lucrări/realizări artistice din creaţia personală. Acest portofoliu, împreună cu
celelalte documente prezentate la partea a doua a dosarului, va fi depus la
înscrierea la concursul de admitere.
2. Prezentarea proiectului de cercetare pentru programul de doctorat – a
doua probă a concursului de admitere
Proiectul de cercetare va conţine:
- Titlul generic
- Eşalonarea etapelor dezvoltării proiectului.
- Documentaţie şi date esenţiale privind proiectul
- Mijloace de implementare
- Originalitatea proiectului, aprecierea obiectivă a contribuţiei în contextul
domeniului.
Media probei se calculeazã ca medie a notelor acordate de cãtre membrii
comisiei de interviu. Fiecare dintre membrii comisiei pentru susţinerea probei de
admitere la doctorat acordã fiecãrui candidat câte o notã de la 1 la 10. Media
generalã de admitere se constituie ca medie aritmeticã a notelor acordate de
membrii comisiei.
Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat
admis este 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
Rezultatele concursului se consemneazã într-un proces – verbal al
candidatului prezent la examen.
Atunci când este necesarã departajarea mai multor candidaţi care au
aceeaşi medie se vor utiliza, în aceastã ordine, urmãtoarele criterii:
a) media generalã a anilor de studii universitare de lungã duratã sau
echivalente;
b) media examenului de finalizare a studiilor universitare de lungã duratã
sau echivalente.

Ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat sau cu taxă, respectiv cu
frecvență sau cu frecvență redusă se face strict în funcţie de numărul de locuri şi
în ordinea mediilor obţinute.
Eventualele contestaţii, se depun la comisia de admitere din cadrul
Universitãţii, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor.
Conform Ordinului 6102/15.12.2016 art. 62 al. 2 și 3 nu se admit
contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice sau care au la
bază necunoaşterea metodologiei de admitere.
Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de cel mult 3 zile de la
expirarea termenului de depunere a acestora.
Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de
contestaţii din cadrul Universității de Artă şi Design din Cluj-Napoca.
Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la
contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi
modificat.
Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul
Universității de Artă şi Design din Cluj-Napoca şi pe pagina web proprie.
Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în
etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:
a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după
soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
Listele conţin următoarele categorii de informaţii:
a) lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în
limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
b) lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita
numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
c)lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.
Confirmarea rezultatelor admiterii:
Pentru a-şi confirma rezultatele, candidaţii admişi pe locurile finanţate de
la bugetul de stat trebuie să depună până pe 26 septembrie 2017, diploma de
bacalaureat şi diploma de licenţă şi, după caz, diploma de master, în original, iar
cei admişi pe locurile cu taxă trebuie să plătească, până la aceeaşi dată, 20% din
prima tranşă din taxa de studiu.
În ambele cazuri candidații admiși trebuie să încheie și contractul de
școlarizare pentru studiile universitare de doctorat.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat, licenţă, disertaţie sau a
adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul
stabilit prin prezenta metodologia admitere, duce la pierderea locului finanţat de
la bugetul de stat.
După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii
declaraţi admişi şi înmatriculaţi.
Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face
de către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) şi Consiliul pentru Studii Universitare
de Doctorat (CSUD).
Dispoziţii finale
Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă, din
partea candidaţilor, a prezentei metodologii.
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca are obligaţia să restituie,
după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi
necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale
celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.
Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de
admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii de Artă şi Design din
Cluj-Napoca.
După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în registrul matricol
unic sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la
programul de studii la care au fost admişi.
Pe parcursul programului de examene şi referate de doctorat, precum şi pe
perioada elaborării şi susţinerii tezei, doctoranzii trebuie să cunoască şi să
respecte Regulamentul privind studiile universitare de doctorat.
Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii de
Artă şi Design din Cluj-Napoca din data de 30 martie 2017, cu modificările și
completările ulterioare.

RECTOR,
prof. univ. dr. Radu-Marcel MORAR

Anexa 1
Conform prevederilor legale în vigoare, Ordinului nr.6102 din 15
decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat
cap. III art. 10 “ Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot
participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleaşi
condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte
taxele de şcolarizare”, după recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în ţările
de domiciliu de către direcţia de specialitate, respectiv Centrul Naţional de
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul Ministerului
Educaţiei Naționale.
Precizăm că, pentru cetăţenii mai sus menţionaţi, CNRED emite
adeverinţe de echivalare pe baza cărora candidaţii pot fi înscrişi la Universitatea
de Artă şi Design din Cluj–Napoca, universitate de stat acreditată, care a fost
evaluată instituţional de ARACIS obţinând calificativul “grad ridicat de
încredere”. Prin urmare, nu mai este necesară emiterea Scrisorii de acceptare
(Letter of Acceptance), de către Direcţia Generală Relaţii Internaţionale.
Vă prezentăm, mai jos, lista actelor necesare în vederea echivalării
studiilor efectuate în străinătate (conform art.10 din Ordinul nr.6121/20.12.2016
privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere a actelor de studii la nivel de
licență,master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ
superior din străinătate) :
1. Cerere pentru recunoaşterea studiilor în vederea admiterii la studii
universitare de doctorat
2. Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere:



copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/
spaniolă/ italiană
copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine

3. Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de
studiu din care să rezulte parcursul școlar - în cazul în care se solicită
recunoașterea specializării sau domeniul de studii nu este menționat pe diplomă:



copie, dacă actul de studii este în limba română / engleză/ franceză/
spaniolă/ italiană
copie şi traducere autorizată în limba română pentru celelalte limbi străine
4. Alte documente relevante, dacă este cazul

Exemplu:adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din
Republica Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008
5. Documente personale de identificare, în copie:




paşaport
actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/
engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru
celelalte limbi)

6. Taxa de evaluare de 50 de lei - copie
https://cnred.edu.ro/ro/content/cont-bancar-roTaxele

se pot achita în lei la
casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:0015:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie
menţionat contul de mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului
Bucureşti – ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU Cod BIC: TREZ
Taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să
fie menţionat contul de mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU Cod BIC: RNCB
Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca
Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.
Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris
codul IBAN, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care
solicită recunoașterea (dacă este cazul)!https://cnred.edu.ro/ro/content/autentificareacte-de-studii-supuse-recunoa%C5%9Fteriiechival%C4%83rii-ro

Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării
1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau
supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise
după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de
autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în
original;
2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga,
actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la
Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din
Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de
la
Haga,
celelalte
state
membre
UE
fiind
exceptate;
3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga,
actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de
autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;


supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara
emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau
de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și
Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul
Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni
diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România,
actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul
Afacerilor Externe din ţara emitentă;



scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat
internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Evaluarea dosarelor
Evaluarea documentelor şi transmiterea deciziei CNRED se realizează în
termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet.
Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor
verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.
Cetăţenii UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene, care doresc sã susţină
examenul de admitere în învăţământul superior din România, pot depune la
secretariatul universităţii documentele mai sus enumerate începând cu data cu
data de 03 aprilie 2017 pe baza Ordinului nr.6102 din 15 decembrie 2016 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2017 –
2018 şi până cu maximum 45 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la
concursul de admitere, sesiunea de admitere septembrie 2017.

Anexa 2

Conform prevederilor legale în vigoare, respectiv O.M. 6000/2012,
modificat prin O.M. 3359 MD/2013, cetăţenii din ţările terţe UE sunt înscrişi la
studii în România prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii de
eligibilitate:
- depunerea la sediul universităţii a dosarului de înscriere până cel târziu
la data de 04 august 2017 şi primirea scrisorii de acceptare la studii din partea
universităţii;
- promovarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat,
concurs organizat de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca.
Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
1. Cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în
Anexa nr. 2 a O.M. 3359MD/2013, completată la toate rubricile, în două
exemplare;
2. Actul de studii – copie şi traducerea legalizată – care permite accesul
persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de
bacalaureat sau echivalentul acesteia, diploma de licenţă sau echivalentul
acesteia, diploma de master sau echivalentul acesteia);
3. Foile matricole – copii şi traduceri legalizate – aferente studiilor
efectuate;
4. Certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;
5. Copie de pe paşaport – valabil cel puţin 6 luni după data la care este
eliberată scrisoarea de acceptare la studii;
6. Certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să
ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli
contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
7. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română.
Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior
acreditate pentru care optează. Instituţia de învăţământ superior evaluează
dosarul şi comunică Ministerului Educaţiei Naționale– Direcţia Generală Relaţii
Internaţionale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare.
Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru

eliberarea scrisorii de acceptare la studii complete de solicitanţi. Direcţia
Generală Relaţii Internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care
o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante.
Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de Universitatea
de Artă şi Design din Cluj-Napoca.
La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din Dosarul de
candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara
emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în
România, într-o ţară a Uniunii Europene ori în conformitate cu acordurile de
asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.

