
Anexa 3 

CALENDAR CADRU ADMITERE - DOCTORAT 

 

 

SESIUNEA IULIE 2023*  

 

 ÎNSCRIERI/CONCURS LA DOCTORAT ** :  

    3 (luni) – 26 (miercuri) IULIE 2023  

 
SDSLC 

 
3-12 iulie inscriere 

13 -14 iulie examen, 15  iulie depunere contestații (pe mail la Cristina Raluca Grigoraș 
<cristina.grigoras@lls.unibuc.ro>) - 18 iulie depunere la secretariat înainte de ora 12 / 18 iulie rezolvare 
contestații și anunțarea rezultatelor provizorii 
 
DATA LIMITĂ DE AFIŞARE A REZULTATELOR : 

28 (vineri) IULIE 2023 

 

 

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023*  

 

 ÎNSCRIERI/CONCURS LA DOCTORAT ** :  

    4 (luni) – 20 (miercuri) SEPTEMBRIE 2023 

 
SDSLC 

4-13 septembrie înscrierea 
14-15 septembrie examen, 16  iulie depunere contestații (pe mail la Cristina Raluca Grigoraș 
<cristina.grigoras@lls.unibuc.ro>) sau la secretariat, 18 iulie, înainte de ora 12 18 iulie rezolvare contestații și 
anunțarea rezultatelor provizorii 
 

 DATA LIMITĂ DE AFIŞARE A REZULTATELOR : 

22 (vineri) SEPTEMBRIE 2023 

 

Taxe:  



Inscriere: 500 RON 
Studii cu taxă: 7.350 RON anual (pentru cetățeni români sau cetățeni UE) ;  3.500 euro pentru cetățeni NON-UE 
 
Număr de locuri (orientativ): buget cu bursă : 8 locuri 

- buget fără bursă : 8 locuri  
- cu taxă : 20 locuri 

NB : Cetățenii români care au mai beneficiat o dată de o admitere pe loc fără taxă NU mai pot candida pe 
locurile de la buget.  
Cetățenii UE sunt eligibili pentru locurile de la buget. 

 

 

* Aprobat în Ședința Senatului Universității din București din data de  18 ianuarie 2023 

** În cadrul acestei perioade, fiecare facultate/şcoală doctorală va stabili și va afișa calendarul propriu al 

desfăşurării concursului de admitere (înscrieri, susţinerea probelor, etc) fără a deroga de la Calendarul 

Cadru. Calendarul va putea fi consultat pe site-ul facultăţilor/ şcolilor doctorale şi la avizier.  
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