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I. Norme de organizare  
 

Admiterea la studiile Şcolii Doctorale de Studii Literare şi Culturale (SDSLC) se va 
desfășura conform legislaţiei în vigoare, conform Ordinului ministrului educaţiei Nr. 
3102/08.02.2021, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 
ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu Metodologia 
organizarii și desfășurarii concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2023 - 
2024 în Universitatea din București, aprobată în Senat  în 18.01.2023, precum și în 
conformitate cu prezenta metodologie proprie. 

 
În conformitate cu metodologia de admitere la Şcoala Doctorală de Studii Literare şi 

Culturale a Facultății  de Limbi şi Literaturi Străine din Universitatea din București, au 
dreptul să se înscrie numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară 
sau din străinătate, indiferent de specializare, cu menţiunea că este recomandabil ca cercetarea 
doctorală să ţină seama de specializarea de bază a candidatului.  

De aspectele birocratice (depunerea actelor necesare, înscrierea, achitarea taxei) 
răspunde personalul astfel desemnat (secretar/i angajaţi la FLLS), în colaborare cu secretarul 
SDSLC, dna Cristina Raluca Grigoraș <cristina.grigoras@lls.unibuc.ro>. La sfârșitul 
perioadei de înscriere are loc verificarea înscrierilor şi se face publică lista candidaţilor.  

 
Candidaţii sunt, în principiu, selectaţi astfel încât agenda lor de cercetare să fie în 

consonanţă cu activitatea de cercetare a SDSLC şi cu evenimentele academice încurajate sau 
organizate de către aceasta, conform propriilor comandamente de cercetare, cât şi decurgând 
din calendarul academic curent. 

Concursul de admitere la doctorat se organizează de către SDSLC în conformitate cu 
prevederile legale menționate, care vor fi aduse la cunoştinţă celor interesaţi prin  afişare sau 
postarea pe pagina web la adresa https://doctorat.unibuc.ro/literare-culturale/admitere/ sau 
https://lls.unibuc.ro/facultate/studii/doctorat/ 

Concursul de admitere la doctorat cuprinde:  

A. Admiterea propriu-zisă la doctorat; 
B. Alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale; 
C. Alocarea burselor finanţate de la bugetul de stat. 
 

Admiterea la studiile universitare de doctorat, atât pentru locurile finanțate de la bugetul 
de stat, cât și pentru locurile cu taxă, se face prin concurs organizat de Școala Doctorală 
„Studii Literare și Culturale” din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi  Străine (SDSLC-
FLLS) în sesiunile iulie și septembrie 2023. 

II. Calendarul admiterii: 

https://doctorat.unibuc.ro/literare-culturale/admitere/
https://lls.unibuc.ro/facultate/studii/doctorat/


Înscrierile şi concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se desfășoară 
conform calendarului aprobat de Senatul Universitații din București, care devine anexă a 
prezentei Metodologii, în iulie și septembrie 2023. 

III. Pregătirea desfăşurării concursului de admitere  
 

În urma consultării conducătorilor de doctorat, SDSLC notifică CSUD şi afişează pe 
pagina web a Şcolilor Doctorale oferta de arii tematice în care conducătorii de doctorat din 
respectivele şcoli doctorale pot conduce teze de doctorat în fiecare an, precum şi 
disponibilitatea de a conduce teze de doctorat în limbi de circulaţie internaţională, nu mai 
târziu de 25 ianuarie a.c. 

În Consiliul SDSLC se aprobă componenţa numerică şi nominală a comisiilor pentru 
admitere (comisia pentru proba orală, comisia pentru proba scrisă, comisia de contestații). 
Totodată, conducătorii de doctorat propun şi Consiliul Şcolii Doctorale aprobă numărul 
maxim de locuri vacante pentru fiecare conducător de doctorat în anul curent. In această 
privinţă, se ţine cont de numărul maxim stabilit de Senatul UB, de cerinţele unei încărcări 
echilibrate pe conducător pentru asigurarea calităţii studiilor universitare de doctorat, precum 
şi de priorităţile fiecărei Şcoli Doctorale. Numărul maxim de doctoranzi pentru fiecare 
conducător este de 8 (opt), număr care, în conformitate cu regulamentele în vigoare, poate fi 
extins până la 12, în cazuri bine determinate (doctoranzi străini, doctorate în cotutelă 
internațională, lipsă acută de specialiști în domeniu).  

Consiliul Şcolii Doctorale elaborează metodologia proprie de admitere, care este supusă 
spre avizare plenului SDSLC. Ea este apoi supusă aprobării CSUD. 

 Această metodologie cuprinde:  

IV. Condiţii generale de înscriere la concurs 
La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidaţi care deţin:  
a) diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată 
organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; titularii diplomelor de studii de lungă durată au dreptul să se înscrie la 
studii universitare de doctorat fără obligativitatea de a mai parcurge ciclul II de studii 
universitare de master; 
b) absolvenţii cu diplomă de masterat ai ciclului de studii universitare de masterat 
organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare;  
c) absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de 
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, ca fiind studii universitare de 
masterat. Cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum și etnicilor 
români, indiferent de cetățenie, le sunt aplicabile condiţiile prevăzute de lege pentru 
cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.  
 Nu sunt supuşi obligației de plată a taxelor de înscriere la concursul de 
admitere: candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din 
plasament familial, personalul încadrat la Universitatea din Bucuresti, copiii 
personalului didactic în activitate sau pensionat.  
 Înscrierile se vor face la secretariatul Şcolii Doctorale sau în sistem online.  



 În cazul înscrierii în sistem online conform art.54 pe perioada instituirii stării 
de alertă, necesitate sau de urgență, încărcarea documentelor de către candidați se face 
cu asumarea de către aceștia a responsabilității cu privire la autenticitatea și 
corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, prin semnarea 
fiecărui document încărcat.  
 Pentru înscriere, candidatii vor depune următoarele acte:  
• cerere/fişă de înscriere - formular tip – la înscriere;  
• copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);  
• certificat de naştere, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de 
către secretariatul școlii doctorale;  
• certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, copie - certificarea 
conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;  
• diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie - certificarea conformității cu 
originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;  
• diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, 
copii - certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale;  
• diploma de masterat/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii 
- certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii 
doctorale;  
• memoriu de activitate ştiintifică;  
• lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;  
• propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului de 
doctorat, cu justificarea importanţei acesteia;  
• o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată 
desfăşura colocviul;  
• certificat de competenţă lingvistică, fotocopie, nelegalizată (conform anexei privind 
tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei metodologii);  
• pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea 
limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de 
circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura într-o 
limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin 
din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;  
• chitanţa de achitare a taxei de înscriere;  
• declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor 
dosarului transmis online; 
• Suplimentar, pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul 
de admitere, se va prezenta unul dintre următoarele documente:  
- copie simplă de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii 
părinţi)  
– certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii 
doctorale;  
- adeverinţă de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind 
candidații proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat în plasament familial);  
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar al 
Universității, în activitate;  
- adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în activitate sau pensionat a 
unui părinte.  



 Dosarul poate fi transmis online către secretariatul Școlii Doctorale în vederea 
verificării, urmând ca dosarul fizic sa fie depus până la prima probă de concurs. În 
cazul în care dosarul se transmite online acesta va conține și declarația pe propria 
răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor din dosarul online. 
 Absolvenţii de studii universitare de masterat promoţia 2023 pot depune la 
dosar adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de masterat.  
 Admiterea candidaţilor români de pretutindeni și a cetăţenilor străini din state 
terțe Uniunii Europene, se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către 
Ministerul Educației conform art.2 (2), iar aceștia se vor adresa Direcției Relaţii 
Internaţionale / Biroul Cooperarea Internațională și Studenți Străini în vederea 
înscrierii la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat. Candidaţii care 
nu fac parte din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Confederația 
Elvețiană (extracomunitari) au obligaţia de a prezenta la înscriere atestatului de 
recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul 
Ministerului Educaţiei în conformitate cu O.M.E. nr. 3102/2022 , art. 55 . Atestatul de 
recunoaștere va fi însoțit de copiile traducerilor legalizate ale diplomelor care au stat la 
baza emiterii acestuia.  
 O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur 
program de doctorat. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, 
prevăzute de lege, se suportă de către studentul-doctorand.  
 Orice alte detalii în legătură cu admiterea la studiile universitare de doctorat 
pot fi obţinute de la secretariatul SDSLC. 
  Conducerea SDSLC va lua măsuri pentru aducerea la cunoştinţa candidaţilor, 
prin afişare în termen legal, a tematicilor şi bibliografiilor pentru programele la care se 
organizează concurs de admitere prin afișarea lor pe site, la adresa 
https://doctorat.unibuc.ro/literare-culturale/admitere/. 
 
 V. Desfăşurarea concursului 

1. Admiterea cuprinde două probe, o probă orală și o probă scrisă. 
2. Prima probă va fi proba orală se va desfășura în fața unei comisii formate din 5 (cinci) 
conducători de doctorat din cadrul SDSLC, în vederea asigurării acoperiri ariilor tematice 
diferite, la care se adaugă pentru fiecare candidat viitorul îndrumător, sub îndrumarea căruia 
și-a definit proiectul provizoriu de cercetare (dacă acesta nu este membru al comisiei înseși). 
Nota se compune din: 1/3 nota viitorului îndrumător pentru proiectul realizat și 2/3 nota 
pentru susținerea proiectului în fața comisiei, rezultată din media notelor membrilor comisiei 
de oral, așa cum a fost ea definită mai sus. Dacă viitorul conducător este și membru al 
comisiei, el nu mai poate nota susținerea proiectului și în cadrul comisiei înseși. 
3. A doua probă este proba scrisă. Pentru aceasta candidații trebuie să parcurgă bibliografia 
precizată pe site în fiecare an. Proba scrisă se întemeiază pe text/e inclus/e în crestomaţia de 
texte pentru admitere alcătuită anual în urma propunerilor făcute de colegii conducători de 
doctorat din SDSLC. Textele cuprinse în crestomație se pot descărca de pe site în format PDF 
atât în limba română cât și în limba engleză (pentru candidații străini) cu minimum 3 luni 
înainte de proba propriu-zisă. La examen, se vor prezenta candidaților 3 (trei) plicuri 
conținând subiectele: câte un fragment dintr-unul din textele din bibliografie, pe baza căruia 
candidații vor trebui să redacteze un eseu argumentativ. Unul dintre candidați va extrage în 
fața tuturor unul dintre plicuri, care va deveni subiectul de examen. Proba durează 2 ore iar 
lucrările vor fi corectate de către o comisie unică, formată din 3 (trei) membri.  



 5. Președintele comisiilor de concurs, atât prentru proba orală cât și pentru proba scrisă, este 
directorul SDSLC și este membru cu drepturi depline al fiecărei comisii. În caz de 
indisponibilitate el poate desemna un înlocuitor, de preferință dintre membrii Consiliului 
SDSLC. 
6. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 7 (șapte). 
7. Probele se susțin fizic.  
 
 Criteriile de evaluare 
1. Atât proiectul de cercetare cât și eseul redactat la proba scrisă vor fi evaluate în funcție de 
următoarele criterii: 
a. Calitatea informației filologice atît cu caracter teoretic cât și aplicat la domeniul ales de 
candidat pentru lucrare. 
b. Calitatea redactării în conformitate cu normele filologice în vigoare. 
c. Cunoașterea bibliografiei fundamentale, atât pentru proiectul de cercetare propus cât și, 
pentru proba scrisă, prezentate în cadrul crestomației de texte puse la dispoziția candidaților în 
vederea  pregătirii pentru concursul de admitere. 

• Criteriile de departajare a candidaţilor  
1. Departajarea candidaților se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor finale (proba 
orală+proba scrisă : 2). 
2. În caz de egalitate a mediei finale între doi sau mai mulți candidați, departajarea se va face  
pe baza: 
a. Media intre nota obtinuta la lucrarea de licență (dacă există; sau a examenului de licență) si 
cea obtinuta pentru disertatia de masterat  
b. Media  notelor obţinute în cadrul studiilor de masterat şi de licenţă. 
 
 VI. Rezultatele concursului  
 

Media minimă de admitere la studiile universitare de doctorat este 7 (şapte). Media se 
calculează cu două zecimale fără rotunjire.  

Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea 
ordinii de clasificare numai la Şcoala Doctorală la care aceştia au candidat şi pentru sesiunea 
respectivă. Comisia de admitere întocmeşte pentru fiecare Şcoala Doctorală şi domeniu din 
cadrul acesteia, lista unică a candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor generale 
obţinute, cu menționarea formei de învățământ și a formei de finanțare.  

Rezultatele concursului de admitere vor fi validate de Consiliul Şcolii Doctorale și de 
C.S.U.D. şi sunt aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, 
înainte de afişare. Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrală de 
Admitere a Universităţii din Bucureşti, se aduc la cunoştinţă prin afişare conform calendarului 
de admitere.  

Candidaţii care îşi retrag actele de înscriere înainte de afişarea rezultatului final al 
concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.  

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la studiile universitare de doctorat în 
baza rezultatului concursului pentru anul universitar 2023/2024 prin decizia Rectorului 
Universităţii din Bucureşti. Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la 
şcolarizare se restituie candidaților, la cerere, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, 
obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate, după afişarea rezultatelor finale.  

 



. 
1. Contestațiile se pot depune numai la proba scrisă, în termen de 24 de ore de la afişarea 
rezultatelor provizorii, în ziua lucrătoare următoare celei în care s-au comunicat rezultatele 
prin afișare la avizierul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, la secretariatul facultății, la 
secretara-șefă sau la secretara școlilor doctorale ale facultății, în intervalul orar 8-12 (sediul 
din  Str. Edgar Quinet 5-7 Sector 1, cod 70106, Bucureşti, et. 2) sau on-line, în tot cursul zilei 
respective, la adresa secretarei școlii doctorale cristina.grigoras@lls.unibuc.ro), cf. cu 
Calendarul Admiterii afoșat pe site. 

Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate ! 
 

Modul de soluţionare a contestaţiilor la probele scrise, dacă este cazul 
 
2. Comisia de contestații este formată din doi profesori, membri ai SDSLC, care vor soluționa 
în cursul următoarei zile lucrătoare contestațiile. Rezultatele vor fi afișate la avizierul 
facultății, precum și pe site, în maximum 48 de ore după încheierea termenului de depunere a 
contestaţiilor. 
 

• Termenul de depunere a actelor în original la dosarul candidatului admis pe loc 
finanțat de la buget 

1.Termenul este de maximum 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. Neprezentarea 
diplomei/diplomelor în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la 
pierderea locului finanţat de la buget. 
 

Studenţii-doctoranzi sunt înmatriculaţi prin decizia Rectorului Universităţii din Bucureştişi 
devin membrii de facto ai corpului de doctoranzi în urma înscrierii birocratice. Procedura 
prevede și semnarea contractului de studii universitare de doctorat, persoana admisă având 
ulterior calitatea de student-doctorand pe perioada desfăşurării programului de doctorat. 
Studenţii-doctoranzi pot fi încadraţi ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari pe 
perioada determinată de către oricare din instituţiile IOSUD.  
 
 

A. Alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale 
B. Alocarea burselor finanţate de la bugetul de stat. 

•  Alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale şi a 
burselor finanţate de la bugetul de stat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale 
prin clasificarea tuturor candidaţilor dintr-un domeniu de doctorat pe o listă unică, 
în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi; în caz de 
medii egale, departajarea candidaţilor se va face pe baza criteriilor prevăzute în 
metodologia proprie de admitere a şcolii doctorale, detaliate anterior (V. 
Desfăşurarea concursului, subpct. Criteriile de departajare a candidaţilor).  

 . Pe lista unică sunt incluşi toţi candidaţii declaraţi admişi specificându-se dacă sunt admişi 
pe locuri finanţate de la buget cu bursă, pe locuri finanţate de la buget fără bursă sau pe 
locurile cu taxă. 

În conformitate cu numărul de locuri alocate instituţional, respectiv al burselor doctorale 
acordate, se face departajarea pe categorii a celor admişi. Mediile generale obținute de 
candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare nurnai la Școala 
Doctorală la care aceștia au candidat pentru ambele sesiuni. 



Numărul definitiv  al locurilor pentru fiecare categorie după comunicarea de către 
Ministerul Educației a numărului de locuri finanţate de la la bugetul de stat prin granturi 

doctorale şi a burselor finanţate de la bugetul de stat şi alocarea acestora pe şcoli doctorale. 
 

 Precizările privind alocarea/ocuparea locurilor de la buget cu bursă și, respectiv, fără 
bursă, ca urrnare a concursului de admitere, sunt :  
a) in sesiunea din luna iulie 2023 se scot la concurs toate locurile bugetare și respectiv cu 
taxă alocate fiecarei școli doctorale in concordanță cu distribuția avizată de C.S.U.D. și 
aprobată de Senat după primirea cifrei de școlarizare de la minister.  
b) După finalizarea concursului de admitere din prima sesiune, in proxima Ședință a 
C.S.U.D. se aprobă ocuparea locurilor de la buget in ordinea descrescătoare a mediilor 
obținute.  
c) În aceeași Ședința a C.S.U.D. se fac realocări de locuri bugetare către școlile doctorale 
care au avut un număr de candidați cu notă de promovare a concursului de admitere mai 
mare decât numărul de locuri bugetare aprobat (și care au fost nominalizați într-o listă de 
așteptare dupd desfbgurarea concursului). Locurile realocate sunt preluate propo(ional 
de la toate qcolile doctorale care nu au ocupat totalitatea locurile de la buget alocate 
inițial de C.S.U.D.  
d) Locurile de la buget rămase libere după aceste realocări se distribuie după cum 
urrnează: cel puțin 80 % dintre acestea rămin la școlile doctorale de care aparțineau și 
cel mult 20 % se redistribuie către Școlile doctorale care vor face în această ședință 
solicitarea de organizare a sesiunii de admitere și în septembrie 2023, chiar dacă și-au 
ocupat sau au depășit locurile distribuite inițial, alocate de CSUD.  
e) După sesiunea de admitere din luna septembrie 2023 se stabilește ierarhia finală în 
ordinea descrescătoare a mediilor obținute de candidații participanți la cele 2 sesiuni pe 
numărul total de locuri alocate. Candidații cu notă de promovare a concursului de 
admitere care nu sunt în limita locurilor bugetare alocate sunt nominalizați în lista de 
așteptare aferente acestei sesiuni.  
f) Confirmarea ocupării locurilor finanțate la buget se va face după fiecare sesiune de 
admitere.  
g) În situalii bine fundamentate, cu aprobarea Directorului C.S.U.D., școlile doctorale 
pot organiza admiterea doar în sesiunea din luna septembrie 2023. În aceste cazuri, 
numărul de locuri finantate de la buget alocate inițial către aceste școli doctorale este 
egal cu nurnărul de locuri ocupate în anul anterior ponderat cu raportul dintre numărul 
total de locuri bugetare alocate de la minister in anul 2023 și cel din anul 2022.  
h) Distribuția finală a locurilor rămase libere după sesiunea din luna septembrie 2023 se 
va stabili in ședința C.S.U.D. din aceastd lună, în funcție de structura listelor de 
așteptare, de solicitările școlilor doctorale, de numărul total de candidați declarați admiși 
și de gradul de ocupare a locurilor vacante.  
i) Din totalul locurilor finanțate de la buget ocupate în urma celor 2 sesiuni de admitere 
la fiecare școală doctorală, în ședința CSUD din septembrie se va aproba numărul de 
locuri cu bursă. Acestea vor fi la fiecare Școală doctorală într-o proporție identică cu 
proporția locurilor cu bursă din totalul locurilor bugetare alocate de minister la nivelul 
U.B.  
 
 Comisia de admitere întocmește pentru fiecare Școala Doctorală și domeniu din cadrul 
acesteia lista unică a candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute, 
cu menționarea formei de învățământ și a formei de finanțare. În baza aceste liste, 



semnată de către comisia de admitere, se va intocmi lista preliminară a candidaților, atât 
pentru sesiunea din luna iulie 2023, cât si pentm sesiunea din luna septembrie 2023, 
aceste liste devenind finale după aprobarea dată în ședința CSUD. În cazul în care există 
candidați care au optat doar pentru o forma de finanțare/învățământ și nu au obținut un 
loc din categoria specificată, acestia vor fi trecuți pe o listă de așteptare. Lista de 
așteptare va conține și potențiali candidați care au avut nota de admitere, dar au fost 
clasificați sub locurile alocate inițial școlii doctorale. 

 

 VII. Dispoziţii finale  

Universitatea din Bucureşti percepe taxă de înscriere la concursul de admitere de la 
candidaţi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere. Informaţiile privind 
nivelul taxelor şi condiţiile de plată se afişează la Şcolile Doctorale și pe pagina web.  

Taxele nefolosite, din motive obiective, pot fi restituite, la cerere, cu avizul conducerii 
facultăţii, al Directorului General Administrativ şi cu aprobarea conducerii Universităţii din 
Bucureşti.  

Candidații scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere beneficiază de 
această scutire o singură dată pentru ciclu de studii universitare de doctorat în cadrul unei 
instituţii de învăţământ superior.  

Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere se aprobă de către 
conducerea facultăţii în care funcţionează Şcoala Doctorală, numai pe baza actelor prezentate 
de candidaţi din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enunţate mai sus.  

Pentru cetăţenii străini care solicită înscrierea la studiile universitare de doctorat pe cont 
propriu valutar sau cu finanțare guvernamentală se pot organiza sesiuni extraordinare de 
admitere, la propunerea Şcolii Doctorale şi cu aprobarea conducerii Universităţii din 
Bucureşti, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentei metodologii. 

 
•  În urma aprobării  de către CSUD, această metodologie se afişează pe 

pagina web a SDSLC, însoțită de Calendarul admiterii și de Bibliografia admiterii 
pentru anul universitar 2023-2024. 
 
 
 
Aprobat în ședința de Consiliu al SDSLC din 19 ianuarie 2023 
Director SDSLC 
Prof. dr. habil. Ileana Mihăilă 

 
 

 

 



Anexa 1  
2023 

Listă conducători şi domenii de activitate / List of Coordinators and Research Interests 
 

NUME / 
NAME 

DIRECŢII DE CERCETARE RESEARCH 
INTERESTS 

EMAIL 

Prof. dr. 
habil.Vlad 
Alexandrescu 
Limbi străine 
de 
redactare: 
franceză, 
engleză 
 
 
 

Literatura și cultura franceză a 
modernității timpurii (secolele 
XVI-XVIII); 
Paradigme ale modernității; 
Imaginarul modernității 
timpurii; 
Istorie Intelectuală 
 

Early Modern French 
literature 
and culture (XVI th -
XVIII th 
centuries); 
Paradigms of 
Modernity; 
Early Modern 
Imaginary; 
Intellectual History 

valexandrescu@gmail.com 
vlad.alexandrescu@lls.unibuc.ro 

Prof.dr. habil. 
Madeea 
Axinciuc 
Limbi străine 
de redactare:  
engleza, 
ebraică 

Literatură biblică 
Ebraică biblică 
Filosofia religiei 
Comunicare interreligioasă 

Biblical Literature 
Biblical Hebrew 
Philosophy of Religion 
Interreligious 
Communication 

madeea.axinciuc@lls.unibuc.ro 

Prof. dr. 
Monica Bottez 
Limbi străine 
de redactare: 
engleză 
 

Literatură victoriană şi de secol 
XX; 
Romanul american 
contemporan; 
Literatură canadiană de 
expresie engleză 

Victorian and 
20thCentury British 
Literature; 
 Contemporary 
American novel;  
English Canadian 
Literature 

monibott@yahoo.com 

Prof.dr. habil. 
Mianda Cioba 
Limbi de 
redactare: 
spaniola, 
franceza 

Literatură și cultură spaniolă 
premodernă (Ev Mediu, 
Renaștere, Baroc); filologie 
hispanică și ecdotică; istorie 
intelectuală hispanică și 
imagologie  

Spanish Medieval and 
Early Modern (Golden 
Age) Literature and 
Culture; Hispanic 
Philology and Textual 
Criticism; Intellectual 
History and Imagology 

mianda.cioba@lls.unibuc.ro 

Conf.dr.habil. 
Sorana 
Corneanu 

Literatura și cultura secolului 
XVIII englez; istoria 
intelectuală în modernitatea 
timpurie și iluminism; 
epistemologia aplicată a 
viciilor și virtuților, la 
intersecția cu istoria 
intelectuală și culturală 

English literature and 
culture of the 18th 
century; early modern 
and Enlightenment 
intellectual history; 
applied virtue and vice 
epistemology, at the 
crossroads with 
intellectual and cultural 
history 

sorana.corneanu@lls.unibuc.ro  

mailto:valexandrescu@gmail.com
mailto:vlad.alexandrescu@lls.unibuc.ro
mailto:madeea.axinciuc@lls.unibuc.ro
mailto:monibott@yahoo.com
mailto:mianda.cioba@lls.unibuc.ro
mailto:sorana.corneanu@lls.unibuc.ro


Prof. dr.habil. 
Lidia Cotea 
Limbi străine 
de redactare: 
franceză 

Literatura şi cultura franceză a 
secolelor XIX-XXI 
Antropologie culturală 
 
 

French Literature (19th 
to the 21st century) 
Cultural Anthropology; 
 

lidia.cotea@lls.unibuc.ro 

lidiacotea@gmail.com 

 

Prof.dr.habil. 
Tudor Dinu 
Limbi străine 
de redactare: 
neogreacă, 
engleză, 
franceza si 
italiana 

Studii neoelene Modern Greek Studies t_dinu@yahoo.com 

Conf.dr.habil. 
Camelia Dinu 
Limbi strine 
de redactare : 
rusa 

Literatura și cultura rusă a 
secolelor XIX-XXI; Literaturi 
slave comparate; Strategii 
discursive și acte de vorbire  
  

Russian Literature (19th 
to the 21st century); 
Comparative Literature 
and Slavic Studies; 
Discursive Strategies 
and Speech Acts 

camelia.dinu@lls.unibuc.ro  

Prof. dr. 
Zmaranda 
Elian 
Limbi străine 
de redactare: 
italiana 

Literatură şi civilizaţie italiană Italian literature and 
culture 

smaranda.elian@gmail.com 

Prof.dr.habil. 
Liviu Franga 
Limbi străine 
de redactare: 
franceză, 
italiană, 
germană 

 Filologie Clasică; Literatura 
latină și civilizația romană; 
Receptarea Antichității clasice în 
culturile literare moderne 
  

 

 Classical Philology; 
Latin Literature and 
Roman Civilization; The 
Reception of the Classical 
Antiquity in the Modern 
Literary Cultures 

 

liviu.franga@lls.unibuc.ro 

Prof.dr. habil. 
Fischer 
Markus 
Limbi străine 
de redactare: 
germana 

Literatură germană German Literature markus.fischer@lls.unibuc.ro 

 

Prof. dr. 
Constantin 
Geambaşu 
Limbi străine 
de redactare:  
polonă 

Slavistică; Literaturi Slave; 
Civilizație și cultură polonă; 
Imagologie 

Slavic Studies; Slavic 
Literatures; Polish 
Civilisation and 
Culture; 
Imagology 

constantin.geambasu@lls.unibuc.r  

Prof. dr. habil. 
Cătălina 
Gîrbea 

Literatura si civilizatie 
medievala 
Literatura arturiana,  

Medieval literature and 
civilization; 
Arthurian literature; 

catalina.girbea@lls.unibuc.ro 

mailto:lidia.cotea@lls.unibuc.ro
mailto:lidiacotea@gmail.com
mailto:t_dinu@yahoo.com
mailto:smaranda.elian@gmail.com
mailto:liviu.franga@lls.unibuc.ro
mailto:markus.fischer@lls.unibuc.ro
mailto:constantin.geambasu@lls.unibuc.ro
mailto:catalina.girbea@lls.unibuc.ro


Limbi străine 
de redactare: 
franceză 

Predici medievale 
Teologie mistica medievala 
Heraldica si iconografie 

Medieval sermons; 
Mystic Medieval 
Theology; 
Heraldry and 
Iconography 

Prof. dr.habil.  
Ileana Mihăilă 
Limbi străine 
de redactare: 
franceză, 
spaniolă, 
engleză 

Literatura si civilizatia 
franceza secolul XVIII; 
Francofonia românească; 
Literatură comparată 

French Literature and 
Culture 18th Century; 
Romanian 
Francophonie; 
Comparative Literature 

ileanamihaila59@gmail.com 
ileana.mihaila@lls.unibuc.ro 

Prof. dr. 
Rodica 
Mihăilă 
Limbi străine 
de redactare: 
engleză 

Literatură și cultură americană si 
afro-americană; literaturi etnice 
americane; studii americane; 
diaspora română din SUA; 
Construcții identitare 

American and Afro-
American literature and 
culture; American Ethnic 
Literatures; American 
Studies; Romanian 
Diaspora in USA; Identity 
Constructions. 

rodica.mihaila@lls.unibuc.ro 

Prof. dr. 
Mădălina 
Nicolaescu 
Limbi străine 
de redactare: 
engleză 

Globalizare şi identitate 
feminină (reviste, modă, mass 
media globală); 
Teorie feministă; 
Istorie culturală (Teatrul englez 
al modernităţii timpurii); 
Construirea identităţii de gen 

Globalization and 
feminine identity 
(magazines, fashion, 
global media),  
Feminist theory;  
Cultural History  (Early 
modern period English 
drama); 
Constitution of gender 
identity 

madalinanicolaescu@gmail.com 

Prof. dr. 
Antoaneta 
Olteanu 
Limbi străine 
de redactare: 
rusă, engleză 

Etnologie comparată, 
Antropologie, 
Imagologie, 
Literatură comparată 
Literatură și cultură rusă 
contemporană 
 
 
 

Comparative 
Ethnology; 
Anthropology; 
Imagology; 
Comparative Literatury 
Russian Contemporary 
Literature and Culture 
 
 

antoaneta.olteanu@lls.unibuc.ro 

Prof. dr. habil. 
Raluca 
Rădulescu 
Limbi străine 
de redactare: 
germană, 
engleză 

Cultura, literatura și istoria 
migrației și exilului; Studii 
culturale și postcoloniale; 
Antropologie culturală; 
Literatura, cultura și istoria 
minorității germane din 
România 

Migration and exile: 
cultural, literary and 
historical approaches; 
Cultural and 
postcolonial studies; 
Cultural anthropology; 
Literature, culture and 
history of the German 
ethnic groups in 
Romania 

raluca.radulescu@lls.unibuc.ro 

mailto:ileanamihaila59@gmail.com
mailto:ileana.mihaila@lls.unibuc.ro
mailto:rodica.mihaila@lls.unibuc.ro
mailto:madalinanicolaescu@gmail.com


Prof. dr. habil. 
Mihai Stroe 
Limbi străine 
de redactare: 
engleză 

Literatură și știință,  
Romantism,  
Studii de creativitate,  
Lingvistică genetică,  
Antropologie lingvistică și 
culturală 

Literature and science; 
Romanticism; 
Creativity Studies; 
Genetic Linguistics; 
Linguistic and Cultural 
Anthropology 

mihai.stroe@lls.unibuc.ro 

Prof. dr. 
Dolores Toma 
Limbi străine 
de redactare: 
franceză 

Literatură franceză de secol 
XVII-XIX 
Antropologie culturală 
Studii de gen 
Literatură de călătorie 

17-19th Century French 
Literature; 
Cultural Anthropology; 
Gender Studies; 
Travel Writing 

dolores.toma@lls.unibuc.ro 

Prof. dr. Lidia 
Vianu 
Limbi străine 
de redactare: 
engleză 

Modernism şi AfterMode: 
Literatură britanică de secol 
XX şi XXI 

Modernism and the 
AfterMode: British 
Literature, 20/21 c 

lidiavianu@yahoo.com 
lidia.vianu@lls.unibuc.ro 

Prof. dr. habil. 
Mihaela 
Zaharia 
Limbi străine 
de redactare: 
germană 

Literatura de expresie germană 
a sec. al XIX-lea şi al XX-lea;  
Antropologia culturii 

19 and 20th century 
German Literature; 
Cultural Anthropology 

mihaela.zaharia@lls.unibuc.ro 

 

 

 

 
 

mailto:mihai.stroe@lls.unibuc.ro
mailto:dolores.toma@lls.unibuc.ro
mailto:lidiavianu@yahoo.com
mailto:lidia.vianu@lls.unibuc.ro
mailto:mihaela.zaharia@lls.unibuc.ro


 

 

ANEXA II 

Bibliografie examen de admitere 2023  
• Agamben, Giorgio. "Ce înseamnă a fi contemporan." Nuditatea. Trad. Anamaria Cebaila. 
Bucureşti: Humanitas, 2015. 18-30. 
• Agamben, Giorgio. "Oedip şi Sfinxul." Stanţe. Cuvântul şi fantasma în cultura 
occidentală.  Trad. Anamaria Cebaila. Bucureşti: Humanitas, 2015. 209-2017.  
• Auerbach, Erich. “Cicatricea lui Ulise.” Mimesis: Reprezentarea realităţii în literatura 
occidentală. Trad. Ion Negoiţescu. Bucureşti: Editura pentru literatură universală, 1967. 1-26. 
• Călinescu, Matei. “Postmodernismul şi cîteva paradoxuri ale periodizării.” Cele cinci feţe 
ale modernităţii. Bucureşti: Polirom, 2005. 303-20. 
• Compagnon, Antoine. “Autorul.” Demonul Teoriei. Trad. Gabriel Marian si Andrei-Paul 
Corescu. Cluj-Napoca: Editura Echinox, 2007. 51-109. 
• Culianu, Ioan Petru. “Istoria fantasticului.” Eros și magie în Renaștere. 1484. Trad. Dan 
Petrescu. Iași: Polirom, 2003. 29-56. 
• Elias, Norbert. “Privire asupra societății de curte” și “Constrângerea socială ca 
autoconstrângere.” Procesul civilizării, Vol. II. Trad. Monica-Maria Aldea. Iași: Polirom, 
2002. 5-14 și 211-236. 
• Geertz, Clifford. “Descrierea densă: către o teorie interpretative a culturii.” Interpretarea 
culturilor. Trad. Ciprian Şiulea. Cluj-Napoca: Editura Tact, 2014. 13-36. 
• Girard, René. Despre cele ascunse de la întemeierea lumii. Cercetări întreprinse cu Jean-
Michel Oughourlian şi Guy Lefort. Trad. Miruna Runcan. Bucureşti: Nemira, 1999. 15-33. 
• Hutcheon, Linda. “Istoricizarea posmodernului: Problematizarea istoriei”,  Poetica 
postmodernismului. Trad. Dan Popescu. Bucureşti: Editura Univers, 2002, 147-169. 
• Zizek, Slavoj. “Mitul și vicisitudinile sale.” Aţi spus cumva totalitarism? Trad. Veronica 
Tomescu. București: Curtea Veche Publishing, 2005. 11-51. 
•Alexandre Koyré, De la lumea închisă la universul infinit, București, Humanitas, 1997, p. 
73-120 
•Amos Funkenstein, Teologie și imaginația științifică din Evul Mediu până în secolul al XVII-
lea, București, Humanitas, 1998, p. 54-69 și notele p. 95-103 

 

Linkul pentru textele in pdf din bibliografie in română este: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B88_oxQxDIt4RkNmWlNvbjFoeVk?resourcekey=0-
SgvpHosg7MMhdphnzCUFiw 

https://drive.google.com/file/d/0B2c7HmgetXsQU3N6WkJ4bm5OUTA/view
https://drive.google.com/drive/folders/0B88_oxQxDIt4RkNmWlNvbjFoeVk?resourcekey=0-SgvpHosg7MMhdphnzCUFiw
https://drive.google.com/drive/folders/0B88_oxQxDIt4RkNmWlNvbjFoeVk?resourcekey=0-SgvpHosg7MMhdphnzCUFiw


 

Admission Exam Bibliography 2023  

• Agamben, Giorgio. "What Is the Contemporary?" Nudities. Trad. David Kishik and Stefan 
Pedatella. Stanford California: Stanford University Press, 2011. 10-19. 
• Agamben, Giorgio. "Oedipus and the Sphinx." Stanzas. Word and Phantasm in Western 
Culture. Trad. Ronald L. Martinez. Minneapolis and London: University of Minneapolis 
Press, 2007. 135-140.  
• Auerbach, Erich. “Odysseus’ Scar.” Mimesis: The Representation of Reality in Western 
Literature. Trans. Willard R. Trask. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1953. 3-23. 
• Călinescu, Matei. “Postmodernism and Some Paradoxes of Periodization.” Approaching 
Postmodernism. Eds. Douwe Wessel Fokkema, Johannes Willem Bertens. Amsterdam: John 
Benjamins Publishing, 1986. 237-254. 
• Compagnon, Antoine. “The Author.” Literature, Theory, and Common Sense. Trans. Carol 
Cosman. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2004. 29-68. 
• Couliano, Ioan P. “History and Phantasy.” Eros and Magic in the Renaissance. Trans. 
Margaret Cook. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987. 3-25. 
• Elias, Norbert. “Survey of Courtly Society” and “The Social Constraint towards Self-
Constraint.” The Civilizing Process. Trans. Edmund Jephcott. Oxford: Blackwell Publishing, 
2000. 187-191 and 365-387. 
• Geertz, Clifford. “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture.” The 
Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973. 3-30. 
• Girard, René. Things Hidden since the Foundation of the World. Trans. Stephen Bann and 
Michael Metteer, Stanford: Stanford UP, 1987. 7-23. 
• Hutcheon, Linda. “Historicizing the Postmodern: The Problematizing of History” A Poetics 
of Postmodernism. New York and Routledge: London, 2004.87-101. 
• Zizek, Slavoj. “The Myth and Its Vicissitudes.” Did Somebody Say Totalitarianism? 
London and New York: Verso, 2002. 8-67. 
•Alexandre Koyré, From the Closed World to the Infinite Universe, Baltimore, Johns Hopkins 
University Press, 1957, p. 88-154. 
•Amos Funkenstein, Theology and the Scientific Imagination from the Middle Ages to the 
Seventeenth Century, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1986, p. 70-97. 
 

 

Linkul pentru bibliografia în engleză  este: 

drive/folders/0B88_oxQxDIt4Z1BSOFAzVWZ1aGs?resourcekey=0-
dSKNI5aUPAf4nqDZNA_wRw 

 

https://drive.google.com/file/d/0B2c7HmgetXsQZWVUd0hYXzRYdEU/view
https://drive.google.com/drive/folders/0B88_oxQxDIt4Z1BSOFAzVWZ1aGs?resourcekey=0-dSKNI5aUPAf4nqDZNA_wRw
https://drive.google.com/drive/folders/0B88_oxQxDIt4Z1BSOFAzVWZ1aGs?resourcekey=0-dSKNI5aUPAf4nqDZNA_wRw


ANEXA III 

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 
 
 
 

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

 
Taxe:  
Inscriere: 500 RON 
Studii cu taxă: 8.360 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. 
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