
  
 

CRITERII  ORIENTATIVE PRIVIND 
ADMITEREA LA DOCTORAT 

SESIUNEA  SEPTEMBRIE 2012 

 
 

*  Metodologia admiterii la doctorat urmează să fie completată dupa 
aprobarea  schimbarilor legislative de la Universitatea din Bucureşti 

 
 

 Calendarul admiterii la studiile universitare de doctorat: 

- 03 - 10 septembrie –ÎNSCRIERI (LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII) 

- 12 - 18 septembrie – CONCURSUL DE ADMITERE 

- 21  septembrie – AFIŞAREA REZULTATELOR 

Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs.   

 Pentru admitere la Şcoala Doctorală candidatul va sustine  2 probe de concurs 

astfel: 

a) proba scrisa din domeniul – Sociologie (vezi tematica şi blibliografia in Anexa 

1 ) 

 Proba „a” este probă eliminatorie: Pentru a putea susţine proba „b” 

(susţinerea temei) candidaţii trebuie să obţină minim nota 5 la proba        scrisă. 

            b)  susţinerea temei în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific în faţa 

conducătorilor de doctorat din cadrul şcolii doctorale. 

 Selecţia candidatului la doctorat este realizată de către conducătorul de 

doctorat. Studentul doctorand poate fi înmatriculat numai în urma obţinerii avizului 

favorabil al consiliului şcolii doctorale. 

Frecventarea cursurilor Şcolii Doctorale de către candidaţii declaraţi admişi , în 

cazul celor care au obținut deja un titlu de doctor sau au mai fost înmatriculați la studii 
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universitare de doctorat ,  se poate realiza numai pe bază de taxă . Cuantumul taxei 

anuale este de 5500 lei. 

Comisia de admitere la doctorat se constituie din conducători de doctorat şi alţi 

specialişti care au titlul de doctor şi funcţia didactică de cel puţin conferenţiar 

universitar sau cercetător ştiinţific gradul II.  

Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenţii 

învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă şi de masterat 

(masterul este obligatoriu pentru absolvenţii învăţământului universitar, începând cu 

promoţia anului 2003).  Diplomele eliberate de instituţiile de învăţământ superior de 

lungă  durată până în anul 1993 inclusiv sunt echivalente cu diploma de licenţă. 

Media minimă de admitere ( media aritmetica dintre cele 2 probe) la studii 

universitare de doctorat este 7 (şapte). 

 Înscrierile pentru concursul de admitere la doctorat se fac în perioada 03 – 10 

septembrie, între orele 9,00 – 14,00 în zilele lucrătoare şi 9,00 – 12,00 sâmbătă şi 

duminică, la secretariatul facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială. 

Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta următoarele acte într-un dosar tip 

MAPĂ, pe care se vor scrie cu litere de tipar numele şi prenumele cu iniţiala tatălui, 

domeniul de doctorat şi îndrumătorul ştiinţific solicitat pentru anul I : 

- cerere/fişa de înscriere – formular tip – la înscriere; 

- formular tip cu acordul coordonatorului ştiinţific; 

- certificat de naştere, copie legalizată; 

- certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie 

legalizată; 

- diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie legalizată; 

- diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă, copii legalizate; 

- diploma de master / studii aprofundate şi foaia matricolă, copii legalizate (cu 

excepţia promoţiilor anterioare anului 2003) 

- memoriu de activitate ştiinţifică; 

- lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate 



- elaborarea unei teme în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, 

cu justificarea importanţei acesteia, care sa cuprindă obiectivele urmărite şi 

fundamentele teoretico- metodologice; 

- o listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se 

poate desfăşura colocviul; 

- certificat de competenţă lingvistică, fotocopie nelegalizată (standard minim – 

nivel B2, vezi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

universitare de doctorat, art.44, alin.3 şi lista cu alte tipuri de certificate 

recunoscute) 

- chitanţa de achitare a taxei de înscriere – taxa este în valoare de  150 RON şi 

se achită la orice filială a BCR din ţară, în contul Facultăţii de Sociologie şi 

Asistenţă Socială RO47RNCB0076010452620044 BCR SECTOR 5. Nu se admite 

plata prin poştă. 

Copiile actelor solicitate vor fi legalizate la notariat. 

Absolvenţii de master/studii aprofundate care nu posedă diplomă de absolvire 

(promoţia 2012) pot depune la dosar  adeverinţa din care să rezulte acest lucru. 

Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere 

traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către 

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din 

cadrul MECTS. 

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă pot achita taxa de studiu, respectiv 5500 lei 

pentru anul universitar 2012 – 2013, în două tranşe (lunile octombrie şi februarie). 

Colocviul de admitere va avea loc la sediul facultăţii din Bdul Schitu Măgureanu 

nr.9, Sector 5 Bucureşti. 

Înmmatricularea candidaţilor reuşiţi la concurs se face prin dispoziţia rectorului, 

data înmatriculării fiind 1 octombrie 2012. 

Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul, instituţia, 

forma de doctorat, anul în care a fost susţinut. 

Concursul de admitere la Şcoala Doctorală se desfăşoară conform 

reglementarilor în vigoare . 

 
 



 
 

 
 

        
 
 
 
                                                                                                                         Anexa 1 

 

Recomandări pentru pregătirea examenului de admitere din  
sesiunea septembrie 2012 

 
- Examenul scris se va sustine din ambele tematici  

 

Teme pentru „ Introducere in Sociologie”. 

1. Procesul de socializare. 

2. Structură socială şi structură profesională. 

3. Devianţa şi controlul social. 

4. Familia. 

5. Comunităţi umane. 

6. Mişcări sociale şi schimbare socială. 

7. Instituţii şi organizaţii 

8. Cultură şi valori sociale. 

9. Putere şi autoritate. Transformări în structurile de putere în procesulş de 

globalizare 

  Bibliografie orientativă: 

 

Boudon, Raymond (coord), Tratat de sociologie, Bucureşti, Editura 

Humanitas;[1992](1997); 

Giddens, Anthony, Sociology, Bucureşti, BIC ALL, 2000; 

Oxford, Dictionar de sociologie, Bucuresti,Univers enciclopedic, 2003; 



Mihăilescu, Ioan ,Sociologie generală , Iaşi, Polirom, 2003; 

Zamfir, Cătălin, Vlăsceanu Lazăr (coord.) Dicţionar de sociologie urmat de 

indicatori demografici, economici, sociali şi sociologici , Bucureşti, Babel,  

1993; 

Vlăsceanu, Lazăr, (coord), Sociologie, Iași, Polirom, 2011; 

 

 

 Teme pentru „ Metodologie. Metode şi tehnici de cercetare sociologică”  

1. Necesitatea cunoaşterii ştiinţifice a vieţii sociale. Cunoaştere comună vs 

Cunoaştere ştiinţifică 

2. Orientări metodologice după obiect, respectiv după subiect în cercetarea 

sociologică  

3. Interdependenţele teoretic-empiric, cantitativ-calitativ în cercetarea 

sociologică.  

4. Tipuri de cercetări sociologice explicative  (fundamentale), evaluative şi 

aplicative 

5. Ipoteze şi explicaţie în sociologie 

6. Definirea conceptelor de cercetare sociologică 

7. Operaţionalizarea conceptelor şi elaborarea indicatorilor în cercetarea 

sociologică 

8. Specificul măsurării sociale 

9. Eşantionarea şi criterii de reprezentativitate a eşantioanelor 

10. Surse de informare şi metode de cercetare sociologică. Criterii de 

selectarea metodelor, tehnicilor şi procedeelor de cercetare  

Bibliografie orientativă 

Babbie, Earl, Metodologia cercetării sociale.Iași,Editura Polirom,[2005](2010); 



Chelcea, Septimiu, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi 

calitative (ediţia a III-a), Bucureşti, Editura Economică,[2000](2007) 

Mărginean, Ioan,  Proiectarea cercetării sociologice. Iaşi,  Editura 

Polirom,[2000](2004); 

Rotariu, Traian şi Iluţ, Petru, Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Teorie şi 

practică (ediţia a II-a), Iaşi, Editura Polirom,[1997](2006); 

Vlăsceanu, Lazăr, Metodologia cercetării sociale. Metode şi tehnici.             

 Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986; 

 
 
 

Anexa 2 
TIPURI DE CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ 

pentru înscrierea la examenul de licenţă şi admiterea la studiile universitare de 
doctorat * 

 
 

Nr. 
crt. 

Documentul Se acceptă la 
secretariatul 

facultăţii/secretariatul 
şcolii doctorale 

Este 
nevoie de 

testare CLS 

1 Certificat de competenţă lingvistică eliberat 
de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – 
Departamentul de Limbi Moderne 
(Universitatea din Bucureşti) 

 
X 

 

2 Certificat de competenţă lingvistică eliberat 
de Universităţile Al.I.Cuza din Iaşi, Babeş-
Bolyai din Cluj, Universitatea de Vest din 
Timişoara 

 
X 

 

3 Diplome ale filialelor în limbi străine ale 
Universităţii din Bucureşti, A.S.E., Politehnicii 

 
X 

 

4 Titluri eliberate de universităţi străine X  

5 Documente din care rezultă o perioadă de 
studii în străinătate de cel puţin 6 luni 
conform O M. 

 
X 

 

6 Certificat de competenţă lingvistică eliberat 
de catedrele de limbi străine ale Universităţii  
Transilvania din Braşov şi Universitatea 
„Ovidius” din Constanţa 

 
X 

 

7 Diplome şi certificate eliberate de institute 
culturale străine (Consiliul Britanic, Institutul 

 
X 

 



Francez, Institutul Cervantes, Institutul 
Italian, etc.) 

8 Teste internaţionale (TOFEL, Cambridge 
Certificate, etc) 

 
X 

 

9 Diplome şi certificate eliberate de alte 
universităţi şi organisme 

  
X 

 
* În conformitate cu art.44, alin. (3) din Regulamentul Universităţii din Bucureşti 

aprobat în şedinţa Senatului din 22 septembrie 2005, începând cu anul universitar 
2006/2007 standardul minim pentru candidat este să folosească o limbă de circulaţie 
internaţională la nivel B2, conform cadrului de referinţă elaborat de Consiliul Europei. 

 
CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (CLS):  BD. SCHITU 

MĂGUREANU NR.1 (DEASUPRA TEATRULUI BULANDRA), TEL. 021/3125454 
 
 
 

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
LISTA COORDONATORILOR DE DOCTORAT 

 
 
 

Nr.crt Numele şi prenumele Funcţia Domeniul 

1.  ABRAHAM PAVEL Prof.univ.dr. Sociologie 

2.  BĂDESCU ILIE Prof.univ.dr. Sociologie 

3.  BALTASIU RADU Prof.univ.dr. Sociologie 

4.  BANCIU DAN PETRE GABRIEL Prof.univ.dr. Sociologie 

5.  BATÂR DUMITRU Prof.univ.dr. Sociologie 

6.  DUNGACIU DAN Prof.univ.dr. Sociologie 

7.  DÎNCU VASILE Prof.univ.dr. Sociologie 

8.  MĂRGINEAN IOAN Prof.univ.dr. Sociologie 

9.  PREDA MARIAN Prof.univ.dr. Sociologie 

10.  ROSTAS ZOLTAN Prof.univ.dr. Sociologie 

11.  SANDU DUMITRU Prof.univ.dr. Sociologie 

12.  STĂICULESCU ANA RODICA Prof.univ.dr. Sociologie 

13.  ŞTEFĂNESCU POLIANA Prof.univ.dr. Sociologie 

14.  VLĂSCEANU LAZĂR Prof.univ.dr. Sociologie 

15.  VOINEA MARIA Prof.univ.dr. Sociologie 



 
 
 


