
De ce un doctorat în Germania? 

Germania reprezintă unul din cele mai apreciate spații de cercetare 
pe plan mondial. Infrastructura de calitate, excelenta dotare a insti-
tuțiilor de cercetare, personalul calificat, precum și posibilitatea de a 
studia într-un mediu internațional competitiv au transformat  
Germania într-o destinație de top, alături de Statele Unite și Marea 
Britanie, pentru cei care își doresc un doctorat. La acestea se adaugă 
și strânsa cooperare între instituţiile de învăţământ superior, institu-
tele de cercetare şi companii inovatoare din industrie, concretizată 
în numeroase clustere de excelență. Un titlu de doctor obținut în 
spațiul academic german se bucură de prestigiu pe plan internațio-
nal, astfel că un doctorat în Germania poate reprezenta rampa de 
lansare pentru o carieră internațională!

Calea spre titlul de doctor: doctorat individual 
sau program de doctorat structurat?

Titlul de doctor se poate obține de la universități acreditate, de la 
instituții de învățământ superior cu un statut similar universităților 
sau institute de cercetare afiliate spațiului academic. În unele cazuri 
există posibilitatea pentru persoanele care lucrează în domeniul eco-
nomic să urmeze un doctorat „on the job”, cu sprijinul angajatorului 
și sub tutela unui profesor universitar. Cine dorește să urmeze un 
doctorat în Germania are nevoie de o diplomă de absolvire a unei 
universități acreditate, de regulă o diplomă de master. O diplomă de 
master emisă de o universitate de științe aplicate sau o diplomă de 
bachelor (licență) permit doar în cazuri excepționale începerea unui 
doctorat. Criteriile de eligibilitate sunt stabilite de către codul pri-
vind reglementarea studiilor de doctorat, care poate fi consultat, 
pentru fiecare specializare în parte, pe pagina web a facultății 
respective.
Titlul de doctor se poate obţine pe două căi:

Doctorat individual

Această variantă presupune îndrumarea lucrării de către un condu-
cător de doctorat (Doktorvater/Doktormutter) și este preferată de 
majoritatea viitorilor doctoranzi. Candidatul la titlul de doctor trebu-
ie să își caute singur un îndrumător. Pentru aceasta ia legătura cu 

un profesor, trimiţându-i un curriculum vitae și o schiţă de proiect 
de disertaţie. În procesul de căutare a unui conducător de doctorat 
pot fi utile contactele pe care propria universitate le are cu parteneri 
din Germania sau motoare de căutare online:
www.phdgermany.de
www.daad.de/research-explorer
www.hochschulkompass.de

Acceptarea de către îndrumător a doctorandului trebuie validată în 
plus de către comisia de doctorat a facultății respective. Pentru acest 
pas sunt de regulă necesare următoarele documente: adeverință pri-
vind acceptul formal al îndrumătorului de doctorat, copii legalizate 
după diplomele care dovedesc eligibilitatea pentru un program de 
doctorat și, eventual, un certificat standardizat de limbă. Codul pri-
vind reglementarea studiilor de doctorat conține informații despre 
aceste documente, precum și despre limba în care poate fi redactată 
lucrarea de doctorat.
Acest model tradițional de doctorat oferă o mare libertate în alege-
rea temei de disertație și în organizarea stagiului doctoral. Totodată 
solicită spirit de iniţiativă și o capacitate dezvoltată de a lucra inde-
pendent la un proiect de lungă durată, întrucât presupune un sis-
tem de cercetare liber, fără prezență obligatorie, limite de timp sau 
o curriculă impusă. Durata stagiului este de aproximativ 3-5 ani. 
Doctorandul trebuie să găsească singur surse de finanţare. De aceea 
majoritatea candidaților aplică și pentru o poziție de doctorat remu-
nerată, lucrând în calitate de colaboratori științifici la facultate. 
Aceste poziții sunt de regulă concepute pe o perioadă determinată 
și în regim part-time. În ce măsură activitatea desfășurată se con-
centrează pe cercetare, predare sau chestiuni administrative și are o 
legătură cu propriul proiect de doctorat depinde exclusiv de poziția 
respectivă.
Un doctorat în cadrul unui institut de cercetare, ca de exemplu 
Fraunhofer-Institut, oferă candidaților la titlul de doctor șansa acti-
vității într-un mediu inovator de cercetare aplicată. Doctoranzii din 
domeniul economic au de asemenea nevoie de un îndrumător din 
spațiul academic. De regulă angajatorii cooperează deja cu diferite 
instituții de cercetare și pot sprijini doctoranzii în procesul de cău-
tare a unui conducător de doctorat. O imagine sinoptică a diferite-
lor domenii de cercetare și a companiilor și institutelor susținătoare 
poate fi consultată aici: www.research-in-germany.de.
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Programe de doctorat structurate –  
Școli doctorale (Graduiertenkolleg)

Alături de modelul tradițional de doctorat se înregistrează în ultimii 
ani o creștere continuă a numărului celor care aleg o cale alternativă 
de a obține un titlu de doctor. Aceștia se decid pentru programe de 
doctorat structurate, similare celor din spațiul anglo-saxon. Lucrarea 
de doctorat trebuie să se potrivească tematic cu domeniul de cerceta-
re al şcolii doctorale, iar alegerea individuală a temei nu este întot-
deauna posibilă. Informaţii despre procedura de admitere, desfășu-
rată în mai multe etape, pot fi găsite pe site-urile programelor 
respective. Doctoranzii sunt îndrumaţi individual de către o echipă 
de cadre didactice universitare. Munca de echipă și un grad mare de 
aplicabilitate sunt vitale, întrucât se lucrează deseori la proiecte de 
cercetare comune. Programul intens, cu multe colocvii obligatorii, 
conduce mai repede la obţinerea titlului de doctor (aproximativ în  
3 ani). 
Şcolile doctorale dispun de multe ori de programe proprii de burse, 
iar finanțarea este reglementată odată cu admiterea în program. 
Aceste programe doctorale sunt destinate și unui public internațio-
nal, limba de lucru fiind deseori engleza. O selecție a programelor 
de doctorat internaționale poate fi consultată aici: 
www.daad.de/international-programmes
www.dfg.de

Care sunt costurile?

Un doctorat în cadrul unei instituții de stat nu presupune de regulă 
taxe de studiu, cel puțin în primele 6 semestre. În Germania toţi 
studenţii plătesc însă o contribuţie semestrială, din care sunt susţi-
nute căminele, cantinele precum și organizaţiile studenţești. De 
multe ori, în această contribuţie este inclus și un abonament semes-
trial obligatoriu pentru transportul public. Valoarea contribuţiei 
ajunge de la 50 € până la 250 €, în funcţie de ceea ce cuprinde. 
Costurile de trai se estimează, în funcţie de locul de studiu, la ca. 
850 € pe lună.
www.studis-online.de/StudInfo/Gebuehren
www.internationale-studierende.de

Ce posibilități de finanțare există?

DAAD oferă burse de doctorat pentru un stagiu de cercetare de 1-10 
luni pentru doctoranzii din România sau pentru finanțarea unui sta-
giu doctoral integral în Germania. Mai multe detalii pot fi găsite aici:
www.daad.ro. 
Pentru alte posibilități de finanțare pot fi consultate următoarele 
baze de date:
www.funding-guide.de
www.stipendienlotse.de

Această publicație a fost finanțată de către Ministerul Federal German al 

Educației și Cercetării.

Informațiile din această broșură au fost selectate cu mare atenție. Nu se 

poate garanta însă corectitudinea tuturor datelor conținute.

Informații utile

■   Cercetare 
www.research-in-germany.de 
 www.forschungsportal.net 
 www.euraxess.de 
www.excellence-initiative.com

■  Germania 
 www.facts-about-germany.de 
www.deutschland.de


