ANUNȚ IMPORTANT
După concursul de admitere la doctorat, candidații trebuie să parcurgă următorii pași:
Pasul 1) Confirmarea ocupării locului în perioada 24-26 septembrie 2018:


Candidații admiși pe locuri bugetate ((locuri finanțate prin granturi de studii) listați ca
înmatriculabili) vor confirma locul la doctorat prin depunerea a diplomei de master ciclul 2 sau, după caz, a diplomei de licență echivalentă cu studiile de master, în original.
Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunea 2017-2018 vor depune
adeverința de absolvire, în original. Această adeverință va fi înlocuită cu diploma
corespunzătoare, în original, cel târziu până la data încetării termenului de valabilitate a
adeverinței.



Candidații admiși pe locuri cu taxă listați ca înmatriculabili vor depune la Institutul de
Studii Doctorale până la data de 26 septembrie 2018 toate documentele restante și vor
confirma ocuparea locului prin prezentarea la Institutul de Studii Doctorale, în perioada
anunțată pentru desfășurarea confirmărilor, a chitanței prin care se dovedește achitarea
taxei de școlarizare pentru cel puțin prima tranșă. Taxa de studii se plătește la casieria
facultății de care aparține conducătorul de doctorat

(conform https://doctorat.ubbcluj.ro/wpcontent/uploads/2018/07/Tabel_distributie_ScDoct_CDR_admitere2018-3.pdf )
iar cuantumul taxei este afișat la adresa https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/taxele-de-studii-pentrudoctoranzii-pe-locuri-cu-taxa/)
Mențiune: Până la data de 26 septembrie 2018, toți candidații admiși vor depune la Institutul
de Studii Doctorale, cu mențiunea școlii doctorale și a conducătorului de doctorat, toate
documentele restante de la dosarul de înscriere!
Depunerea documentelor necesare confirmării ocupării locului de la doctorat se va face între
orele 10.00-13.00, în Sala 26 (Sala Aristide Briand) etajul 1, Clădirea echinox de pe
Strada Universității 7-9.
Etapele de înmatriculare la doctorat vor fi prezentate pe site-ul ISD, începând cu data de 21
septembrie 2018.
Lista provizorie a rezultatelor la admitere la doctorat 2018 va fi afișată pe site-ul ISD
începând cu data de 21 septembrie 2018 (după ce vom primi rezultatele de la toate cele 29
de școli doctorale).
În perioada 19–21 septembrie 2018, rezultatele admiterii la doctorat vor fi afișate la avizierul
sau pe site-ul fiecărei școli doctorale.

Vă mulțumim pentru înțelegere,
Echipa Institutului de Studii Doctorale

