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INSTITUTUL DE STUDII 
DOCTORALE  

ANUNȚ IMPORTANT 

 
Pentru înmatricularea la doctorat, candidații declarați admiși (care se regăsesc 
pe lista afișată la secțiunea Rezultate) trebuie să parcurgă următorii pași:  
 
1) după confirmarea ocupării locului, candidații admiși vor completa și vor semna  
contractul de studii în 4 exemplare. Vă informăm că se poate completa și 
semna Contractul de Studii, la școala doctorală de care aparțineți.   
 
2) candidații admiși vor întocmi, împreună cu conducătorul, planul studiilor 
universitare de doctorat în 4 exemplare semnate olograf, utilizînd oferta de 
Cursuri ale școlilor doctorale 2019-2020 care va fi publicată, după data de 7 oct. 
2019, la pagina http://doctorat.ubbcluj.ro/scolile_doctorale. 
Formularul planului studiilor universitare de doctorat va fi publicat la adresa 
https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/formulare/ sau la   
http://doctorat.ubbcluj.ro/documente/formulare/Planul_studiilor.doc, după data de 
7 oct. 2019 și se completează de către studentul-doctorand numai prin 
tehnoredactare (la calculator). Apoi se tipărește în 4 exemplare și se depune la 
secretariatul școlii doctorale de care aparține doctorandul. 
Planul studiilor universitare de doctorat se aprobă de către consiliul acelei școli 
doctorale în care conducătorul de doctorat este titular. După aprobare, toate 
exemplarele Planului se transmit către secretariatul Institutului de Studii Doctorale 
în termen de 30 de zile de la data stabilită de Senatul Universității Babeș-Bolyai ca 
fiind data de înmatriculare a studenților-doctoranzi admiși în urma concursului 
(înmatricularea este la: 1 octombrie 2019; termenul de depunere la ISD este așadar 
31 oct. 2019). 
 
3) În termen de cel mult 30 de zile de la data înmatriculării studentului-doctorand, 
conducătorul său de doctorat comunică directorului școlii doctorale componența 
comisiei de îndrumare, pe care a stabilit-o în urma consultării cu studentul-
doctorand, pentru a fi cuprinsă în statul de funcții. Această comisie de îndrumare, 
care pe parcursul studiilor sale de doctorat îl sprijină și-l coordonează, împreună cu 
conducătorul de doctorat, pe studentul-doctorand, este formată din alte 3 cadre 
didactice sau de cercetare din Universitatea Babeș-Bolyai, care au titlul de doctor și 
cel puțin funcția de lector universitar sau de cercetător științific gradul III. 
 
4) Studenții-doctoranzi interesați solicită cazare la secretariatul facultății de care 
aparțin. 
 
5) Pentru obținerea unei legitimații de student-doctorand este necesară 
transmiterea la adresa de e-mail pallszabo.ferenc@ubbcluj.ro  a unei fotografii 

http://doctorat.ubbcluj.ro/scolile_doctorale
https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/formulare/
http://doctorat.ubbcluj.ro/documente/formulare/Planul_studiilor.doc
mailto:pallszabo.ferenc@ubbcluj.ro


 
 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 
Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.63 
Fax: 0264-59.19.06 

doctorat@ubbcluj.ro 
http://doctorat.ubbcluj.ro 

 

INSTITUTUL DE STUDII 
DOCTORALE  

proprii, portret, cu rezoluție bună, în format .jpg. Legitimațiile se eliberează 
numai după 1 noiembrie 2019. 
Pentru eliberarea legimațiilor de călătorie (pentru cei înmatriculați la forma ”cu 
frecvență”) trebuie să depuneți la ISD, o poză tip buletin, până la data de 18 oct. 
2019. Programul cu publicul este intre orele 9.00 – 12.00.  
 
6) Pentru încasarea bursei de doctorat, fiecare student-doctorand va depune la 
Institutul de Studii Doctorale un document eliberat de una din băncile în care 
Universitatea Babeș – Bolyai poate să facă alimentarea contului: Banca Comercială 
Română (BCR), Bancpost, Banca Transilvania sau Banca Română de Dezvoltare 
(BRD). Din document trebuie să reiasă IBAN al contului curent pe numele 
studentului-doctorand, în lei. Documentul se poate transmite și scanat, de preferință 
în format .pdf, la adresa de e-mail doctorat@ubbcluj.ro 
Pentru orice neclarități, vă rugăm să ne scrieți mail.  

 
Vă dorim mult succes în noul an universitar!  
Echipa Institutului de Studii Doctorale  
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