
 
 

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 4 

Cluj-Napoca, RO-400084  

Tel./Fax: 0264 590066 
0264 405357    

secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro 
www.teatrufilm.ubbcluj.ro 

 
 

 
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII 

LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN CADRUL ȘCOLII DOCTORALE DE TEATRU ȘI FILM 
ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ 

 
 
I. PREAMBUL 
 
Art.1. Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 195/2020 din 
16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-
CoV-2, precum și deciziile Universității Babeș-Bolyai cu privire la suspendarea activităților didactice față în față 
și desfășurarea acestora în regim online, admiterea la studii universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale 
de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai se va desfășura în conformitate cu prezentul regulament, precum 
și cu Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai, pentru anul 
universitar 2020-2021 și anexele sale, aprobate prin hotărârea Senatului Universității Babeș-Bolyai nr. 
5938/16.04.2020. 
 
Art. 2. În cadrul Școlii Doctorale de Teatru și Film, toate procedurile privind admiterea la studii universitare de 
doctorat se vor realiza online. 
 
 
II. CALENDARUL ADMITERII 
 
Art. 3. În cadrul Școlii Doctorale de Teatru și Film, admiterea la studii universitare de doctorat va avea loc 
conform următorului calendar: 
 
Calendar de admitere 2020 pentru candidații - cetățeni din România, Uniunea Europeană, Spațiul Economic 
European, Confederația Elvețiană: 

• 31 august – 4 septembrie 2020: înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile doctorale 
de care aparțin 

• 7 - 15 septembrie 2020: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere. 

• 22 – 24 septembrie 2020: confirmarea ocupării locurilor (la Institutul de Studii Doctorale) 

• 1 octombrie 2020: înmatricularea candidaților admiși 
 
Calendar de admitere 2020 pentru candidații – cetățeni străini extracomunitari (din alte state decât cele 
membre ale UE, SEE si CH)  

• 20 aprilie - 30 iunie 2020: Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru obținerea Scrisorii 
de Acceptare la Studii 

• 31 august – 4 septembrie 2020: Perioada de înscriere la concursul de admitere. Înscrierea candidaților 
străini se face la Institutul de Studii Doctorale 

• 7 - 15 septembrie 2020: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere 

• 22 – 24 septembrie 2020: data finalizării procesului de selecție. Confirmarea ocupării locurilor (la 
Institutul de Studii Doctorale) 

• 1 octombrie 2020: înmatricularea candidaților admiși 
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• 16 octombrie 2020: termenul de depunere a contractelor de studii universitare de doctorat la ISD 
 
 
III. CRITERII DE ADMITERE 
 
Art. 4. Admiterea la studii universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Teatru și Film se face pe bază 
de concurs cu două probe: 
 

a) PROBA A - o probă orală de verificare a cunoștințelor de specialitate, pe baza unei tematici anunțate 
de conducătorul de doctorat cu cel puțin două luni înainte de data desfășurării concursului de 
admitere; 

 
b) PROBA B - un interviu în cadrul căruia se analizează preocupările științifice/artistice ale candidatului, 

aptitudinile lui de cercetare/creație artistică și tema propusă pentru teza de doctorat.  
 
Art. 5. La fiecare dintre cele două probe, membrii comisiei vor acorda note întregi. Nota de admitere a 
candidatului va fi media aritmetică a mediilor aritmetice ale notelor obținute la cele două probe, calculate cu 
două zecimale. 
 
Art. 6. Participarea candidatului la interviu este condiționată de promovarea cu minimum nota 7 a probei 
orale de verificare a cunoștințelor de specialitate. 
 
Art. 7. Candidații vor fi admiși în limita locurilor alocate fiecărui conducător de doctorat în ordinea 
descrescătoare a notelor de admitere. Nota de admitere minimă pe care trebuie să o obțină un candidat 
pentru a fi declarat admis este 7,00. 
 
 
IV. PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE ADMITERE 
 
Art. 8. Înscrierea candidaților la admitere va urma procedura aprobată de Senatul Universității Babeș-Bolyai 
prin Anexa la Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai 
pentru anul universitar 2020-2021, aprobată prin hotărârea nr. 5938/16.04.2020. 
 
Art. 9. În urma finalizării procesului de înscriere a candidaților, Secretariatul Școlii Doctorale de Teatru și Film 
va centraliza dosarele candidaților, va verifica corectitudinea acestora și va publica pe pagina web a Școlii 
Doctorale lista candidaților înscriși. 
 
Art. 10. În urma consultării președinților de comisii, Secretariatul Școlii Doctorale va realiza programarea 
individuală a probelor de concurs, astfel încât candidații să aibă la dispoziție 10 minute pentru pregătirea 
subiectului și 20 de minute pentru susținerea examenului. Programarea candidaților pentru proba A va fi 
afișată pe pagina web a școlii doctorale cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea examenelor. 
 
Art. 11. După finalizarea probei A pentru toți candidații, Secretariatul Școlii Doctorale va afișa pe pagina web 
a Școlii Doctorale rezultatele la această probă, precum și programarea candidaților pentru proba B. 
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Art. 12. Pentru proba A, președinții comisiilor de concurs vor formula, pe baza tematicii și bibliografiei proprii, 
un număr de n+1 subiecte, unde n este numărul de candidați pentru respectiva comisie. Acestea vor trebui 
astfel formulate încât candidatul să poată răspunde în maximum 20 de minute. Subiectele vor fi sigilate în 
plicuri. Odată cu începerea probei, comisia va extrage un subiect în mod aleatoriu și îl va comunica 
candidatului. Acesta va avea 10 minute la dispoziție pentru a se pregăti, apoi 20 de minute pentru a răspunde. 
Pentru proba B, candidații vor avea la dispoziție 30 de minute. Ambele probe vor fi înregistrate și se vor arhiva 
la Școala Doctorală de Teatru și Film. 
 
Art. 13. Probele online se vor desfășura pe platforma Zoom, prin videoconferință inițiată, conform programării 
prealabile, de către Secretariatul Școlii Doctorale. Secretariatul Școlii Doctorale împreună cu tehnicienii 
Facultății de Teatru și Film asigură comisiilor de concurs suportul tehnic necesar pentru desfășurarea în bune 
condiții a probelor. Candidatului îi revine responsabilitatea pentru asigurarea propriei conexiuni la Internet și 
propriilor echipamente tehnice audio și video necesare derulării probelor.  
 
Art. 14. Rezultatele evaluării se vor consemna în cataloage intermediare care vor fi transmise secretarului 
școlii doctorale de către fiecare dintre membrii comisiei, după fiecare probă. Pe baza acestor cataloage, 
președintele de comisie va întocmi procesul verbal al admiterii. 
 
V. RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ÎN CADRUL PROCESULUI DE ADMITERE 
 
Art. 14. Secretarul Școlii Doctorale de Teatru și Film are următoarele atribuții și responsabilități: 

a) verifică dosarele de înscriere, le centralizează și le transmite în format electronic comisiilor înaintea 
începerii probelor de admitere; 

b) asigură, împreună cu tehnicienii Facultății de Teatru și Film, suportul tehnic necesar desfășurării 
admiterii în bune condiții; 

c) realizează programarea probelor de concurs și monitorizează respectarea programărilor; 
d) inițiază videoconferința și realizează înregistrarea probelor de concurs și arhivarea acestora în arhiva 

Școlii Doctorale; 
e) asigură realizarea în bune condiții a fluxului de documente electronice generate în procesul de 

admitere (cataloage intermediare, procese verbale, dosare de concurs, liste cu rezultate etc.); 
f) sintetizează și afișează rezultatele concursului de admitere.  

 
Art. 15. Directorul Școlii Doctorale de Teatru și Film are următoarele atribuții și responsabilități: 

a) răspunde pentru buna desfășurare a concursului de admitere, în sensul respectării normelor de 
calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare; 

b) aprobă programarea probelor de concurs; 
c) contrasemnează rezultatele probelor de concurs; 
d) înaintează Consiliului Școlii Doctorale spre avizare rezultatele concursului de admitere. 

 
Art. 16. Consiliul Școlii Doctorale de Teatru și Film are următoarele atribuții și responsabilități: 

a) avizează rezultatele concursului de admitere;  
b) numește, dacă este cazul, comisiile de contestație. 

 
Art. 17. Președinții comisiilor de concurs au următoarele atribuții și responsabilități: 
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a) întocmesc subiectele pentru proba A în conformitate cu propria tematică și bibliografie; 
b) răspund pentru buna desfășurare a concursului de admitere în cadrul propriei comisii, în sensul 

respectării normelor de calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare; 
c) răspund pentru respectarea programării probelor din cadrul propriei comisii; 
d) întocmesc, aprobă și transmit în formă electronică cataloagele cu rezultatele probelor de concurs și 

procesele verbale pentru propriile comisii. 
e) semnează listele cu rezultatele finale ale admiterii în cadrul propriei comisii. 

 
Art. 18. Candidații la concursul de admitere au următoarele responsabilități: 

a) își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele 
digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație 
scrisă semnată. 

b) își asumă responsabilitatea asigurării propriilor mijloace tehnice pentru desfășurarea în bune condiții 
a probelor de admitere; 

c) își asumă responsabilitatea de a răspunde prompt, în toată perioada admiterii, la solicitările primite 
din partea Școlii Doctorale de Teatru și Film pe numărul de telefon sau adresa de E-mail comunicate 
în fișa de înscriere; 

d) își asumă responsabilitatea respectării, în ceea ce îi privește, a programării probelor de concurs. 
 
Art. 19. Membrii și președinții comisiilor de admitere, membrii Consiliului Școlii Doctorale de Teatru și Film, 
Directorul Școlii Doctorale de Teatru și Film, Secretarul Școlii Doctorale de Teatru și Film își asumă 
responsabilitatea pentru autenticitatea documentelor generate și transmise în format electronic, precum și 
pentru securizarea propriilor adrese de E-mail, dacă aleg să nu folosească adresele de E-mail instituționale. 
 
VI. DISPOZIȚII FINALE 
 
Art. 20. Odată cu adoptarea prezentului regulament, rămân în vigoare toate celelalte prevederi ale 
Metodologiei de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai pentru anul 
universitar 2020-2021. 
 
Art. 21. Atunci când situația la nivel național se va modifica și va permite reluarea activităților didactice față 
în față, prevederile prezentei anexe își vor înceta valabilitatea, aplicându-se integral Metodologia de admitere 
la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2020-2021. 


