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UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică 
Str. G-ral Berthelot 19, 010164 București 

021 314 86 10 • www.ftcub.ro 
 

 

Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase 

METODOLOGIA PROPRIE DE ADMITERE 

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 

Sesiunea septembrie – 2022 

 

Concursul de admitere, din anul 2022, în toate școlile doctorale din cadrul fiecărei facultăți, C.S.U.D., din Universitatea din București se va 

desfășura conform legislației în vigoare, conform Ordinului ministrului educației Nr. 3108/2022, penrru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctoral și prezentei Metodologii. Concursul de admitere la 

doctorat se organizează Școlile Doctorale în conformitate cu prevederile legale menționate, care vor fi aduse la cunoștință celor interesați prin afișare sau 

postarea pe pagina web. 

Concursul de admitere la doctorat cuprinde: 

o admiterea propriu-zisă la doctorat; 

o alocarea locurilor finanțate de la bugetul de stat prin granturi doctorale;  

o alocarea burselor finanțate de la bugetul de stat. 
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Concursul de admitere la doctorat în Şcoala Doctorală de Teologie și Studii Religioase, a Facultății de Teologie romano-catolică, Universitatea din 

București, (prescurtat SDTSR) în anul 2022 va avea loc conform legislației în vigoare, Ordinul ministrului educației, Nr. 3108/2022, penrru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctoral, sesuinea septembrie 2022, 

aprobat de Senatul Universității din București în data de 16 martie 2022 şi prezentei metodologii. 

 

Concursul de admitere este organizat de Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase, Facultatea de Teologie romano-catolică, pe locuri:  

1. finanțate de la buget cu bursă – 7 locuri (propuse);  

2. finanțate  de la buget fără bursă – 7 locuri (propuse);  

3. cu taxă – 7 locuri (propuse). 

Studenții străini se pot înscrie la  programul doctoral  cu taxă  având un program special stabilit de conducătorul de doctorat. 

 

I. Calendarul admiterii 

Înscrierile şi concursul de admitere se desfășoară conform calendarului aprobat de Senatul Universității din București astfel: 

- 05-16 septembrie 2022, înscrieri, la secretariatul Facultății de Teologie romano-catolică; 

- 20-21 septembrie 2022, colocviu, prezență fizică și posibilitate online, de prezentare a proiectului de cercetare în fața Comisiei de admitere; 

- 23 septembrie 2022, afișarea rezultatelor. 

II. Pregătirea concursului 

Concursul se desfășoară în faţa unei Comisii de admitere formată din unii conducători de doctorat, care sunt membri ai Școlii Doctorale de Teologie 

și Studii Religioase. Vor fi organizate două comisii de admitere, după cum urmează: 

 

Comisia I – Teologie Catolică  

- Prof. univ. dr. Wilhelm Dancă,  

- Prof. univ. dr. Daniel Barbu,  

- Conf. univ. dr. Lucian Dîncă. 
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Comisia II – Teologie Baptistă  

- Prof. univ. dr. Otniel Bunaciu,  

- Conf. univ. dr. Emil Bartoș,  

- Conf. univ. dr. Adrian-Emanuel Sârbu. 

Conform metodologiei elaborate de Universitatea din București, prezentăm următoarele date despre conducătorii de doctorat: 
 

Nr. crt. Numele conducătorului de 

doctorat 
Arii tematice 

acoperite de 

conducătorul de 

doctorat 

Limba străină în 

care poate fi 

redactată teza 

Comisia de 

admitere 

corespunzând 

unui domeniu de  

cercetare 

Tipul probei Bibliografie 

1. Prof.dr. Wilhelm Dancă Teologie fundamentală 
 

Engleză 
Franceză 
Italiană 

Comisia de 

Teologie Catolică 
Probă orală – 

pe baza tematicii 

propuse proiect 

Bibliografia 

parcursă legată de 

tema propusă 
2. Conf. dr. Lucian Dîncă Teologie patristică Franceză 

Italiană 
Comisia de 

Teologie Catolică 
Probă orală – 

pe baza tematicii 

propuse în proiect 

Bibliografia 

parcursă legată de 

tema propusă 
4. Prof. dr. Ioan Robu Teologie morală Italiană Comisia de 

Teologie Catolică 
Probă orală – 

pe baza tematicii 

propuse în proiect 

Bibliografia 

parcursă legată de 

tema propusă 
5.  Prof. dr. Daniel Barbu Teologie socială Engleză 

Franceză 

Comisia de 

Teologie Catolică 

Probă orală –  

pe baza tematicii 

propuse în proiect 

Bibliografia 

parcursă legată de 

tema propusă 

5. Prof. dr. Otniel Bunaciu Teologie aplicată / 

Teologie dogmatică 
Engleză Comisia de 

Teologie Baptistă 
Probă orală – 

pe baza tematicii 

propuse în proiect 

Bibliografia 

parcursă legată de 

tema propusă 
6. Conf. dr. Emil Bartoș Teologie și dialog 

interconfesional 

Engleză  Comisia de 

Teologie baptistă 

Probă orală – 

pe baza tematicii 

propuse în proiect 

Bibliografia 

parcursă legată de 

tema propusă 

7. Conf. dr. Adrian Sârbu Teologie și provocările 

societății moderne 

Engleză  Comisia de 

teologie baptistă 

Probă orală – 

pe baza tematicii 

propuse în proiect 

Bibliografia 

parcursă legată de 

tema propusă 
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III. Condițiile înscrierii la concurs & Dosar  

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidați care dețin diploma de licență sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată 

organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii 

universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenții studiilor efectuate în străinătate şi 

recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Științifice, ca fiind studii universitare de master, 

precum şi cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene în aceleași 

condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. 

Înscrierile se vor face la secretariatul Școlii Doctorale de Teologie și Studii Religioase, Facultatea de Teologie romano-catolică a Universității din 

București, sau online. Pentru înscriere, candidații vor depune următoarele acte: 

• acordul ierarhului arhidiecezei romano-catolice de București sau, după caz, al președintelui comunității baptiste din București. 
• cerere/fișă de înscriere - formular tip – la înscriere: descarcă fișa de înscriere, sesiunea septembrie 2022, aici.  
• copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./pașaport etc); 
• certificat de naștere, copie  - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale; 
• certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către 

secretariatul școlii doctorale ; 
• diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale; 
• diploma de învățământ superior (licență) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii - certificarea conformității cu originalul de către 

secretariatul școlii doctorale; 
• diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii - certificarea conformității cu originalul se poate face 

de către secretariatul școlii doctorale; 
• memoriu de activitate științifică; 
• lista cu titlurile lucrărilor științifice publicate; 
• proiect de cercetare doctorală (propunerea unei teme în concordanță cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanței 

acesteia); 
• o listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfășura colocviul; 
• certificat de competență lingvistică, copie xerox nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competență lingvistică, 

atașată prezentei metodologii); 
• pentru cetățenii străini - certificatul de competență lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competență lingvistică de 

cunoaștere a unei limbi de circulație internațională în cazul în care programul de doctorat se va desfășura   într-o limbă de circulație 

internațională, exceptând candidații, cetățeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulație internațională; 
• chitanța de achitare a taxei de înscriere (300 RON). Personalul încadrat în Universitatea din București este scutit de plata acestei taxe; 
• declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului transmis online. 
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Notă:  

(1) Dosarul poate fi transmis online către secretariatul Școlii Doctorale pentru verificare, urmând ca dosarul fizic sa fie depus până la prima probă 

de concurs. În cazul în care dosarul se transmite online, acesta va conține și declarația pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea  

documentelor din dosarul online. 

(2) Absolvenții de master promoția 2022 pot depune la dosar adeverința de absolvire a studiilor universitare de masterat. Candidații, cetățeni străini 

non-UE sau bursieri ai Statului Român, se vor adresa Departamentului Relații Internaționale / Biroul Relații Externe în vederea înscrierii la 

concursul de admitere la studiile universitare de doctorat. 

(3) Candidații care au efectuat studiile în străinătate au obligația de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obținute şi a atestatului 

de recunoaștere a acestor studii eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Științifice în 

conformitate cu O.M. nr. 3108/2022, art.55. 

 

O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat. Costurile aferente depășirii duratei învățământului 

gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studentul-doctorand. Orice alte detalii în legătură cu admiterea la studiile universitare de doctorat pot fi 

obținute la secretariatul Școlii Doctorale de Teologie și Studii Religioase. 

Taxa pentru locurile cu taxă: 6.000 RON/an. 

Nu vor fi supuși taxelor de înscriere la concursul de admitere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din plasament 

familial, copiii personalului didactic în activitate și personalului încadrat în Universitatea din București. Aceștia sunt scutiți o singură dată în cadrul unei 

instituții de învățământ superior. 

Conducerea Școlii Doctorale de Teologie și Studii Religioase va lua măsuri pentru aducerea la cunoștința candidaților, prin afișare în termen legal, 

a tematicilor și bibliografiilor pentru programele la care se organizează concurs de admitere. 

 

IV. Desfășurarea concursului 

Fiecare candidat își va prezenta proiectul de cercetare înaintea comisiei de examinare, prezență fizică sau posibilitate online. Comisia va 

delibera  asupra proiectului de cercetare și prestației fiecărui candidat; membrii săi vor acorda note care vor fi trecute într-un catalog, sub semnătură. Media 

minimă de admitere este 7,00 (șapte). Selecția candidaților la doctorat pentru o poziție vacantă este realizată de către conducătorul de doctorat, în limita 

locurilor vacante aprobate. Conducătorul de doctorat decide cazurile discutabile pentru candidații săi. Candidații vor fi ierarhizați în ordinea mediilor. 

Consiliul Școlii Doctorale va stabili, împreună cu toți conducătorii de doctorat ai Școlii Doctorale, locurile vacante ale fiecărui conducător.  
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Toate locurile aprobate de Ministerul Educației vor fi distribuite conform clasamentului final al candidaților care au participat la examenul de 

admitere. În cadrul aceleiași comisii, fiecare conducător de doctorat este liber să stabilească bibliografia şi maniera de examinare pentru cei înscriși la el, 

având grijă să  nu nedreptățească  pe acei candidați care au avut alt program de pregătire. 

Alocarea locurilor finanțate de la bugetul de stat prin granturi doctorale şi a burselor finanțate de la bugetul de stat se face de către Consiliul Școlii 

Doctorale prin clasificarea tuturor candidaților dintr-un domeniu de doctorat pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute de 

candidați.  

Media se calculează din:  

(1) nota pentru proiectul de cercetare;  

(2) nota pentru prezentarea/interviu, prezență fizică sau posibilitate online, a acestuia.  

În caz de medii egale, departajarea candidaților se va face pe baza următoarelor criterii:  

(1) nota obținută pentru Proiectul de cercetare;  

(2) media de la examenul de disertație masterală (sau de la licență, pentru candidații care au absolvit studii universitare de lungă durată). 

Pe lista unică sunt incluși toţi candidații declarați admiși, specificându-se dacă sunt admiși: 

- pe locuri finanțate de la buget cu bursă,  

- pe locuri finanțate de la buget fără bursă sau  

- pe locurile cu taxă. 

Este obligatorie prezentarea de către fiecare candidat (în dosarul de înscriere) a unui proiect de cercetare, conform schiței de mai jos: 

 

  



7 

Universitatea din București 

Facultatea de Teologie Catolică 

Sau, după caz, 
Facultatea de Teologie Baptistă 
Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase 
 

Numele conducătorului de doctorat: ........ 
 

Proiect de cercetare doctorală 

 

Numele candidatului: ........ 

 

Titlul proiectului: ........ 

 

(1) Principalul obiectiv şi rezumatul proiectului  

(prezentați principalele scopuri urmărite prin proiectul de cercetare şi faceţi un rezumat al felului în care credeți – acum – că îl puteți atinge. 

Scopul acestor precizări este de a ajuta comisia să decidă dacă tema prezintă interes sau nu). 

(2) Fundalul cercetării  

(arătați cât s-a evoluat în abordarea temei propuse, ce literatură există şi ce noutăți aţi putea aduce prin teză. Arătați dacă tema se încadrează în 

preocupările conducătorului de doctorat). 

(3) Cadrul teoretic  

(schiță a fundamentului teoretic al proiectului şi a motivelor pentru care l-aţi ales). 

(4) Metoda  

(prezentați metodele pe care le veţi utiliza şi problemele de etică pe care le ridică cercetarea. Care sunt sursele de informare – teoretică şi 

empirică – şi dacă vă sunt accesibile). 

(5) Diseminare  

(6) (faceţi o schiță a rezultatelor pe care le aşteptaţi și un plan de diseminare: publicarea rezultatelor în articole, cărți, mass media etc.) 

(7) Bibliografie parcursă 

(faceți o listă succintă de lucrări, cărți și articole științifice, relevante pentru domeniul de cercetare în care vă înscrieți). 

Notă: Proiectul de cercetare completat va avea max. 14.000 caractere, inclusiv spațiile. 
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Număr de locuri pe comisii: 

Număr total de locuri scoase la concurs (cu taxă și fără taxă):  

1. IPS prof. dr. Ioan Robu - 2 locuri 

2. Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă - 2 locuri 

3. Pr. conf. dr. Lucian Dîncă - 2 locuri 

4. Prof. dr. Daniel Barbu - 4 locuri 

5. Conf. dr. Wilhelm Tauvinkl - 4 locuri 

6. Prof. dr. Otniel Bunaciu - 3 locuri 

7. Conf. dr. Emil Bartoș - 3 locuri 

8. Conf. dr. Adrian Sârbu - 3 locuri 

9. Pr. Prof. Dr. Isidor Mărtincă - 3 locuri 

 

N.B.: Pr. Prof. Vladimir Petercă (Studii biblice) nu mai scoate posturi la concurs, el încheind colaboarea cu SDTSR. 

Comisia I – Teologie Catolică: 
• Număr locuri buget cu bursă: 4 locuri (propuse)  
• Număr locuri buget fără bursă: 3 locuri (propuse)  
• Număr locuri taxă: 4 locuri (propuse)   

Comisia II – Teologie Baptistă: 
• Număr locuri buget cu bursă: 3 locuri (propuse)  
• Număr locuri buget fără bursă: 4 locuri (propuse) 
• Număr locuri taxă: 3 locuri (propuse)  

 

V. Anunțarea rezultatelor și confirmarea locului ocupat prin concurs 

Rezultatele concursului de admitere vor fi validate de Consiliul Școlii Doctorale și de CSUD şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere a 

Universității din București, înainte de afișare. 

Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universității din București, se aduc la cunoştinţă prin afișare la 

sediul Școlii Doctorale şi pe pagini web în termen de cel mult 48 ore de la data finalizării acestuia. 

Candidații care îşi retrag actele înainte de afișarea rezultatului final al concursului sunt considerați eliminați din concurs. 
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Candidații declarați admiși sunt înmatriculați la studiile universitare de doctorat în baza rezultatului concursului pentru anul universitar 2022/2023 

prin decizia Rectorului Universității din București. 

Dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la școlarizare se restituie, la cerere, în cel mult 48 ore de la depunerea cererii, obligatoriu 

gratuit, pe baza actelor de identitate, după afișarea rezultatelor finale. 

Pentru probele orale nu se admit contestații. 

 

Calendarul concursului: 

5-16 sept. 2022 - înscrierea candidaților 

20-21 sept. 2022 – colocviu/ + analiza dosarului candidatului 

23 sept. 2022 - afișarea rezultatelor 

 

Candidații declarați admiși pe locurile bugetate (cu bursă și fără bursă) vor confirma locul prin depunerea  

Diplomei de Bacalaureat,  

Diplomei de Licență și  

Diplomei (sau adeverinței) de Master în original,  

la Secretariatul Facultății de Teologie Catolică, în termen de 3 (trei) zile de la anunțarea rezultatelor  

(în zilele de 24-27 septembrie 2022, între orele 9.00 – 14.00). 

 

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă: 

(1) vor depune la Secretariatul Facultății de Teologie Catolică în zilele de 24-27 septembrie 2022, între orele 10.00-14.00, Chitanța din care să reiasă că au 

achitat suma de 100 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universității din București (sediul Rectoratului UB, Șos. Panduri nr. 90). Pe chitanță 

se va specifica: „pentru Facultatea de Teologie Catolică, taxă de studiu doctorat”; 

(2) vor confirma locul prin depunerea actelor necesare la Secretariatul Facultății de Teologie Catolică. 

 

 DECAN,            DIRECTOR, 

              Școală Doctorală 

 Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă          Pr. conf. dr. Lucian Dîncă 


