Școala Doctorală din Universitatea Tehnica de Construcții organizează înscrieri pentru studii
universitare de doctorat în perioada 01 septembrie – 09 septembrie 2014, atât pentru candidații
români cat și pentru candidații străini.
Pentru înscrierea la studii universitare de doctorat a candidaților străini, aceștia trebuie sa trimită
la Școala Doctorală sau la Secretariat Rectorat, documentele necesare înscrierii, spre aprobare, cu cel
puțin 60 de zile înainte de data de începere a înscrierilor.
Documentele necesare înscrierii la studii universitare de doctorat care trebuie să fie traduse în una
din limbile următoare: Română/ Engleză/ Franceză/ Germană, sunt:
 Certificat de naştere;
 Certificat de căsătorie (dacă e cazul);
 Diploma de bacalaureat (sau echivalentă);
 Diploma de licenţă (sau echivalentă);
 Foaia matricolă de la facultate;
 Certificat medical (inclusiv testul HIV);
 4 fotografii tip pașaport;
 Copie după paşaport.
Candidaţii străini care au obţinut Scrisoarea de acceptare de la Ministerul Educației Naționale se
pot adresa Școlii Doctorale (Secretariatului Rectorat) a Universităţii Tehnice de Construcții , până la
data de 1 octombrie a fiecărui an.
Cetăţenii străini care au obţinut recunoaşterea studiilor în vederea înscrierii la doctorat vor plăti
sau nu, taxe, conform hotărârii Ministerului Educaţiei Naționale consemnate în Scrisoarea de
acceptare.
Taxele pentru doctoranzii străini înscrişi pe cont propriu valutar şi care nu sunt cetăţeni ai statelor
membre, sunt stabilite conform Legii 102/1994 şi Normelor metodologice conform Monit.Rom.Nr.10
din 5.01.2006.
În Universitatea Tehnică de Construcții taxa pentru studiile universitare de doctorat pentru un
student-doctorand altul decât cetățean al statelor membre este de 2610 euro/an.
Aspecte referitoare la dosarele de recunoaştere a studiilor efectuate în străinătate de către
cetăţeni din state membre ale UE/ ale SEE şi din CE, în vederea înscrierii la concursul de admitere la
studii universitare, în anul universitar 2014/2015:
•

dosarele pentru înscrierea Ia studii universitare de licenţă vor fi transmise prin curier/poştă la
M.E.N./C.N.E.R.D. însoţite de o adresă de înaintare din partea universităţii, începând cu data
de 01.06.2014, până la data de 15.08.2014 (data Registraturii M.E.N.).

•

în cazul dosarelor incomplete pentru care C.N.E.R.D. solicită documente suplimentare, acestea
vor transmise la până la data de 01.12.2014 (data Registraturii M.E.N.).

•

candidaţii care au obţinut adeverinţe/atestate de recunoaştere emise de C.N.E.R.D. în anii
anteriori pot fi înscrişi Ia studii în baza acestora, la aceeaşi specializare sau specializări înrudite.

•

dosarele pentru înscrierea Ia studii universitare de masterat si doctorat sau la programe
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continua vor fi însoţite de o adresă de
înaintare în care se va menţiona perioada în care se efectuează înscrierea la aceste studii şi
programe şi nu vor fi transmise ulterior datei menţionate. In cazul în care C.N.E.R.D. va solicita
documente suplimentare acestea vor fi depuse în termen de 60 de zile.

Informaţii referitoare la conţinutului dosarului de recunoaştere pot fi găsite pe site-ul C.N.E.R.D. www.cnred.edu.ro, secţiunea Cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene / membru de familie /
protecţie subsidiară.
Pentru informaţii suplimentare şi pentru a evita deplasarea nejustificată a solicitanţilor la sediul
C.N.E.R.D., vă rugăm să ne contactaţi la următoarele numere de telefon şi adrese de email:
 pentru înscrierea la studii universitare de licenţă:
Gabriela Leţcai – letcai.gabriela@medu.edu.ro, tel. 021 405 56 40
Dana Constantin - constantin.dana@medu.edu.ro, tel. 021 405 56 59
 pentru înscrierea la studii universitare de master si doctorat:
Adrian Iordache – adriart.iordache@medu.edu.ro, tel. 021 405 62 44

