
DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

Fiecare candidat pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat 

depune la Secretariatul Universității – Compartimentul doctorate un dosar de 

înscriere (dosar plic), care trebuie să conţină următoarele documente: 

a. cererea de înscriere (formularul se obţine de la Secretariatul Universităţii); 

b. copie simplă a certificatului de naştere, vizată conform cu originalul de 

secretarul șef al universității şi copie simplă a Cărții/buletinului de identitate; 

c. copie simplă a certificatului de căsătorie, vizată conform cu originalul de 

secretarul șef al universității (acest document se depune numai de către 

candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie); 

d. copie simplă a diplomei de bacalaureat, vizată conform cu originalul de 

secretarul șef al universității; 

e. copie simplă, însoțită de traducerea în limba română, dacă este cazul, a 

diplomei de studii universitare de lungă durată şi a anexelor acesteia, vizată 

conform cu originalul de secretarul șef al universității; 

f. copie simplă, însoțită de traducerea în limba română, dacă este cazul, a 

diplomei de studii aprofundate sau de master, vizată conform cu originalul 

de secretarul șef al universității (acest document poate să lipsească din 

dosarul candidaţilor care se încadrează în prevederile Art. 13 din prezenta 

Metodologie;  

g. curriculum vitae şi listă de lucrări ştiinţifice (în limba română); 

h. chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere la 

doctorat; 

i. două fotografii color 4x3. 

 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de 

către o altă persoană, pe bază de procură. 

Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de  200 

de lei şi se achită la casieria universităţii, la înscriere. 

Dosarele incomplete nu vor fi procesate. 



 Înscrierile se fac la Secretariatul Universităţii (corp A, parter),  în 

perioada 03 – 10  septembrie 2018 (inclusiv sâmbăta şi duminica), după 

următorul program: 

Luni-vineri:    9.00- 15.00 

Sâmbătă-duminică:   9.00- 12.00 

Informaţiile se regăsesc pe site-ul universităţii şi pot fi accesate la adresa: 

https://www.upg-ploiesti.ro/ro/admitere-doctorat-2018  
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