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 Calendarul admiterii la studiile universitare de doctorat: 

5-12 SEPTEMBRIE 2022 ÎNSCRIERI (CONFORM CALENDARULUI AFIȘAT); 

            13 SEPTEMBRIE, PROBA SCRISĂ, ORA 9, SALA 201; 

            15 SEPTEMBRIE, afișarea rezultatelor la proba scrisă; 

            15-16 SEPTEMBRIE, depunerea eventualelor contestații; 

            16  SEPTEMBRIE, afișarea rezultatelor contestațiilor; 

19 SEPTEMBRIE, PROBA ORALĂ, ORA 9, ONLINE; 

            25 SEPTEMBRIE, AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE. 

 27 SEPTEMBRIE termenul de depunere a actelor de studiu în original la dosarul 

candidatului admis pe loc finanțat de la buget; neprezentarea diplomelor în original la 

termen, din vina exclusivă a candidatului admis, conduce la pierderea locului finanțat de 

la buget. 

Cuantumul taxei de înscriere, 2022: 300 de lei 

Taxa poate fi plătită online la: https://po.unibuc.ro/doctorat.php  

Admiterea candidaților la doctorat se face prin concurs.   

Concursul de admitere, din anul 2022 se va desfășura conform legislației în vigoare, 

conform Ordinului ministrului educaţiei Nr. 3102/08.02.2022, pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de 

licență, de master și de doctorat, metodologiei cadru a Universității din București 

https://po.unibuc.ro/doctorat.php


(https://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/2022/03/Metodologie-admitere-Doctorat-

2022.pdf) și prezentei Metodologii. 

 Pentru admitere la Școala Doctorală candidatul/candidata va susține  2 probe de 

concurs astfel: 

a) proba scrisa din domeniul studiilor universitare de doctorat  (vezi tematica 

și bibliografia in Anexa 1 ). 

• Pentru domeniul Sociologie, candidații vor susține examen din „Introducere 

în Sociologie” și „Metodologie. Metode și tehnici de cercetare socială”. 

 

• Pentru domeniul Asistență Socială, candidații vor susține examen din 

„Introducere în Asistență Socială” și „Metodologie. Metode și tehnici de 

cercetare socială”. 

 

 Proba „a” este probă eliminatorie: Pentru a putea susține proba „b” 

(susținerea temei) candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la proba        

scrisă. 

 

            b)  susținerea temei în concordanță cu domeniul coordonatorului științific în 

fața conducătorilor de doctorat din cadrul școlii doctorale. 

 Selecția candidatului la doctorat este realizată de către conducătorul de 

doctorat. Studentul doctorand poate fi înmatriculat numai în urma obținerii avizului 

favorabil al consiliului școlii doctorale. 

Frecventarea cursurilor Școlii Doctorale de către candidații declarați admiși, în 

cazul celor care au obținut deja un titlu de doctor sau au mai fost înmatriculați la studii 

universitare de doctorat,  se poate realiza numai pe bază de taxă. Cuantumul taxei anuale 

este de 7500 lei. 

Comisia de admitere la doctorat se constituie din conducători de doctorat și alți 

specialiști care au titlul de doctor și funcția didactică de cel puțin conferențiar universitar 

sau cercetător științific gradul II. 

Concursul de desfășoară în limba română. Candidații care nu vorbesc limba română 

ca limbă maternă și nu au absolvit nici studiile liceale nici cele universitare (licență, 

masterat) în limba română pot opta să susțină concursul de admitere in limba engleză. 

https://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/2022/03/Metodologie-admitere-Doctorat-2022.pdf
https://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/2022/03/Metodologie-admitere-Doctorat-2022.pdf


La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidații care dețin  diplomă 

de licență sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii 

nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă 

de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 

288/2004, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții studiilor efectuate în 

străinătate și recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației 

Naționale și Cercetării Științifice, ca fiind studii universitare de master,  precum și cetățenii 

statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European 

și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, 

inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. 

Media minimă de admitere (media aritmetica dintre cele 2 probe) la studii 

universitare de doctorat este 7 (șapte). 

In cazul mediilor egale ale candidaților, departajarea se face în funcție de: 

Criteriul I – nota obținută la examenul scris; 

Criteriul II – nota obținută la interviu; 

Criteriul III- media generală de absolvire a studiilor de master (media aritmetică 

dintre media anilor de studiu și nota obținută la disertație); 

Criteriul IV – media generală de absolvire a studiilor de licență (media aritmetică 

dintre media anilor de studiu și media obținută la examenul de licență). 

  

Pentru înscriere, candidații vor prezenta următoarele acte într-un dosar tip MAPĂ, 

pe care se va scrie cu litere de tipar numele și prenumele cu inițiala tatălui, domeniul de 

doctorat și coordonatorul științific solicitat pentru anul I : 

• cerere/fișa de înscriere – formular tip – la înscriere; 

• formular tip cu acordul coordonatorului științific; 

• 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 ; 

• copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./pașaport, etc); 

• diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie - certificarea conformității cu 

originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale ; 



• diploma de învățământ superior (licență) și foaia matricolă/supliment la 

diplomă, copii-certificarea conformității cu originalul se poate face de către 

secretariatul școlii doctorale ; 

• diploma de master/studii aprofundate și foaia matricolă/suplimentul la diplomă, 

copii-certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul 

școlii doctorale(obligatoriu pentru promoțiile în sistem Bologna); 

• memoriu de activitate științifică; 

• lista cu titlurile lucrărilor științifice publicate; 

• propunerea unei teme (în scris) în concordanță cu domeniul conducătorului de 

doctorat, cu justificarea importanței acesteia, care sa cuprindă obiectivele 

urmărite și fundamentele teoretico- metodologice; 

• o listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se 

poate 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 

cunoașterea 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 – taxa este în valoare de  300 RON și se 

achită la orice filială a BCR din țară, în contul Facultății de Sociologie și 

Asistență Socială RO47RNCB0076010452620044 BCR SECTOR 5. Nu se 

admite plata prin poștă. Personalul încadrat în Universitatea din București este 

scutit de plata taxei de înscriere; 

• declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea 

documentelor dosarului transmis online; 

suplimentar, pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscrierea la 

concursul de admitere, se va prezenta unul dintre următoarele documente: 



• copie simplă de pe certificatul de deces ale părinților (în cazul celor orfani 

de ambii părinți) - certificarea conformității cu originalul se poate face de 

către secretariatul școlii doctorale; 

• adeverință de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului privind candidații proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat 

în plasament familial; 

• adeverința din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic 

auxiliar al Universității, în activitate; 

• adeverința din care sa rezulte calitatea de cadru didactic în activitate sau 

pensionat al unui părinte. 

Dosarul poate fi transmis online către secretariatul școlii doctorale pentru 

verificare, urmând ca dosarul fizic să fie depus la confirmarea locului. În cazul în care 

dosarul se transmite online acesta va conține și declarația pe propria răspundere privind 

exactitatea/corectitudinea documentelor din dosarul online. 

Absolvenții de master promoția 2022 pot depune la dosar  adeverința de absolvire 

a studiilor universitare de master. 

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. 

Candidații care au efectuat studiile în străinătate au obligația de a prezenta la 

înscriere traducerea diplomei obținute și a atestatului de recunoaștere a acestor studii 

eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației în conformitate 

cu Ordinul Ministrului Educaţiei Nr. 3102/08.02.2022, pentru aprobarea Metodologiei-

cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master 

și de doctorat., art.55. 

O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de 

doctorat. 

Candidații care își retrag actele de înscriere înainte de afișarea rezultatului final al 

concursului sunt considerați eliminați din concurs. 

Candidații admiși pe locurile cu taxă pot achita taxa de studiu, respectiv 7500 lei 

pentru anul universitar 2022 – 2023, în două tranșe (lunile octombrie și februarie). 

Colocviul de admitere va avea loc la sediul facultății din Bd. Schitu Măgureanu 

nr.9, Sector 5 București. 



Înmatricularea candidaților reușiți la concurs se face prin dispoziția Rectorului. 

Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul, instituția, 

forma de doctorat, anul în care a fost susținut. 

Concursul de admitere la Școala Doctorală se desfășoară conform reglementarilor 

în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Anexa 1 

 

 

Recomandări pentru pregătirea examenului de admitere din  

sesiunea septembrie 2022 

 

- Examenul scris se va susține din ambele tematici - 
 

Teme pentru „ Introducere in Sociologie”. 

1. Fundamentele sociologiei 

2. Inegalități sociale 

3. Viața modernă 

4. Viața într-o lume globală 

5. Cultură și identitate 

6. Muncă și consumerism 

7. Rolul instituțiilor 

8. Familii și intimități 

 

Teme pentru „ Introducere în Teoria Asistenței Sociale” 

1. Relația dintre teorie și practică  

2. Perspective psihodinamice  

3. Teorii cognitiv-comportamentale 

4. Rezolvarea de probleme, intervenția în criză și modelele centrate pe sarcină 

5. Sistemele și perspectiva ecologică 

6. Umanism-existențialismul în asistență socială 

7. Autonomizare, empowerment și advocacy  

8. Dezvoltare socială și comunitară  

 

Teme pentru „ Metodologie. Metode și tehnici de cercetare socială”  

1. Necesitatea cunoașterii științifice a vieții sociale. Cunoaștere comună versus 

cunoaștere științifică 

2. Orientări metodologice după obiect, respectiv după subiect în cercetarea socială  

3. Interdependențele teoretic-empiric, cantitativ-calitativ în cercetarea socială.  

4. Tipuri de cercetări explicative  (fundamentale), evaluative și aplicative 

5. Ipoteze și explicație 

6. Definirea conceptelor de cercetare socială 

7. Operaționalizarea conceptelor și elaborarea indicatorilor în cercetarea socială 

8. Specificul măsurării sociale 

9. Eșantionarea și criterii de reprezentativitate a eșantioanelor 

10. Surse de informare și metode de cercetare socială. Criterii de selectare a metodelor, 

tehnicilor și procedeelor de cercetare  

 

 

  



Bibliografie: 

• Introducere în Sociologie: Atkinson, Sam (Ed.). The Sociology Book. Big Ideas Simply 

Explained. DK Penguin Random House. 2015 (traducerea română: Atkinson, Sam (Ed.). 

Sociologie – Idei Fundamentale. Litera. 2018) 

• Introducere în Asistență Socială: Payne, Malcolm, Modern Social Work Theory, 3rd 

edition, Palgrave Macmillan, 2005. (Traducerea în limba română: Payne, Malcolm Teoria 

modernă a asistenței sociale. Iași: Polirom (2011) 

• Metodologie. Metode și tehnici de cercetare socială: Babbie, Earl, The practice of 

social research. International edition. Wadsworth. 2013. (traducerea română: Babbie, 

Earl, Practica cercetării sociale. Iași, Editura Polirom [2005] (2010)) 

 

DECAN, 

Prof.dr. Doru Buzducea 

 

  



 

 

Anexa 2 

TIPURI DE CERTIFICATE DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ* 

pentru  admiterea la studiile universitare de doctorat 2022 

 

 

Nr. 

crt. 

Documentul Se acceptă la 

secretariatul 

facultății/secretariatul 

școlii doctorale 

Este 

nevoie de 

testare 

CLS 

1 Certificat de competență lingvistică eliberat de 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – 

Departamentul de Limbi Moderne 

(Universitatea din București) 

 

X 

 

2 Certificat de competență lingvistică eliberat de 

Universitățile Al.I.Cuza din Iași, Babeș-Bolyai 

din Cluj, Universitatea de Vest din Timișoara 

 

X 

 

3 Diplome ale programelor în limbi străine ale 

Universității din București, A.S.E., 

Universității Politehnica din București 

 

X 

 

4 Teste internaționale (TOEFL, DELF, 

GOETHE Institute, CAMBRIDGE Certificate, 

etc) 

 

X 

 

5 Diplome și certificate eliberate de institute 

culturale străine (Consiliul Britanic, Institutul 

Francez, Institutul Cervantes, Institutul Italian, 

etc.) 

 

X 

 

6 Documente din care rezultă o perioadă de 

studii în străinătate de cel puțin 6 luni conform 

O M. 

 

X 

 

7 Certificat de competență lingvistică eliberat de 

catedrele de limbi străine ale Universității  

Transilvania din Brașov și Universitatea 

„Ovidius” din Constanța 

 

X 

 

8 Diplome și certificate eliberate de alte 

universități și organisme 

  

X 

 

*Minim Nivel B2 

 

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI 

(C.L.S.): BD. Mihail KOGĂLNICEANU, Nr. 36-46, cămin B, etajul 3, camera 301, sector 

5, București, număr de telefon +40786512494 , link https://unibuc.ro/studii/centre-de-

limbi-straine/centrul-de-limbi-straine-aluniversitatii-din-bucuresti/  

 

 

 

  



FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

LISTA PROFESORILOR CARE POT COORDONA 

DOCTORANZI ADMISI IN ANUL I 2022-2023,                  

DOMENIUL SOCIOLOGIE 

 

Nr.

crt 

Numele și prenumele Funcția Adresa de mail Domenii de  

coordonare 

1.  ABRAHAM PAVEL Prof.univ.dr. pavelabraham@yahoo.com Sociologie 

2.  BALTASIU RADU Prof.univ.dr. radu.baltasiu@gmail.com, 

radu.baltasiu@unibuc.ro 

Sociologie 

3.  BANCIU DAN 

PETRE GABRIEL 

Prof.univ.dr. angela_banciu@yahoo.com Sociologie 

4.  BATÂR DUMITRU Prof.univ.dr. d.batar@yahoo.com Sociologie 

5.  BUZDUCEA DORU Prof.univ.dr. doru.buzducea@unibuc.ro  Sociologie 

Asistență 

Socială 

6.  CHELCEA LIVIU Prof.univ.dr. liviu.chelcea@sas.unibuc.ro, 

liviu.chelcea@unibuc.ro 

Sociologie 

7.  COTOI CĂLIN Prof.univ.dr. calin.cotoi@sas.unibuc.ro, 

calin.cotoi@unibuc.ro 

Sociologie 

8.  DÎNCU VASILE Prof.univ.dr. vasile.dancu@gmail.com, 

vasile.dancu@unibuc.ro 

Sociologie 

9.  DUNGACIU DAN Prof.univ.dr. dan.dungaciu@gmail.com, 

dan.dungaciu@unibuc.ro 

Sociologie 

10.  DURNESCU IOAN Prof.univ.dr. idurnescu@gmail.com, 

ioan.durnescu@unibuc.ro 

Sociologie 

Asistență 

Socială 

11.  IROFTI(POPESCU) 

RALUCA 

Conf.univ.dr. raluca.popescu@unibuc.ro,  

raluca.popescu@sas.unibuc.ro 

Sociologie 

12.  GRÜNBERG 

LAURA 

Prof.univ.dr. lauragrunberg@yahoo.com 

laura.grunberg@unibuc.ro 

Sociologie 

13.  HÂNCEAN 

GABRIEL 

Prof.univ.dr. gabriel.hancean@sas.unibuc.ro 

gabriel.hancean@unibuc.ro 

Sociologie 

14.  JDERU GABRIEL Prof.univ.dr. gabriel.jderu@sas.unibuc.ro Sociologie 



gabriel.jderu@unibuc.ro 

15.  LAZĂR FLORIN Prof.univ.dr. florin.lazar@sas.unibuc.ro 

florin.lazar@unibuc.ro 

Sociologie 

Asistență 

Socială 

16.  LAMBRU 

MIHAELA 

Prof.univ.dr. lmb_ro@yahoo.com, 

mihaela.lambru@unibuc.ro 

Sociologie 

17.  MARINESCU 

VALENTINA 

Prof.univ.dr. valentina.marinescu@sas.unibuc.ro 

valentina.marinescu@unibuc.ro 

Sociologie 

18.  PREDA MARIAN Prof.univ.dr. marian.preda@unibuc.ro Sociologie 

19.  RUGHINIȘ ANA 

COSIMA 

Prof.univ.dr. cosima.rughinis@gmail.com 

cosima.rughinis@unibuc.ro  

Sociologie 

20.  SANDU DUMITRU Prof.univ.dr. dumitru.sandu@gmail.com 

dumitru.sandu@sas.unibuc.ro 

Sociologie 

21.  STĂICULESCU 

ANA RODICA 

Prof.univ.dr. ana.staiculescu@gmail.com 

ana.staiculescu@unibuc.ro 

Sociologie 

22.  ȘTEFĂNESCU 

POLIANA 

Prof.univ.dr. poliana.stefanescu@gmail.com 

poliana.stefanescu@sas.unibuc.ro 

Sociologie 

23.  VLĂSCEANU 

LAZĂR 

Prof.univ.dr. lazarvlasceanu@gmail.com 

lazar.vlasceanu@unibuc.ro 

Sociologie 

24. VOINEA MARIA Prof.univ.dr. maria.voinea@unibuc.ro Sociologie 

25. ZOLTÁN ROSTÁS Prof.univ.dr. zoltan.z.rostas@gmail.com Sociologie 

26. ZULEAN MARIAN Prof.univ.dr. marian.zulean@faa.unibuc.ro Sociologie 

 


