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ADMITERE  

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN  
 ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 

 
Conducători de doctorat: 
 PROF. DR. HABILITAT ABALAȘEI BEATRICE AURELIA 

beatrice.abalasei@uaic.ro 
 PROF. DR. HABILITAT COJOCARIU ADRIAN 

 cadriano@uaic.ro 
 CONF. DR. HABILITAT MORARU CRISTINA 

gimcristinamoraru@yahoo.com 
 
Calendarul admiterii: 

 înscrierea candidaţilor: 01 – 06 septembrie (cu 
excepția zilelor de  3 și 4 septembrie); 

 selecţia candidaţilor: 07 – 12 septembrie (cu excepția 
zilelor de 10 și 11 septembrie); 

 afişarea rezultatelor: 13 septembrie; 
 afişarea rezultatelor: 16 septembrie; 
 afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 20 

septembrie 
 confirmarea ocupării locului: 21-23 septembrie 
 

Taxe:  
 500 lei - taxa de înscriere 
 6000 lei - taxa de şcolarizare pentru anul universitar 

2022-2023 
 

Selecția candidaților: 
Candidații se pot inscrie la concurs doar dacă au obținut 
minim 8 (opt) ca medie de absolvire a programului de 
licență și a programului de master și dacă au acordul 
conducătorului de doctorat pe ale cărui locuri intenționează 
să candideze. 
 
Examenul de admitere: 

1. Prezentarea design-ului cercetării – 40% 
2. Interviu – 40% 
3. Evaluarea realizărilor ştiinţifice ale candidaţilor 
(Listă cu articole, cărţi, participări în proiecte etc.) – 
20%  
Media de admitere: minim media 8. 

 
 
 
Criterii de departajare: 
• Media concursului de admitere la doctorat; 
• Media examenului de disertaţie; 
• Nota la proba Prezentarea design-ului cercetării. 
 
Acte necesare înscrierii: 

 Fişa de înscriere tip în care se va menţiona 
opţiunea pentru conducătorul de doctorat; 
 Curriculum vitae; 
 Lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului; 
 Atestat de cunoaştere a unei limbi străine, 
eliberat de către Faculatea de Litere a Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea 
examenului de admitere, cu cel mult 2 ani; excepţie 
fac candidaţii care au obţinut o specializare simplă 
sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a 
unei facultăţi acreditate, au dat testul DALF, TOEFEL 
sau alte certificate internaţional recunoscute; 
 original* și copie după certificatul de naştere; 
 original* și copie a actului de identitate; 
 original* și copie a certificatului de căsătorie/de 
schimbare a numelui, dacă este cazul; 
 original* și copie a diplomei de bacalaureat sau 
act echivalent; 
 original* și copie a diplomei de licenţă şi foaia 
matricolă sau suplimentul la diplomă; 
 original* și copie a diplomei de masterat sau un 
act echivalent și foaia matricolă sau suplimentul la 
diplomă, în original (pentru absolvenţii de masterat 
din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi 
situaţia şcolară, eliberată de secretariatele 
facultăţilor); 
 chitanţa de achitare a taxei de admitere** (doar 
la BRD); 
 acordul de confidenţialitate - Anexa 4. 
 dosar plic. 

 
*Documentele originale se restituie candidatului după 
certificarea conformității cu originalul a copiilor 
documentelor de către membrul / membrii comisiei de 
admitere care are / au atribuții desemnate în acest sens; 
 
** Taxa de admitere nu se restituie (art. 13, al. 4). 


