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CAPITOLUL I: ORGANIZAREA ADMITERII 

 Admiterea candidaţilor la studii universitare de doctorat se desfăşoară numai prin concurs 
organizat anual, în luna septembrie, pe specificul şi identitatea şcolii doctorale, în domeniile Teatru 
şi artele spectacolului şi Cinematografie şi media, conform legislaţiei în vigoare, în baza Ordinului 
ministrului educaţiei nr. 3102/08.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 
admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, publicat în Monitorul 
Oficial al României la data de 21.02.2022, a H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor 
universitare de doctorat şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de 
doctorat şi de funcţionare a şcolii doctorale. 

Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul fundamental reglementat de 
lege, la care s-a înscris candidatul. Admiterea se organizează simultan atât pentru locurile finanţate 
de la buget, cât şi pentru cele cu taxă. Statutul candidaţilor reuşiţi se stabileşte în funcţie de opţiunea 
exprimată de aceştia la data înscrierii şi de media obţinută la concursul de admitere. 
O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de 
doctorat. 

Admiterea la studii universitare de doctorat se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu 
frecvenţă redusă şi se susţine în limba română.  

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa şi absolvenţii studiilor efectuate 
în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei ca 
fiind cel puţin studii universitare de master. Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au 
obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de 
către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei.  

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European 
și ai Confederatiei Elveţiene pot candida la admitere, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru 
cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate 
de aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului 
Educaţiei, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având 
obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.  
Cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, 
conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz. Românii de pretutindeni, 
cetăţenii din state terţe pot participa la concursul de admitere, conform prevederilor legale în 
vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate 
de Ministerul Educaţiei. 

Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română 
eliberat de instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei. 

În cazul în care candidaţii la concurs deţin dublă cetăţenie, în vederea participării la admitere, aceştia 
vor opta pentru una din cetăţenii. Această opţiune nu poate fi schimbată pe parcursul concursului de 
admitere. 

În vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere funcţionează Comisia tehnică de 
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admitere şi comisiile specifice pe cele două domenii. Componenţa acestor comisii se stabileşte prin 
decizia Rectorului. 

CAPITOLUL II: ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

 Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent 
de specializarea dobândită prin diploma de licenţă sau de masterat.
Absolvenţii cu diplomă de licenţă, înmatriculaţi la studii de licenţă începând cu anul 2005 (indiferent 
de durata studiilor) se pot înscrie la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai cu 
diplomă de master. 
Se pot înscrie la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, fără diplomă de master, 
doar absolvenţii cu diplomă de licenţă înmatriculaţi la studii de licenţă până în anul 2005. Diploma 
de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durata din perioada 
anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de 
master în specialitate. 
Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat nu este condiţionată de 
domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master. Durata totală cumulată a ciclului 
de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile 
(ECTS). 

Preînscrierea candidaților se va face online, în platforma 2BitsEdu, care poate fi accesată în baza 
contului de email. 
După efectuarea preînscrierii online, candidaţii vor depune dosarul de înscriere, în mod personal, la 
secretariatul Departamentului de studii doctorale (clădirea CINETic, str. Tudor Arghezi nr. 3B, etaj 3), 
în baza cărţii de identitate/paşaportului. 
Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă  persoană 
pe bază de procură notarială.  

Pentru înscrierea la concurs, candidatul depune la secretariatul Departamentului de Studii Doctorale 
al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” din Bucureşti o cerere tip 
la care anexează: 

1. Certificat de naştere - copie certificată conform cu originalul de către secretariatul comisiei  
tehnice a UNATC; 
2. Certificat de căsătorie (după caz) sau actul de eventuală schimbare a numelui - copie 
certificată  conform cu originalul de către secretariatul comisiei tehnice a UNATC; 
3. Diplomă de bacalaureat sau echivalentă – original şi copie certificată conform cu originalul 
de  către secretariatul comisiei tehnice a UNATC; 
4. Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta – original şi copie certificată conform 
cu  originalul de către secretariatul comisiei tehnice a UNATC; 
5. Foaie matricolă/ supliment la diploma de licenţă – original şi copie certificată conform cu  
originalul de către secretariatul comisiei tehnice a UNATC; 
6. Diplomă de studii masterale/postuniversitare (după caz) – original şi copie certificată 
conform cu  originalul de către secretariatul comisiei tehnice a UNATC; 
7. Foaie matricolă / supliment la diploma de master – original şi copie certificată conform cu  
originalul de către secretariatul comisiei tehnice a UNATC; 
8. Copie după C.I. (pentru cetăţenii români) sau paşaport cu viză valabilă în scop „studii” 
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(pentru  cetăţenii cu domiciliul în altă ţară);  
9. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (numai pentru cetăţenii străini); 10. 
Certificat medical (pentru cetăţenii străini); 
11. Curriculum Vitae (format Europass) în dublu exemplar; 
12. Lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate şi / sau, după caz, prezentarea activităţii 
artistice  (de creaţie şi / sau interpretare) în dublu exemplar; 
13. Chitanţa de plată a taxei de înscriere; 
14. Atestatul de recunoaştere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de către direcţia 
de  specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei (după caz); 
15. Alte acte, după caz, pentru cetăţenii străini, în conformitate cu Metodologia de primire la  
studii și școlarizare a cetăţenilor străini şi a românilor de pretutindeni 
16. 3 fotografii tip buletin;
17. Proiectul de cercetare privind noutatea, originalitatea și utilitatea temei, prezentat pe suport 
de  hârtie în 5 exemplare și transmis electronic la adresa de email: doctorat@unatc.ro Proiectul 
de cercetare trebuie să conțină și propunerile de metode ce cercetare folosite și să aibă  
următorul opis: 

1. pagină de gardă; 
2. text proiect de cercetare, elaborat conform următoarelor coordonate de 
redactare: 

a. dimensiune: minim 5, maxim 8 pagini; 
b. font: Times New Roman 12, la 1,5 rânduri; 
c. note de subsol; 

3. bibliografie (propunere) 
18. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

Candidaţii care au promovat examenul de disertaţie în anul universitar 2021/2022 pot prezenta 
la înscriere adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media 
examenului de disertaţie, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de 
master. 

După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa 
de înscriere nu pot fi modificate. 
Dosarele de înscriere incomplete nu se vor lua în considerare. 
Potrivit legii, pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii se percepe taxă de înscriere. Cuantumul 
acesteia este stabilit de Senatul UNATC şi afişat la avizierul Departamentului de studii doctorale și pe 
site-ul www.unatc.ro. Taxa se va achita de către candidaţi la casieria universităţii sau online, în contul 
afișat pe site.  

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate 
sau pensionat. Aceşti candidaţi vor anexa la cererea de înscriere şi acte doveditoare (adeverinţă de 
încadrare de la locul de muncă al părinţilor – cadre didactice/personal didactic auxiliar). 
Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur 
program de doctorat şi doar pentru durata normală de studiu. 
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CAPITOLUL III: DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

 Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conţine probe relevante specifice 
domeniului de studiu şi un examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie 
internaţională. 
Dacă un candidat este absolvent al unei facultăţi de limbi străine cu diplomă de licenţă sau a obţinut 
în ultimii 2 ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, 
examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar. 

Concursul de admitere la studii universitare de doctorat cuprinde 2 etape: 
ETAPA I – admis / respins – oral 
Limba engleză 

ETAPA II – notat (note de la 1 la 10)  
Proba 1 – scris  
Evaluarea cunoștințelor fundamentale, pe baza bibliografiei obligatorii*. 
Proba 2 – oral  

Susținerea proiectului de cercetare depus la înscriere.  
Interviu. 

*Bibliografie obligatorie pentru Proba 1, Etapa II – domeniul Cinematografie și 
media: 

1. Bazin, André – Ce este cinematograful?, vol. 1 – Editura Polirom, Iași, 2022 2. Bordwell, 
David – On History of Film Style - Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and 
London, England, 1999 
3. Chion, Michel – Audio-Vision. Sound on Screen – Columbia University Press, New York, 
2019 4. Manovich, Lev – The Language of New Media – MIT Press, 2001 
5. Naremore, James – Actoria în cinema – Cluj-Napoca, Editura Tact, 2018 6. Perez, 
Gilberto – The Material Ghost: Films and Their Medium – Johns Hopkins University Press, 
1998 
7. Rodowick, David N. – The Virtual Life of Film – Cambridge, London, Harvard University 
Press, 2007 
8. Sobchack, Vivian – The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Experience – 
Princeton University Press, 1991 
*Bibliografie obligatorie pentru Proba 1, Etapa II – domeniul Teatru și artele 
spectacolului 
1. Alain, Paul; Harvie, Jen – Ghidul Routledge de teatru și performance, Ed. Nemira,  
București, 2012 
2. Anzieu, Didier - Psihanaliza travaliului creator, Ed.Trei, 2004 
3. Assunto, Rosario – Universul ca spectacol, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1983 4. Auerbach, 
Erich – Mimesis, Ed.pentru literatură universală, Bucureşti, 1967 5. Berdiaev, N. - Sensul 
creaţiei, Ed. Humanitas, 1992 
6. Boal, Augusto – Jocuri pentru actori şi nonactori, Fundaţia Concept, 2005 7. Chasseguet-
Smirgel, Janine - Psihanaliza artei şi a creativităţii, Ed.Trei, 2002  8. Cojar, Ion – O poetică a 
artei actorului, Ed. Paideia, București,1998 
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9. Delacroix, Henri – Psihologia artei Ed. Meridiane, Bucureşti, 1983 
10.Heidegger, Martin – Originea operei de artă, Ed. Univers, București, 1982 11.Jung, Carl 
Gustav - Tipuri psihologice, Ed.Trei, București, 2004 
12.Lehmann, Hans Thier - Teatrul postdramatic, Ed. Unitext, București, 2009 13.Schechner, 
Richard - Performance – introducere şi teorie, Ed. Unitext, București, 2009 14.Tomlinson, 
John - Globalizare şi cultură, Ed. Amarcord, 2002 
15.Tonitza-Iordache, Michaela; Banu, George - Arta Teatrului, Ed. Nemira, 2004 

Pentru elaborarea Proiectului de cercetare se vor avea în vedere Direcțiile și temele de cercetare 
stabilite pentru fiecare dintre cele două domenii de studii: Teatru și artele spectacolului, respectiv 
Cinematografie și media. 

Evaluarea candidaţilor la doctorat se face pe domenii. Clasificarea candidaților se realizează în 
ordinea descrescătoare a mediilor obținute la probele Etapei a II-a.

Sunt declaraţi reuşiţi la concursul de admitere, pentru forma de studii cu frecvenţă/cu frecvenţă 
redusă în domeniile Teatru şi artele spectacolului, respectiv Cinematografie şi media candidaţii 
care obţin la fiecare din probele Etapei a II-a nota minimă 7 (şapte) şi media generală minimă 7,00 
(şapte). Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de 
clasificare pentru fiecare sesiune de admitere din cadrul UNATC. 

În cadrul examenului se testează nivelul de cunoaştere al candidatului în domeniul de competenţă, 
pe baza literaturii de specialitate şi a problematicii respective (cercetările recente legate de tematica 
propusă pentru teza de doctorat, capacitatea candidatului de a-şi asuma iniţiative teoretice, 
experimentale şi metodologice legate de subiectul tezei). Cunoştinţele specifice domeniului de 
studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. 

În cazul în care pe ultimul loc sunt doi sau mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie obligatorie pentru 
reuşită, departajarea acestora se va face în funcţie de nota de la Proba 2 (Etapa II) - Susținerea 
proiectului de cercetare depus la înscriere. Interviu. 

Daca nota de la Susținerea proiectului de cercetare este aceeaşi, atunci departajarea se va face în 
funcţie de media obţinută la examenul de licență. 

În cazul în care și aceste medii sunt identice, departajarea se va face printr-un interviu suplimentar pe 
baza cunoștințelor fundamentale în domeniu. 

CAPITOLUL IV: REZULTATELE CONCURSULUI 

Rezultatele finale ale concursului se comunică prin afişare la sediul CINETic din cadrul Universităţii 
Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale”din Bucureşti. La probele orale nu se 
admit contestaţii, indiferent de etapa în care acestea au fost susţinute. Nu se admit contestaţii care 
au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere. La lucrarea scrisă din etapa II, contestaţiile se 
primesc în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. 
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Deciziile comisiilor de contestaţie sunt definitive. 

Validarea rezultatelor admiterii la studii universitare de doctorat şi înmatricularea candidaţilor care au 
reuşit la concurs se face conform ierarhiei stabilite de media aritmetică a probelor 1 şi 2 din Etapa a 
II-a. Media generală rezultată fixează clasamentul ierarhic al fiecărui candidat.  
Media minimă de admitere la învăţământul universitar doctoral este de minimum 7,00 (şapte). Media 
se calculează cu două zecimale fără rotunjire. 

Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul pentru 
studii universitare de doctorat (CSUD) și Senatul universităţii. 

Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează pe domenii cu anonimizarea 
numelui și prenumelui candidatului, în baza codului unic primit de fiecare candidat la momentul 
înscrierii la examen, după cum urmează: 

a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere; 
b) liste definitive – după soluționarea contestațiilor și după înmatriculare, cu candidaţii 
declaraţi admişi şi înmatriculaţi.

CAPITOLUL V: ÎNMATRICULAREA  

   
Înmatricularea candidaţilor reuşiţi la concursul de admitere se face, în final prin decizia rectorului 
U.N.A.T.C. „I.L.Caragiale”, în baza avizului favorabil al Consiliului studiilor universitare de 
doctorat. 

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să depună 
diploma de bacalaureat, diploma de licenţă şi diploma de master în original, la secretariatul 
Departamentului de studii doctorale, până la data de 23 septembrie 2022. 

Neprezentarea acestor diplome în original, în termenul stabilit duce la pierderea locului 
finanţat. 

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să confirme locul până la data de 23 septembrie 
2022 şi să achite prima tranşă din taxa de şcolarizare. 
La înmatriculare, toţi candidaţii admişi care au confirmat locul au obligaţia de a încheia şi contractul 
de studii cu UNATC.  

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin  decizie a 
rectorului. Studenţii-doctoranzi sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) cu un  număr unic valabil 
pentru întreaga perioadă de şcolarizare, în domeniul de studii la care au fost  admişi. 

Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului UNATC din data de 23 februarie  2022. 
Anexa 1 face parte din prezenta Metodologie.
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Anexa 1

MODEL 
PAGINĂ DE GARDĂ

PROIECT 
DE CERCETARE 

Titlu…………………………….

Candidat: 
……………………………………………. 

(numele și prenumele) 

sesiunea septembrie 
2022




