
 

 
 

A C A D E M I A  R O M Â N Ă 
ŞCOALA DE STUDII AVANSATE A ACADEMIEI ROMÂNE  

DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE EXACTE 

 
Documentele necesare pentru înscrierea la colocviul de admitere 

la doctorat în domeniul CHIMIE, anul universitar 2022 - 2023  
în Institutul de Chimie Fizică "Ilie Murgulescu" 

 
 

 Pentru înscrierea la colocviul de admitere la doctorat, candidaţii vor prezenta 
următoarele documente: 

 cerere de înscriere - formular tip (Anexa1) ; 
 certificat de naştere (copie legalizată); 
 certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (copie legalizată); 
 diplomă de bacalaureat (copie legalizată); 
 diplomă de licenţă şi foaie matricolă (copii legalizate); 
 diploma de master şi foaie matricolă (copii legalizate); 
 cartea de identitate (copie xerox); 
 atestat de susţinere a unui examen de competenţă lingvistică (nivelul minim B2, 

conform cadrului de referinţă al Consiliului Europei);   
 alte certificate care atestă pregătire universitară şi/sau postuniversitară în 

domeniul CHIMIE (copii legalizate); 
 curriculum vitae - model  Europass (Partea I - CV, Partea a II-a - descrierea 

activităţii ştiinţifice); 
 lista lucrărilor ştiinţifice publicate în domeniul de studiu ales; 
 lista bibliografică cu literatura de specialitate studiată pentru colocviul de 

admitere; 
 fişa de înscriere - formular tip (Anexa 2); 
 propunere privind teza de doctorat ce urmează a fi elaborată şi o scurtă 

prezentare a acesteia: 1-2 pagini - formular tip (Anexa 3); 
 adeverinţă de salariat in cazul in care candidatul este angajat; 
 adeverință medicală 
 pentru cetățenii străini-certificatul de competență ligvistică privind cunoașterea 

limbii române/sau să depună certificate/diplome care să dovedească 
parcurgerea a cel puțin 4 ani consecutivi de studii în România; 

 chitanța pentru taxa de înscriere (100 lei); 
 cazier judiciar; 

 
 



 
 Formularele tip precum și alte informații suplimentare se pot obţine de la biroul 
Resurse Umane-Doctorate dar și de pe site-ul Institutului de Chimie Fizică „Ilie 
Murgulescu”. 

  
Biroul Resurse Umane-Doctorate 


