INDICATII PRIVIND COMPLETAREA DATELOR SI A DOCUMENTELOR PE PLATFORMA ONLINE
PENTRU INSCRIERE LA DOCTORAT

1. Incarcarea dosarului de inscriere dureaza aproximativ 30 de minute daca toate fisierele cu
documente sunt pregatite. Va rugam sa va asigurati ca aveti timp suficient pentru a finaliza
inscrierea!
2. Numele si prenumele candidatului (inclusiv initiala tatalui) se va trece cu diacritice, exact ca in
documentul de identitate, atât în completarea anexelor, cât si pe platforma.
3. Doamnele se inscriu cu numele din certificatul de nastere (nu cel de după căsătorie).
4. Documentele care au mai multe pagini se vor urca in platforma ca un document unic (se vor lipi
toate paginile in acelasi document).
5. Candidatii vor folosi template-ul de pe site pentru anexe, fara modificari.
6. In CV este recomandat sa se treacă, la final, lista lucrarilor elaborate de catre candidat pana la
momentul depunerii candidaturii, inclusiv participari in conferinte, sesiuni de comunicari
stiintifice studențesti, studii si rapoarte in proiecte.
7. Ordinea optiunilor din Formularul de inscriere (anexa 5) trebuie sa fie aceeasi cu cea bifata pe
contul din platforma. Fisa de inscriere trebuie semnata la final de catre candidat.
a. In cazul cetatenilor români, optiunile disponibile sunt:
Frecventa, cu finantare de la buget cu bursa
Frecventa, cu finantare de la buget fara bursa
Frecventa redusa, cu finantare de la buget fara bursa
Frecventa redusa cu taxa in lei (cetateni UE)
b. In cazul cetatenilor straini din Uniunea Europeana, optiunile disponibile sunt:
Frecventa redusa cu taxa in lei (cetateni UE)
c. In cazul cetatenilor straini din afara UE, optiunile disponibile sunt:
Frecventa, cu taxa in valuta
Frecventa redusa, cu taxa in valuta
8. Titlul tezei de doctorat din Fisa de inscriere (anexa 5) si din Proiectul de cercetare doctorala (anexa
8) trebuie sa fie exact acelasi cu cel al temei afisate pe site (fara adaugiri sau inlocuiri de cuvinte):
http://doctorat.ase.ro/Media/Default/Documente/Admitere%202021/Locuri%20si%20teme%20
admitere%20doctorat_Places%20and%20themes%20doctoral%20admission-2021-2022.pdf
9. Scrisorile de recomandare (anexa 6) vor avea anexate si Declaratiile de luare la cunostinta asupra
prelucrarilor de date cu caracter personal (anexa 10), completate si semnate de ei care fac
recomandarile. Toate aceste documente se vor urca intr-un fisier unic in campul destinat scrisorii
de recomandare de pe platforma.

