
 

 

 

 

 

 

 

Calendar de admitere la studii de doctorat sesiunea 2022 pentru candidații – cetăţeni din 

România, Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană 

 

Sesiunea Iulie: 

 11 - 15 iulie 2022: înscrierea candidaților la concursul de admitere 

 18 – 22 iulie 2022: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere 

 22 iulie 2022: afișarea rezultatelor admiterii 

 22 iulie 2022: depunerea contestațiilor  

 25 iulie 2022: afișarea rezultatelor după contestații  

 25 – 27 iulie 2022: confirmarea ocupării locurilor 

 03 octombrie 2022 înmatricularea candidaților admiși 

 

Sesiunea Septembrie: 

 05 - 09 septembrie 2022: înscrierea candidaților la concursul de admitere  

 12 – 15 septembrie 2022: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere 

 16 septembrie 2022: afișarea rezultatelor admiterii 

 16 septembrie 2022: depunerea contestațiilor  

 16 septembrie 2022: afișarea rezultatelor după contestații  

 16– 20 septembrie 2022: confirmarea ocupării locurilor (programul cu publicul este 

doar in zilele lucratoare de luni-vineri) 

 03 octombrie 2022 înmatricularea candidaților admiși 

 

Calendar de admitere la studii de doctorat sesiunea 2022 pentru candidații – cetățeni 

străini extracomunitari (din alte state decat cele membre ale UE, SEE si CH) 

 

 15 aprilie – 30 iunie 2022: Perioada de depunere a dosarelor de candidatură 

pentru obținerea Scrisorii de Acceptare la Studii 

 5 – 9 septembrie 2022: înscrierea candidaților la concursul de admitere 

 12 – 15 septembrie 2022: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere. 

 16 septembrie 2022: afișarea rezultatelor admiterii 

 16 septembrie 2022: depunerea contestațiilor  

 16 septembrie 2022: afișarea rezultatelor după contestații  

 16– 20 septembrie 2022: confirmarea ocupării locurilor (programul cu publicul este doar in 

zilele lucratoare de luni-vineri) 

 16 – 20 septembrie 2022: confirmarea ocupării locurilor 

 3 octombrie 2022: înmatricularea candidaților admiși 
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