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INSTITUTUL DE STUDII DOCTORALE 
 

Tematica și bibliografie 

Concursul de ocupare a posturilor de secretar  

la Școlile Doctorale Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific  

și Psihologie cognitivă aplicată 

Tematica: 

1. Învăţământul universitar-structura, funcțiile, organizarea şi funcționarea învățământului 

superior. Structura Universității Babeș-Bolyai (UBB) 

2. Specificul studiilor de doctorat (Codul studiilor universitare de doctorat) 

3. Metodologia privind organizarea admiterii la doctorat 

4. Regulamentul de organizare și funcționare a CNATDCU (Consiliul national de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare)   

5. Drepturile și obligațiile studentului-doctorand  

6. Organizarea și finalizarea studiilor în învățământul superior 

7. Organizarea studiilor în baza Sistemului European de Credite Transferabile 

8. Tipuri de diplome, certificate și atestate acordate în învățământul superior 

9. Contractele de studii și contractele de școlarizare (planuri de studii). 

10.  Arhivarea documentelor 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Legea Educației Naționale nr. 1/10.01.2011 - Titlul III - Învățământul superior 

2. Carta Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (2021), cap. II şi cap. VI; 

3. Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011  privind aprobarea Codului studiilor 

universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial nr. 551 din 3 august 2011 și 

completările ulterioare  

4. Regulamentul nr. 483 din 13 ianuarie 2020 de organizare și desfășurare a studiilor 

universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai și completările ulterioare, 

5. OM nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul 

universitar 2017 – 2018, publicat în monitorul MO nr. 1071 din 30 decembrie 2016;  

6. Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – 

Bolyai, pentru anul universitar 2022-2023  

7.  OMEC nr. 5229/2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului 

de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la 
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nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la 

existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat 

8. Ordin Nr. 3359 MD din 11 martie 2013  pentru modificarea și completarea Ordinului 

ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6000/2012 privind aprobarea 

Metodologiei pentru primirea la studii și scolarizarea cetățenilor străini din state terțe UE 

în învatățământul de stat și particular acreditat din România 

9. Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din 

Universitatea Babeș-Bolyai în baza sistemului european de credite transferabile (ECTS), 

aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24 510/29.09.2015 

10. Hotărârea Guvernului României nr. 733/1998 cu privire la tipurile de diplome, certificate şi 

atestate acordate în învăţământul superior, Monitorul Oficial p. I, nr. 406 din 26 oct. 1998; 

11. Ordinul nr. 657/24.11.2014 – pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de 

studii în sistemul de învăţământ superior, publicat în MO nr. 874 din 2 decembrie 2014; 

12. Statutul studentului din UBB, aprobat prin Hotărârea senatului nr. 508 din 13 ianuarie 2014 

13. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996; 

 

Notă: Din referințe se vor parcurge doar secțiunile explicit cu tematica de concurs 
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