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Şcoala doctorală: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

Domeniul de doctorat: ŞTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE  

 

Admitere doctorat 2022 – 2023 

Informații: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/ 

Sesiunea 2 de admitere la doctorat   

Calendar de admitere 2022 pentru candidații cetăţeni din România, Uniunea Europeană,  

Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană 

 

  5 – 9 septembrie 2022 - înscrierea candidaților la concursul de admitere la sediul Școlii doctorale¸ 

Facultatea de Educație Fizică și Sport, Strada Pandurilor nr. 7, Cluj-Napoca 

  12 septembrie 2022 – Desfăşurarea  probelor din cadrul concursului de admitere, Facultatea de 

Educație Fizică și Sport 

- Ora 09:00-11:00 a.m.proba scrisă;  

- Ora 11:30 interviul 

 16 – 20 septembrie 2022: confirmarea ocupării locurilor   

  3 octombrie 2022: înmatricularea candidaților admiși  

  

Înscrierea candidaților (români și de etnie rromă) la concursul de admitere la doctorat se face 

la secretariatul Școlii doctorale, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Strada Pandurilor nr. 7, Cluj-

Napoca. 

Important! Platforma online de înscriere la doctorat: https://admitere2022.ubbcluj.ro.  Rugăm 

ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format 

PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere 

la concursul de admitere la doctorat. Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de 

înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat! 

Procedura de admitere la doctorat implică și depunerea/transmiterea dosarului (fizic) de 

înscriere la școala doctorală, cu excepția admiterii în condițiile stării de alertă/urgență. Dosarul 

trebuie să fie complet. Demersurile de pe platforma de preînscriere online nu sunt suficiente pentru 

înscrierea la doctorat. 

                                                         

      Director Școala doctorală,  

                                                     Prof. univ. dr. Emilia Florina GROSU 
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