
 
S C O A L A   D O C T O R A L Ă     U S E F S 

 

A D M I T E R E A – 2021 

 

ȘCOALA DOCTORALĂ  USEFS  anunță admiterea la studii superioare de  

doctorat  pentru anul de studii 2021-2022, cu finanțare buget și contract 

la specialitatea 533.04- Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație 

 

 Cererile de admitere la concurs se depun în perioada : 

4 octombrie – 27 octombrie 2021 

 pe adresa: USEFS, str. A. Doga  24, bir.239,  

nr. tel. 022430450,  mob. 069696976, 079758081 

 

Conținutul dosarului de înscriere: 

 Cererea/ fișa  tip de înscriere  la concursul de admitere (Anexa 1);  

 curriculum vitae; 

 un referat ştiinţific ( titlul temei elaborate deja pentru teză) în volum de 10-12 pagini  cu 

reflectarea direcției  de cercetare la specialitatea aleasă și lista lucrărilor ştiinţifice ale 
candidatului (dacă sunt) 

  atestat de cunoaştere a limbii străine sau  ( DALF sau TOEFEL, după caz); 

 diploma de studii superioare: licența și  masterat (specialitate) cu foaia matricolă ( 1 
copie); 

 copie a actului de identitate, având termenul de valabilitate, cel puțin, un an de zile; 

 certificat despre angajarea în câmpul muncii; 

 declaraţie pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un  loc bugetar la 
studii universitare de doctorat (Anexa 2). 

  3 fotografii 3x4; 

 chitanţa privind plata taxei de înscriere de 200 lei. 

 

 Examenul de admitere  -   29 octombrie 2021. 

        Admiterea la doctorat se efectuează în baza următoarelor probe: 

 

1. Proba de  competenţă lingvistică (în scris) pentru o limbă de circulaţie(engleza, franceza)  

internaţională, care va fi apreciată cu calificativul admis sau respins  - orele 10.00, a. 403 

2. Prezentarea referatului ştiinţific (apreciat cu notă de către conducător) – orele 13.00, a. 

129 

  
 

-  Cetăţenii altor state  se înscriu la studii numai în bază de contract contra plată. 

-  Studiile încep la 1 noiembrie 2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C E R E R E 

 

Domnule RECTOR, 

 

Subsemnatul_______________________________________________ vă rog să binevoiţi 

a-mi aproba înscrierea la concursul de admitere la doctorat din sesiunea ____________ 20____, 

domeniul științific Științe sociale și economice 

în cadrul Şcolii doctorale  USEFS. 

Conducător ştiinţific (opţional)      ________ ____________________________________ 

la forma de învăţământ: Subvenţionat de la buget/În regim cu taxă/cu bursa/fără bursa (Se taie 

ceea ce nu corespunde opţiunilor) 

Studii superioare: Universitatea absolvită /Institutul de învăţământ superior absolvit 

(licență):___________________________________________________________________ 

Facultatea___________________________________________________________ 

Specializarea________________________________________________________ 

cu media anilor de studii ____________________ 

 

Universitatea absolvită /Institutul de învăţământ superior absolvit(masterat): 

___________________________________________________________________ 

Facultatea___________________________________________________________ 

Specializarea/programul de studii ________________________________________ 

cu media anilor de studii ____________________ 

 

Loc de muncă_____________________________________________________________ 

    Telefon domiciliu___________________serviciu______________ 

              mobil_____________________  e-mail ____________________ 

 

Cod numeric personal ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D E C L A R AȚ I E 

 

Subsemnatul,                                                                        am luat la cunoştinţă că  

declararea unor informaţii false conduce automat la pierderea locului ocupat prin concursul de 

admitere. De asemenea am luat la cunoştinţă că Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

din Chişinău, Republica Moldova,  prelucrează datele mele cu caracter personal conform legii în 

scopul admiterii şi finalizării studiilor şi de faptul că sunt obligat să furnizez datele, cunoscând 

că refuzul determină neînscrierea la concursul de admitere. Datele vor fi dezvăluite Ministerului 

Educaţiei. 

 Declar cele de mai sus pe propria răspundere.  

 

 

 

Data              Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


