Calendar depunere a documentelor la UTCN în vederea primirii la studii de
doctorat a cetățenilor din UE/SEE/CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ și NON-UE
I. REFERITOR LA CETĂȚENII UE/SEE/CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ
Admiterea la doctorat pentru cetățenii UE se desfășoară în aceeași perioadă cu admiterea pentru cetățenii
români.

În același timp, candidații care sunt condiționați de recunoașterea diplomelor obținute în afara României
de către CNRED (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului
Educației Naționale) sunt încurajați să depună dosarele în forma solicitată de CNRED la Biroul de Relații
Internaționale al UTCN până la data de 25 iulie, pentru a putea fi preluate și redirecționate la CNRED în
timp util.
Candidații care nu reușesc sa depună documentele în timp util vor avea responsabilitatea să le depună pe
cont propriu la adresa CNRED.

Mai multe informații pe site-ul BRI-UTCN: http://bri.utcluj.ro/en/admission_steps_eu.php



REFERITOR LA ACTELE NECESARE PENTRU RECUNOAȘTERE PRIN CNRED

În ceea ce privește actele necesare și formularele, acestea se găsesc pe site-ul CNRED, în funcție de
categoriile de candidați. Această pagină este disponibilă în limbile română, engleză și franceză la adresa
web: https://cnred.edu.ro/ro
În cazul în care un candidat nu obține în timp util atestatul sau adeverința de la CNRED, UTCN iși rezervă
dreptul de a nu accepta dosarul de candidatură.

II. REFERITOR LA CETĂȚENII NON-UE:
Calendarul de admitere NON-UE la adresa: http://bri.utcluj.ro/en/phd_noneu.php
Aplicația pentru aceasta categorie de candidați este online.
În cazul în care candidatul nu obține Scrisoarea de Acceptare la Studii din partea DGRIAE si viza pentru
studii, asa cum prevede metodologia specifica, UTCN nu îl va accepta pentru înmatriculare.

The Admissions Calendar for PhD Studies for Applicants Who Are Citizens of the
EU/EEA/SWISS CONFEDERATION And THIRD COUNTRIES
- Submission of Documents at TUCN -

I.

EU/EEA/SWISS CONFEDERATION CITIZENS

The admissions calendar for the citizens of EU countries, European Economic Area and The Swiss
Confederation is the same as for the Romanian citizens.
At the same time, this cathegory of applicants is encouraged to submit the documents required by CNRED
(National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas within the Ministry of National Education)
to the International Relations Office of the university until the 25th of July, in order to be redirected to
CNRED in due time.
Failure to comply with the above requirements leads to submission of the documents to CNRED directly
by the applicant.
More information is available here: http://bri.utcluj.ro/en/admission_steps_eu.php



THE PAPERWORK REQUIRED FOR THE RECOGNITION PERFORMED BY CNRED

The required paperwork is available on CNRED’s website, depending on the category to which the
applicants belong. The page is available in Romanian, French and English at https://cnred.edu.ro/en.
Failure to receive recognition (certificate/attestation) from the National Center for Recognition and
Equivalence of Diplomas in due time prevents TUCN from accepting the application.

II.

NON-EU CITIZENS

The admission calendar for non-EU citizens is available at http://bri.utcluj.ro/en/phd_noneu.php
The application is online ONLY.
Failure to receive recognition of the applicant’s studies from the General Department for International
Relations and European Affairs and to obtain the visa for studies, according to the specific methodology,
prevents TUCN from enrolling the applicant.

