
Formularul PO.CSUD.02-F1 

Nr. de înregistrare la registratura TUIASI 

 

 

DOMNULE RECTOR, 

 

  Subsemnatul (a) _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

absolvent (ă) al instituţiei de învăţământ ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Facultatea de ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

domeniul _______________________________________________________________________________,  

programul de studii _______________________________________________________________________ 

promoţia ______________ , va rog sa binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul de admitere la doctorat, 

în sesiunea _____________________________________________________________________________,  

pentru domeniul _________________________________________________________________________ 

conducător de doctorat ___________________________________________________________________ , 

limba străină echivalată / pentru test ________________________________________________________, 

forma la doctorat: 

1. cu frecvenţă cu bursă – BUGET; 

2. cu frecvenţă fără bursă – BUGET; 

3. cu frecvenţă redusă şi fără bursă – BUGET; 

4. cu frecvenţă cu TAXĂ;  

5. cu frecvenţă redusă şi cu TAXĂ. 

 

  Anexez, actele menţionate în Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de 

studii universitare de doctorat . 

 

Data ______________________    Semnătura ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnului Rector al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi 









UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
Facultatea de   _________________________________________________________________________________________________ 
 
             Se aprobă, 

                   Rector, 
 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi _____________________ 

 Subsemnatul .............…….......…............................................................................................................… , preşedinte şi 

…………….........................................................................................................................................................................……………….… 

in calitate de membri ai comisiei pentru admitere la doctorat din sesiunea ……......................…………. 

domeniul …..………….............................................……........................………………............………….......…...……..……... 

am constatat următoarele: 

 Pentru domeniul menţionat mai sus s-a înscris candidatul: ............................................................... 

...........................................…………... care a obţinut / nu a obţinut certificatul de competenta lingvistică. 

In urma susţinerii probelor de specialitate comisia hotărăşte notele acordate de membrii 

comisiei pentru candidat. 

 

Numele și prenumele Calitatea Numele candidatului 
Notă 

colocviu1 
Semnătura 

 Preşedinte (Director Consiliu 

de coordonare a programelor 
doctorale) 

   

 Membru    

 Membru   

 Membru   

 Membru   

 Membru   

 Membru   

 
 Se declară reuşit / nereuşit candidatul ......................................................................................................... 

cu MEDIA FINALĂ 2……...…...............................................................................................................................................  

la forma de doctorat:    □  cu frecvenţă cu bursă – BUGET     

       □  cu frecvenţă fără bursă – BUGET 

       □  cu frecvenţă redusă și fără bursă – BUGET 

             □  cu frecvenţă cu TAXĂ 

             □ cu frecvenţă redusă şi cu TAXĂ 

 

PREŞEDINTE, 

         ……..……….....……………………….  

 

1 se acordă note de la 1 la 10 

2 calculată conform criteriilor de selecţie anunţate 


