
ADMITERE DOCTORAT 2019 

 

5 pași pentru înscriere 

 

 
1. Candidații care nu dețin un certificat de competență lingvistică 

valabil:  

 Achitarea taxei de susținere a examenului pentru obținerea 

certificatului de competență lingvistică în cuantum de 180 lei : 
 

 În numerar  la casieria universității, B-dul 21 Decembrie 1989, 

nr.90, în zilele de 02 - 04.09.2018 între orele 09,00-14,00 

 

 prin virament bancar către contul UAD, la care se adaugă 

comisionul aferent transferului, perceput de către bancă sau 

 

 

 la un oficiu al Poştei române, prin mandat poştal. 

OBLIGATORIU SE SPECIFICĂ ÎN ORDINUL DE PLATĂ: 

- contul în care se realizează virarea banilor:     

RO35TREZ21620F330500XXXX 

- titular cont - Universitatea De Artă Şi Design din Cluj-Napoca; 

- C.U.I. - 4288098 ; 

- banca în care se face viramentul - trezorerie. 

Se va specifica numele, prenumele,  ce reprezintă suma (taxă 

susținere  examen pentru obținerea certificatului de competență 

lingvistică)  

 

2. Susținerea examenului pentru obținerea certificatului de 

competență lingvistică sau recunoașterea certificatelor de 

competență lingvistică valabile  eliberate de terți: 
- englezã: 05 septembrie 2019, ora 10:00, Casa Matei Corvin, Sala 13  

- francezã: 05 septembrie 2019, ora 12:00, Casa Matei Corvin, Sala 7  

 

3. Preînscrierea online ( http://admitere.uad.ro/)  

Se poate face și la sediul central al universității P-ța Unirii nr.31 

 

http://admitere.uad.ro/


4. Achitarea taxei de admitere în cuantum de 350 lei : 
 

 În numerar  la casieria universității, B-dul 21 Decembrie 1989, 

nr.90, în zilele de 09 - 11.09.2018 între orele 09,00-14,00   

 

 prin virament bancar către contul UAD, la care se adaugă 

comisionul aferent transferului, perceput de către bancă sau 

 

 

 la un oficiu al Poştei române, prin mandat poştal. 

OBLIGATORIU SE SPECIFICĂ ÎN ORDINUL DE PLATĂ: 

- contul în care se realizează virarea banilor:     

RO35TREZ21620F330500XXXX 

- titular cont - Universitatea De Artă Şi Design din Cluj-Napoca; 

- C.U.I. - 4288098 ; 

- banca în care se face viramentul - trezorerie. 

Se va specifica numele, prenumele,  ce reprezintă suma (taxă 

admitere doctorat 2018)  

 

5. Depunerea dosarului (secretariat Școala doctorală Piața Unirii 

nr.31, et.1) : 09 - 11 septembrie 2019, între orele 09,00 – 14,00 


