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CAPITOLUL I
SCOP ȘI DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
Art. 1. Prezenta metodologie este asociată regulamentelor specifice și reglementărilor interne
ale UVT.
Art. 2. Scopul prezentei metodologii este de a reglementa recunoașterea la nivelul
Universității de Vest din Timișoara (UVT) a calității de conducător de doctorat, în vederea
afilierii la școlile doctorale din cadrul IOSUD-UVT.
Art. 3. Recunoașterea calității de conducător de doctorat, obținute în străinătate se realizează
în baza Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5921/2016
pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de
învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din
România, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar
acreditate din străinătate.
CAPITOLUL II
Organizarea procesului de evaluare a dosarelor de recunoaștere
la nivelul Universității de Vest din Timișoara
Art. 4. — (1) Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută în instituţii
acreditate de învăţământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului
Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state
prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5825/2016 şi actualizată periodic, se
recunoaşte automat de către UVT.
(2) Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută la alte instituţii de învăţământ
universitar acreditate din străinătate decât cele menţionate la alin. (1) se recunoaşte numai în
baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel
interguvernamental sau interuniversitar.
(3) Prevederile prezentei metodologii se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state
membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană
şi cetăţenilor din state terţe.
Art. 5. Dosarul pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat obținute în instituții
de învățământ universitar acreditate din străinătate se depune la Biroul de Studii Doctorale cu
număr de înregistrare de la Registratura UVT și cuprinde:
- cerere de recunoaştere (Anexa 1);
- act de identitate - copie și dovada schimbării numelui – copie și traducere legalizată,
însoțite de documentele originale pentru a fi semnate în conformitate cu originalul de
către Oficiul juridic al UVT;
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diploma de doctor, copie şi/sau traducere legalizată, dacă actul de studii este obţinut
în România sau la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar
menţionate la art. 4 alin. (1), respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED copie, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ
universitar din străinătate;
- diploma/adeverinţă, copie și traducere legalizată în limba română, care atestă calitatea
de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituţiile prevăzute la art. 4
alin. (1) şi (2).
- Curriculum Vitae în română sau engleză.
Art. 6. Actele de studii supuse recunoașterii sunt autentificate cu Apostila de la Haga pentru
statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state
actele de studii sunt supralegalizate sau însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către
autoritățile competente din țara de proveniență.
Art. 7. Comisia care evaluează dosarul de recunoaștere și care pronunță soluția cu privire la
solicitarea de recunoaștere denumită în continuare Comisia de evaluare cuprinde în structura
sa 5 membri: directorul școlii doctorale din domeniul calităţii de conducător de doctorat
depus spre recunoaștere, un membru al școlii doctorale, secretarul șef al UVT, un
reprezentant al Biroului de Studii Doctorale, un reprezentant al Centrului de Resurse de
Informare și Documentare al UVT. Comisia de evaluare este numită prin Decizie a
Directorului CSUD (Anexa 2).
Art. 8. Comisia de evaluare va elabora un Raport de evaluare care conține soluția cu privire
la solicitarea de recunoaștere. Termenul de soluționare a cererii de recunoaștere este de 10
zile lucrătoare de la data depunerii dosarului la Biroul de Studii Doctorale din cadrul UVT
(Anexa 3).
Art. 9. Pe baza Raportului elaborat de către Comisia de evaluare, decizia de recunoaștere sau
nerecunoaștere se emite de către UVT și va fi transmisă solicitantului.
Art. 10. Decizia emisă de către UVT poate fi contestată în termen de 2 zile lucrătoare de la
transmiterea acesteia către solicitant. Contestația se depune la Registratura Generală a UVT și
este rezolvată de către Comisia de soluționare a contestațiilor. Aceasta este formată din 3
persoane desemnate de către Directorul CSUD al UVT, cadre didactice titulare și membri ai
școlilor doctorale din UVT, altele decât cele care au constituit Comisia de evaluare. Raportul
Comisiei de soluționare a contestațiilor este definitiv.
Art. 11. În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării deciziei de recunoaștere, UVT
eliberează, la cerere, un duplicat al acesteia. Cererea se formulează în scris fiind însoțită de
următoarele documente: copia actului de studii care a fost recunoscut, copia actului de
identitate, dovada plății unei taxe stabilite anual prin Hotărâre a Senatului UVT în cazul
pierderii, distrugerii sau deteriorării actelor de studii eliberate de aceasta, declarație notarială
cu privire la încadrarea în una din situațiile de mai sus: pierdere, distrugere, deteriorare.
Art. 12. În situația în care Comisia de evaluare a dosarului sesizează existența unor
suspiciuni privind autenticitatea actelor de studii, aceasta se adresează Oficiului Juridic al
UVT care sesizează organele abilitate.
Art. 13. IOSUD-UVT, prin Biroul de Studii Doctorale, colaborează permanent cu
C.N.R.E.D. și transmite semestrial către această instituție o situație centralizată a solicitărilor
de recunoaștere.
-
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Art. 14. Recunoașterea de către UVT a calității de conducător de doctorat obținută în
instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate este valabilă și produce efecte
juridice doar la nivelul acestei instituții de învățământ superior.

CAPITOLUL III
Dispoziție finală

Art. 15. Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului UVT din data de
22.02.2017.
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ANEXA 1

Universitatea de Vest din Timişoara
Avizat
Rector,
Prof. Dr. Marilen-Gabriel PIRTEA

CERERE-TIP
de recunoaștere a calităţii de conducător de doctorat
Domnule Rector,

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .,
domiciliat/ă în ..............................., legitimat/ă cu ..............., serie .............., nr.
..................., telefon ....................., e-mail ......................................., solicit prin prezenta
recunoașterea calităţii de conducător de doctorat, obținută în străinătate, în domeniul de
studii universitare de doctorat . . . . . . . . . . . . . . .. .
Solicit

recunoașterea

calităţii

de

conducător

de

doctorat,

în

domeniul

............................................ , în cadrul IOSUD - Universitatea de Vest din Timişoara, în
scopul....................................................................................................................................
Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi în dosar
corespund realităţii.

Data,

Semnătura,
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ANEXA 2

DECIZIA
Nr. ............ din ................
În conformitate cu Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.
5921/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către
instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare
de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de
învățământ universitar acreditate din străinătate și Metodologiei privind recunoașterea
automată, de către UVT, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de
învățământ universitar acreditate din străinătate
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara
DECIDE
Se aprobă Comisia de evaluare a recunoașterii calităţii de conducător de doctorat
pentru doamna/domnul ..............................
conducător de doctorat în domeniul ..............................................
Comisia va avea următoarea componenţă:
1. ...............................................................
2. ...................................................................
3. ...............................................................
4. ……………………………………………
5. ……………………………………………

Director CSUD,
Prof. Dr. Otilia HEDEŞAN
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ANEXA 3

RAPORT DE EVALUARE
nr. ................
redactat cu ocazia recunoașterii calităţii de conducător de doctorat
pentru doamna/domnul ........................,
în domeniul ........................................

În data de ............. doamna/domnul .................................................. a depus la
Biroul de Studii Doctorale, din cadrul IOSUD-UVT dosarul de recunoaștere a calităţii de
conducător de doctorat, cu numărul de înregistrare .........., în domeniul .............................
Membrii comisiei de evaluare, numiți prin Decizia CSUD-UVT nr. ............. din
.................. sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
și au constatat următoarele
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
În urma dezbaterii, comisia de evaluare a hotărât:
să i se recunoască / să nu i se recunoască
calitatea de conducător de doctorat pe baza votului exprimat deschis, după cum urmează:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Calitatea

Votul

Semnătura
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1

Sunt de acord
Nu sunt de acord

2

Sunt de acord
Nu sunt de acord
Sunt de acord
Nu sunt de acord

3

4

Sunt de acord
Nu sunt de acord

5

Sunt de acord
Nu sunt de acord

