REGULAMENTUL DE ORGANIZARE I DESFĂURARE
A ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
AN UNIVERSITAR 2010 - 2011
Dispoziţii generale
Art.1. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 567/2005,
O.M.E.C.T nr. 4491/2005, O.M.E.C.T nr. 3315/28.02.2008 şi cu Regulamentul Universităţii de
Vest privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat au dreptul să participe la
concursul de admitere la doctorat absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată, cu
diploma de licenţă şi absolvenţii ciclului II (master) din învăţământul universitar de tip Bologna.
Art.2. a) Diplomele absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durată, eliberate
până în anul 1993, inclusiv, sunt echivalate cu diplomele de licenţă.
b) Absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată, până în anul 2009, nu
necesită la înscriere diploma de master.
Art.3. Universitatea de Vest din Timişoara are acreditare să organizeze doua tipuri de
doctorat: doctorat ştiinţific pentru domeniile: Chimie, Contabilitate, Drept, Economie, Filologie,
Filosofie, Finanţe, Fizica, Geografie, Informatică, Istorie, Management, Marketing, Matematică,
Sociologie, şi doctorat ştiinţific şi doctorat profesional pentru domeniul Arte plastice şi
decorative.
Art.4. În cadrul Universităţii de Vest Timişoara, doctoratul este organizat în sistem cu
frecvenţă şi fără frecvenţă.
Art.5. Durata desfăşurării doctoratului este cuprinsă între data înmatriculării la doctorat şi
data susţinerii publice a tezei de doctorat şi cuprinde: Programul de pregătire universitară avansată
cu o durată de 2-3 semestre (8-10 ore/săptămână pentru forma cu frecvenţă şi 30 de
credite/semestru) şi Programul de cercetare ştiinţifică şi elaborare a tezei de doctorat cu o durată
de 3-4 semestre. Cele două componente ale ciclului de studii universitare de doctorat - programul
de studii universitare avansate şi programul de cercetare ştiinţifică – sunt obligatorii pentru ambele
forme de învăţământ (cu frecvenţă şi fără frecvenţă).
Art.6. Pe baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a
Hotărârii Senatului Universităţii de Vest Timişoara au fost scoase la concurs locuri la zi finanţate de
la buget (cu bursă, fără bursă şi cu taxă) şi la fără frecvenţă cu taxă.
Art.7. Locurile scoase la concurs pe domenii se afişează pe site-ul facultăţii şi la sediile
facultăţilor care au domenii de doctorat.
Art.8. Candidaţii la doctorat sunt admişi, prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute la
probele examenului de admitere.
Art.9. Se pot înscrie la concursul de admitere la doctorat absolvenţii care prezintă un
certificat de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi străine ale Universităţii de Vest.
Art.10. colile doctorale prin regulamentul propriu pot accepta şi certificate internaţionale
sau certificate eliberate de catedre de limbi străine din alte centre universitare acreditate.
Art.11. Pentru candidaţii care au absolvit o specializare în domeniul limbilor de circulaţie
internaţională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană şi spaniolă) nu este necesară
prezentarea certificatului de competenţă lingvistică. colile Doctorale pot însă stabili în
regulamentul propriu şi pentru aceşti absolvenţi în mod expres criterii pentru competenţa
lingvistică.
Art.12. Concursul de admitere la doctorat se organizează printr-un examen prin care se va
aprecia nivelul de cunoaştere a problematicii de specialitate.
Art.13. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii
afişate, prin grija facultăţilor cu domenii de doctorat pe site-ul propriu şi la sediul facultăţii.
Art.14. Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul de doctorat
pentru care s-a înscris candidatul. Concursul se organizează simultan pentru locurile finanţate de
la buget şi pentru cele cu taxa, statutul candidaţilor admişi stabilindu-se în funcţie de opţiunea
exprimată la data înscrierii şi de media obţinută la concursul de admitere.
Art.15. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere vor intra în competenţa
colilor Doctorale şi a comisiilor de admitere.
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Organizarea concursului de admitere la doctorat
Art.16. Comisia de admitere se organizează pe domenii de doctorat şi se constituie din toţi
conducătorii de doctorat din domeniul respectiv. Acolo unde nu există minimum 3 conducători de
doctorat comisia se completează cu profesori sau conferenţiari cu titlul de doctor, specialişti în
domeniu.
Art.17. Atribuţiile comisiei de organizare a admiterii sunt:
• coordonarea acţiunii de elaborare a subiectelor de examen;
• organizarea examenului de specialitate;
• afişarea rezultatelor şi finalizarea concursului de admitere.
Art.18. Comisiile de examen se stabilesc pentru fiecare domeniu în parte.
Art.19. Concursul de admitere se organizează pe domenii de doctorat în luna septembrie.
Înscrierea la concursul de admitere
Art.20. Data şi ora desfăşurării concursului se afişează la sediile facultăţilor care au locuri
de doctorat scoase la concurs.
Art.21. Înscrierea la examenul de doctorat a candidaţilor se va face la sediul facultăţii care
are domeniul de doctorat.
Art.22. Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidaţii vor depune un
dosar plic cu următorul text pe copertă:
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIOARA
Domeniul fundamental: ………....................
Domeniul de doctorat : ……….....................
Numele, iniţiala tatălui, prenumele: ………...........................................
Numărul de telefon la care poate fi contactat candidatul, pe parcursul desfăşurării
concursului (fix sau/si mobil): …….........................
Dosarul cuprinde următoarele documente:
•
cerere;
•
fişa de înscriere;
•
certificatul de naştere (copie legalizată);
•
certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea numelui
(copie legalizată);
•
diploma de bacalaureat (copie legalizată);
•
diploma de licenţă (copie legalizată);
•
foaia matricolă sau anexa la diploma de licenţă (copie legalizată);
•
diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de
specializare (copie legalizată);
•
certificat de competenţă lingvistică;
•
curriculum vitae;
•
lista lucrărilor ştiinţifice elaborate şi publicate;
•
chitanţa de achitare a taxei de înscriere.
Art.23. În domeniul Arte plastice şi decorative candidatul/candidata trebuie să specifice
tipul de doctorat pentru care candidează.
Art.24.Taxa de înscriere la concursul de admitere la doctorat, taxa de înmatriculare şi taxa
de şcolarizare este stabilită de către Senatul Universităţii de Vest Timişoara.
Art.25. Înscrierea cetăţenilor străini la doctorat - vezi Anexa 1.
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Desfăşurarea concursului de admitere
Art. 26. Comisia de organizare a admiterii va afişa la sediile facultăţilor, cel târziu cu 48 de
ore înaintea începerii probei de concurs, listele nominale ale candidaţilor înscrişi, ordonate
alfabetic, şi programul desfăşurării acesteia, indicându-se data şi ora începerii probei de concurs.
Art.27. Candidaţii au obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi să
sesizeze comisiei de organizare a admiterii eventualele neconcordanţe cu datele reale.
Art.28. Frauda sau tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din concursul de
admitere.
Art.29. Examenul de specialitate se desfăşoară pe baza subiectelor stabilite de comisie,
prin care se urmăreşte nivelul de cunoaştere a bibliografiei afişate la sediul facultăţii şi pe site-ul
propriu.
Evaluarea concursului de admitere
Art.30. Evaluarea examenului de specialitate se face prin media notelor acordate de
membrii comisiei de examen. Fiecare membru al comisiei de examen va evalua prestaţia
candidatului cu note între 10 şi 1. Rezultatele concursului se consemnează într-un proces verbal al
candidatului prezentat la examen.
Art.31. Nota la examenul de admitere se calculează ca medie a notelor date de membrii
comisiei. Nota minimă de admitere este 8 (opt).
Art.32. Admiterea pe locurile finanţate de la buget sau pe cele cu taxă se face strict în
funcţie de numărul de locuri, de opţiunea candidaţilor şi de ordinea mediilor obţinute. În cazul în
care, pe ultimul loc, sunt mai mulţi candidaţi având aceeaşi medie, se vor folosi criterii
complementare de departajare stabilite de către comisia de concurs pe baza lucrărilor publicate
anterior de candidat.
Dispoziţii finale
Art.33. Validarea rezultatelor concursului de admitere la doctorat se face de către directorul
de programe de studii doctorale, iar înmatricularea candidaţilor admişi se face prin decizia
Rectorului Universităţii de Vest Timişoara. Rezultatele concursului de admitere se transmit la Biroul
Studii Doctorale în forma electronică şi pe suport de hârtie până cel târziu în data de 28.09.2010.
Înmatricularea candidaţilor admişi se face prin decizia Rectorului cu data de 01.10.2010.
Art.34. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studiile universitare de doctorat, forma cu
frecvenţă, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.
Art.35. Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă, din partea
candidaţilor, a prezentului regulament.

PRORECTOR,
Prof. univ. dr. Pia BRÎNZEU

3

ANEXA 1
Organizarea examenului de admitere la doctorat pentru candidaţii străini
În prealabil, cetăţenii străini candidaţi la studii universitare de doctorat trebuie să prezinte la
M.E.C.T.S. – Direcţia Relaţii Internaţionale un dosar de studii în vederea eliberării scrisorii de
acceptare la studii în România.
Admiterea candidaţilor cetăţeni străini indiferent de forma de învăţământ, se face anual,
prin concurs organizat de colile Doctorale la aceeaşi dată cu concursul pentru cetăţeni români. În
cazuri excepţionale se poate organiza concurs de admitere şi într-o altă sesiune de admitere, dar
nu mai târziu de două luni de la începerea anului universitar şi cu condiţia ca pe scrisoarea de
acceptare a Ministerului să apară data până la care poate fi înmatriculat candidatul.
Înscrierea cetăţenilor străini, atât ca bursieri ai statului român cât şi pe cont propriu valutar
şi cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi cetăţenii din statele aparţinând Spaţiului
Economic European şi din Confederaţia Elveţiană se face în sesiunea de admitere din septembrie
2009 pe baza Ordinului de primire la studii emis de către M.E.C.T.S.
Cetăţenii străini se înmatriculează prin ordinul rectorului Universităţii de Vest.
Doctoratul se desfăşoară în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, la
cererea doctorandului, conform contractului de studii doctorale încheiat între I.O.S.U.D.
Universitatea de Vest, conducătorul de doctorat şi doctorand.
Limba de pregătire a doctoratului poate fi română sau o limbă de circulaţie internaţională.
Cursurile pregătitoare de limba română sunt organizate în Centrul de an pregătitor al
Universităţii de Vest Timişoara.
Candidaţii trebuie să susţină un examen de competenţă lingvistică la Universitatea de Vest
Timişoara la Catedra de limba română sau catedrele de limbi străine ale Universităţii de Vest din
Timişoara. Sunt exceptaţi de la susţinerea examenului de competenţă lingvistică pentru o limbă de
circulaţie internaţională cetăţenii străini care provin din ţări unde limba oficială a statului este una
de circulaţie internaţională.
Pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi cetăţenii din statele aparţinând
Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană taxa de înscriere şi taxa de şcolarizare
este aceeaşi ca şi pentru cetăţenii români.
Pentru cetăţenii străini din afara Uniunii Europene şi statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi din Confederaţia Elveţiană taxele de studiu la doctorat sunt stabilite conform O.G. nr
22/2009 astfel:
- pe cont propriu valutar: 290 €/lună pentru domeniul tiinţe exacte, 240 €/lună pentru
domeniile Sociouman şi Economic, respectiv 440 €/lună pentru domeniul Arte Plastice şi
Decorative iar taxele de şcolarizare se achită anticipat astfel:
- pentru programul de pregătire avansată:
- în cuantum echivalent cu 10 luni de studiu pentru forma cu frecvenţă;
- în cuantum echivalent cu 3 luni de studiu pentru forma fără frecvenţă;
- pentru colocviul de admitere se va achita echivalentul taxei lunare stabilite;
- pentru programul de cercetare ştiinţifică se vor plăti numai activităţile prevăzute în
planul individual de studiu cu echivalentul taxei lunare;
- la susţinerea tezei de doctorat se achită taxa de 540 € pentru domeniul tiinţe exacte,
440 € pentru domeniile Sociouman şi Economic, respectiv 840 € pentru domeniul
Arte Plastice şi Decorative.
Taxa pentru programul de studii universitare de doctorat al cetăţenilor străini pe cont
propriu valutar la forma fără frecvenţă se achită pentru fiecare perioadă în care aceştia se află în
România pentru cel mult 30 de zile calendaristice. În cazul în care se depăşeşte această perioadă
de 30 de zile se achită taxa pentru încă o lună. Pentru perioadele compacte în care aceştia se află
în România, aceştia vor achita integral taxele prevăzute pentru forma cu frecvenţă.
Cetăţenii străini beneficiază de calitatea de doctorand şi implicit de drepturile ce decurg din
această calitate (viza de şedere în România) numai pentru perioadele pentru care au achitat taxele
aferente.
Cetăţenii străini, bursieri ai statului român, sunt scutiţi de taxa de înscriere şi înmatriculare.
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Cetăţenii străini plătesc taxa de înscriere şi înmatriculare ca şi candidaţii români.
Dosarul prezentat la înscriere trebuie să cuprindă:
• fişa de înscriere;
• copie după ordinul de primire la studii, din care reies şi condiţiile în care va studia
doctorandul respectiv;
• cererea de primire la studii pe cont propriu valutar;
• un document de la serviciul consular al ţării de provenienţă a doctorandului din care să
rezulte grafia corectă a numelui acestuia cu caractere latine - dacă e cazul;
• certificatul de absolvire a anului pregătitor sau substitutul acestuia, respectiv dovada
promovării testului de limba română, în cazul în care activitatea doctorală se desfăşoară
în limba română;
• declaraţie pe propria răspundere prin care doctorandul arată că actele de studii îi
permit, în ţara de provenienţă, să urmeze programe doctorale, echivalente celor din
România;
• o declaraţie prin care a luat la cunoştinţă că, în cazul în care actele se dovedesc
necorespunzătoare, va fi exmatriculat, fără restituirea taxelor şcolare achitate (doar
pentru doctoranzii pe cont propriu valutar);
• confirmarea scrisă, din partea M.E.C.T.S, a valabilităţii actelor de studii;
• curriculum vitae;
• lista lucrărilor publicate;
• certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui;
• chitanţa care certifică achitarea taxei de admitere;
• copie tradusă şi legalizată după certificatul de naştere, în două exemplare;
• copie tradusă şi legalizată după diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, în
două exemplare;
• copie tradusă şi legalizată după diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ
superior de lungă durată şi foaia matricolă sau suplimentul de diplomă, în două
exemplare;
• copii traduse şi legalizate după diplomele de studii postuniversitare, în două
exemplare;
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