
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CARE SE ÎNSCRIU  
LA CONCURSUL DE ADMITERE - DOCTORAT- 2011 

 
 

 
 

 
Colocviu de admitere la doctorat: I 
Perioada de înscriere:  12.09.2011 – 16.09.2011 şi  19.09.2011 – 23.09.2011 
In UPT doctoratul se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu Codul Studiilor Universitare de Doctorat aprobat 
prin HG 681 / 2011 (click). Formele de invatamant doctoral sunt: forma cu frecventa cu bursă şi cu frecvenţă cu taxă. 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 RON  pentru toţi candidaţii.  Personalul din UPT  este scutit de 
taxa de înscriere. 

Taxa pentru studiile universitare de doctorat, la forma de învăţământ cu frecvenţă cu taxă, pentru candidaţii înscrişi în 
anul universitar 2011/2012 este de 3600 RON (HBES nr.17/06.07.2009).  

Testul pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică se susţine la Facultatea de Construcţii, Departamentul de 
Limbi Moderne, et.III, sala 303.  

Taxa pentru testul de limbă va fi achitată la Caseria Rectoratului U.P.T., PE BAZA UNEI DISPOZIŢII DE ÎNCASARE 
OBŢINUTĂ DE LA Dep. de Comunicare şi Limbi moderne de la Facultatea de  Construcţii ( d-na Constantin Claudia). 

Taxa de înscriere la doctorat se va achita la Caseria Rectoratului U.P.T. 

 
CANDIDAŢII VOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE : 

         2 DOSARE PLIC cu următoarele acte: 
DOSARUL 1 

- chitanţa de achitare a taxei de înscriere; 
- cerere tip  - conform modelului  
- fişă de înscriere - conform modelului  
- 2 ex. xerocopie diplomă studii superioare - din care 1 ex. legalizat la Notariat; 
- 2 ex. xerocopie diplomă  bacalaureat - din care 1 ex. legalizat la Notariat; 
- 2 ex. xerocopie certificat naştere - din care 1 ex. legalizat la Notariat; 
- 2 ex. xerocopie certificat căsătorie (numai doamnele) - din care1 ex. legalizat la Notariat; 
- 2 ex. certificat schimbare nume (dacă e cazul) - din care 1 ex. legalizat la Notariat; 
- 2 ex. xerocopie diplomă studii aprofundate  - din care 1 ex. legalizat la Notariat; 
- 1 ex. xerocopie foaie matricolă studii superioare – legalizată la Notariat; 
- certificat de competenţă lingvistică. 
- Curriculum Vitae 

 

DOSARUL 2  

- fişa de înscriere 
- copii NELEGALIZATE după următoarele acte: 

- 1 ex. xerocopie diplomă studii superioare; 
- 1 ex. xerocopie diplomă de bacalaureat; 
- 1 ex. xerocopie foaia matricolă studii superioare; 
- 1 ex. xerocopie diplomă studii aprofundate; 
- 1 ex. xerocopie certificat de naştere. 

 - Curriculum Vitae 
 

 
 
     
 

 

Pentru participare la concurs, candidaţii trebuie să prezinte  un certificat 
de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională 

 

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent 
de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau de masterat. 
 
Pentru absolvenţii programelor de învăţământ superior anterioare celor organizate în sistemul Bologna, înscrierea la 
doctorat nu este condiţionată de studii aprofundate sau masterale. 
 
Pentru absolvenţii de învăţământ superior în sistemul Bologna, înscrierea la doctorat este condiţionată de absolvirea 
ciclului de master. 
 

http://www.upt.ro/administrare/dgac2/file/Codul_studiilor_doctorale.pdf�
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2010-2011/Admitere%202011/Cerere_tip_inscriere_doctorat_2011.pdf�
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2010-2011/Admitere%202011/Fisa_de_inscriere_doctorat_2011.pdf�
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2010-2011/Admitere%202011/Fisa_de_inscriere_doctorat_2011.pdf�

