
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CARE SE ÎNSCRIU  
LA CONCURSUL DE ADMITERE - DOCTORAT- 2013 

Perioada de înscriere :  I :  09.09.2013 – 13.09.2013 ;  
                                            II : 23.09.2013 – 26.09.2013 (dacă va fi necesar) 
Desfăşurarea concursului:  I:  18.09.2013 – 19.09.2013 
                                                 II: 30.09.2013 (dacă va fi necesar ) 
 

În UPT, doctoratul se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a 
studiilor universitare de doctorat în UPT - 2011 şi Codul studiilor universitare de doctorat  aprobat prin HG 681/2011.  
Formele de învăţământ doctoral sunt: forma cu frecvenţă cu bursă şi cu frecvenţă cu taxă. 
 
Granturi doctorale alocate (burse finanţate de la bugetul de stat) : 80 locuri şi în plus 30 de locuri cu taxă 

 

 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 de lungă durată 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. 

 
CANDIDAŢII VOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE - Două dosare plic cu următoarele acte:  

 

DOSARUL 1 
- Cerere de înscriere la concursul de admitere la doctorat;  
- Fişă de înscriere;  
- Curriculum Vitae  în modelul Europass; 
- Memoriu de activitate în care să fie specificate direcţiile şi intenţiile de studiu avute în vedere la doctorat şi 

motivaţia în privinţa acestora + Anexe (1. Lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate în domeniul de specialitate; 
2. Alte diplome obţinute în corelaţie cu domeniul de doctorat, 3. Premii la fazele naţionale ale unor concursuri 
profesionale în domeniul de specialitate); 

- Certificat de competenţă lingvistică; 
- 1 ex. copie xerox legalizată la Notariat după : diploma de master, diploma de licenţă, suplimentul de diplomă master, 

suplimentul de diplomă licenţă, diplomă bacalaureat, certificat de naştere, certificat de căsătorie;  
- 1 ex. copie xerox nelegalizată după : diploma de master, diploma de licenţă, suplimentul de diplomă master, 

suplimentul de diplomă licenţă, diplomă bacalaureat, certificat de naştere, certificat de căsătorie, carte de Indentitate; 

- Chitanţa de achitare a taxei de înscriere. 
 

DOSARUL 2  
Conţine aceleaşi documente ca şi dosarul 1 mai puţin copiile xerox legalizate la Notariat şi chitanţa de achitare a taxei 
de înscriere  

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 lei.  Personalul angajat în  UPT  este scutit de taxa de înscriere. 
Taxa se achită la Caseria UPT de la Rectorat (Piaţa Victoriei nr.2, Timişoara). 
 

Testul pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională (engleză, 
germană, franceză – de preferat engleză) se susţine la Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine corp ASPC str. Petru 
Râmneanţu Nr. 2, etaj 2,  sala A203, de luni – joi între orele 13,00 – 15,00 şi vineri între orele 10,00 – 12,00, în perioadele de 
înscriere. Taxa pentru testul de limbă este de 120 lei şi se achită în sala A204. 
Certificatul de competenţă lingvistică poate fi obţinut şi de la o altă structură de specialitate recunoscută de UPT, cu avizul  
Departamentului de Comunicare şi Limbi Străine. 
  

Taxa pentru studiile universitare de doctorat, la forma de învăţământ cu frecvenţă cu taxă pentru candidaţii înscrişi în anul 
universitar 2013/2014 este de 3600 lei. Achitarea acestei taxe se face semestrial, după admiterea la studii doctorale. 
 

NOTĂ : UPT a aplicat la proiecte strategice tip Burse doctorale cofinanţate din Fonduri Europene cu şanse mari de succes. În 
ipoteza aprobării acestor proiecte, studenţii admişi în sesiunea 2013 sunt eligibili pentru a candida la burse din 
Fonduri Europene de 1800 lei/lună pe doctorand acordate pe o perioadă de 1 an şi jumătate, cu posibilitatea 
efectuării unor stagii de cercetare de maxim 4 luni în Uniunea Europeană, în care caz bursa este de 4200 lei/lună.  

Bursa acordată din Fonduri Europene nu se cumulează cu bursa obţinută prin granturi doctorale finanţate de 
la bugetul de stat.  

Candidaţii care doresc să beneficieze de sprijinul potenţial oferit prin proiectele strategice vor depune şi 
documentele solicitate printr-o cerere suplimentară. 

http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2011-2012/regulamente/Anexa_10_CartaUPT_Regulament_doctorat.pdf
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2011-2012/regulamente/Anexa_10_CartaUPT_Regulament_doctorat.pdf
http://www.upt.ro/administrare/dgac2/file/Codul_studiilor_doctorale.pdf
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-2013/admitere2013/doctorat/Cerere_inscriere_opis_doctorat_2013_1.doc
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-2013/admitere2013/doctorat/Fisa_inscriere_doctorat_2013_1.doc
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-2013/admitere2013/doctorat/Cerere_suplimentara.doc

