
 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE A ADMITERII  
LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 IOSUD-UPT 2014 
 

 
I. Anunțarea concursului de admitere la studii universitare de 

doctorat și înscrierea candidaților 
 

I.1 Concursul de admitere se anunță pe site-ul UPT:  
 

http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2014---doctorat_401_ro.html,  
cu urmatoarele informații: 

 condiții de eligibilitate a candidaților; 
 calendarul concursului (înscriere, examinare, selecție, contestații); 

 oferta de locuri pentru programul de studii doctorale cu frecvență, cu 

bursă/fără bursă/cu taxa; 
 oferta de direcții/teme de cercetare pentru studii doctorale. 

 
Anexe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat: 

Anexa 1.a - Cerere de înscriere  

Anexa 1.b - Conținutul dosarului de înscriere  

Anexa 1.c – Fișa de înscriere  

 

I.2 Condiții de eligibilitate a candidaților  
 

 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, Codul studiilor universitare de 
doctorat  aprobat prin HG 681/2011, Legea educației naționale nr. 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare. 

 
 Formele de învăţământ doctoral sunt: cu frecvenţă cu bursă, cu frecvenţă 

fără bursă şi cu frecvenţă 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. 
 

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

http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2014---doctorat_401_ro.html
http://www.upt.ro/img/files/2013-2014/admitere/doctorat/Anexa1a_Cerere_inscriere_admitere_doctorat_2014.doc
http://www.upt.ro/img/files/2013-2014/admitere/doctorat/Anexa1b_Continut_dosar_opis_admitere_doctorat_2014.doc
http://www.upt.ro/img/files/2013-2014/admitere/doctorat/Anexa1c_Fisa_inscriere_admitere_doctorat_2014.doc


 

 Testul pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru o limbă 

de circulaţie internaţională (engleză, germană, franceză – de preferat 
engleză) se susţine la Centrul Interlingua, corp ASPC, str. Petru 

Râmneanţu Nr. 2, etaj 2,  sala A203, in zilele de luni – joi între orele 
11,00 – 13,00, în perioada 08.09.2014 - 11.09.2014, respectiv în zilele de 

marți și joi (23.09.2014 și 25.09.2014). 

  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. 

Taxa pentru studiile universitare de doctorat, la forma de învăţământ cu 
frecvenţă cu taxă pentru candidaţii înscrişi în anul universitar 2014/2015 este 

de 4000 lei. Achitarea acestei taxe se face semestrial. 

 

I.3 Calendarul concursului:  

 Sesiunea I Sesiunea II* 

înscriere 08-12.09.2014 22-25.09.2014 

examinare 17-18.09.2014 30.09.2014 

rezultate preliminare 20.09.2014 1.10.2014 

contestații 21-22.09.2014 2.10.2014 

rezultate finale 23.09.2014 3.10.2014 

  

*In situația în care locurile la concursul de admitere în sesiunea de doctorat nu 

se ocupă în sesiunea I, va urma sesiunea II în perioada imediat următoare. 
  

I.4 Oferta de locuri și direcții/teme de cercetare pentru concursul de 

admitere se constituie de către Consiliul Școlii Doctorale pe baza: 

 ofertelor individuale ale conducatorilor de doctorat (cf. Anexa 1.d) 

 numarului de locuri cu bursă/fără bursă/cu taxă disponibile. 

Oferta de locuri va conține pentru fiecare domeniu de doctorat numărul de locuri 

cu cu bursă/fără bursă/cu taxă, precum și conducătorii de doctorat cu 
direcțiile/tematicile de cercetare propuse de aceștia.  

Oferta este afișată pe site-ul UPT:  

http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2014---doctorat_401_ro.html  

 
I.5 Cadidaturile pentru concursul de admitere se depun la sediul UPT, Piața 

Victoriei, nr. 2, Rectorat, et. 1, la Secretariatul Școlii Doctorale conform Anexei 
I.c, cu dosar de admitere constituit pe baza Anexelor I.a si I.b. 

 
II. Metodologie de examinare a candidaților la concursul de admitere 

la studii universitare de doctorat 

http://www.upt.ro/img/files/2013-2014/admitere/doctorat/Anexa1d_Oferte_conducatori_doctorat_domenii_IOSUD_UPT_v1.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2014---doctorat_401_ro.html


 

CSUD-UPT va stabili şi va afişa, după perioada de înscriere, comisii de 

admitere la doctorat asociate domeniilor de doctorat din IOSUD-UPT. 
 

1. Componenţa unei comisii de admitere la doctorat este următoarea: 
coordonator de comisie, secretar de comisie, membrii comisiei constituiţi 

din conducători de doctorat cu candidaţi la examen în domeniile de 
doctorat asociate comisiei. 

2. Coordonatorii comisiilor de admitere asigură buna desfăşurare a procesului 
de admitere. 

3. Pentru examinarea unui candidat, preşedenţia comisiei este preluată de 
conducătorul de doctorat la care s-a înscris candidatul, ceilalţi conducători 

de doctorat fiind membri în comisie. În cazul în care conducătorul de 
doctorat la care s-a înscris candidatul nu este prezent, preşedenţia comisiei 

este preluată de coordonatorul comisiei. 
4. IOSUD-UPT a stabilit 10 criterii ponderate de evaluare pentru admiterea la 

doctorat, cu notare în intervalul 1 - 10 pentru fiecare criteriu, ponderată în 

final. 
5. La criteriul de evaluare nr. 5 conducătorul de doctorat şi membrii comisiei 

stabilesc nota N5 pe baza prezentării de către candidat, cu suport Power 
Point, a direcţiilor şi intenţiilor de studiu. 

6. La criteriul de evaluare nr. 6 conducătorul de doctorat şi membrii comisiei 
stabilesc nota N6 în funcţie de răspunsul candidatului privind 

disponibilitatea de a fi prezent în UPT (minim 20 de ore pe saptămână) 
pentru activităţi doctorale şi respectiv alte activităţi în care doctorandul 

este angajat. 
7. La criteriul de evaluare nr. 7 conducătorul de doctorat şi membrii comisiei 

stabilesc nota N7 în funcţie de implicarea candidatului în activităţi de 
cercetare pe durata licenţei/master-ului. 

8. La criteriul de evaluare nr. 8 conducătorul de doctorat şi membrii comisiei 
stabilesc nota N8 în funcţie de concordanţa dintre pregătirea la ciclul de 

licenţă/master a candidatului şi domeniul/direcţia de cercetare aleasă 

pentru studii doctorale. 
9. La criteriul de evaluare nr. 9 conducătorul de doctorat şi membrii comisiei 

stabilesc nota N9 pentru lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate în 
domeniul de specialitate în reviste sau manifestări ştiinţifice cu program se 

acordă: 0 lucrări - 1 punct, 1 lucrare - 4 puncte, 2 lucrări - 6 puncte, 3 
lucrări – 8 puncte, 4 sau mai multe lucrări - 10 puncte. 

10. La criteriul de evaluare nr. 10 conducătorul de doctorat şi membrii comisiei 
stabilesc nota N10 pentru premii la fazele naţionale ale unor concursuri 

profesionale în domeniul de specialitate astfel: 0 premii -1 punct, 1 premiu 
- 5 puncte, 2 premii - 8 puncte, 3 premii sau mai multe premii - 10 puncte. 

 
 

 



 

 

Criterii de evaluare pentru admiterea la studii doctorale 
 

 Criteriul 
Nota* 

Ni 

Coeficient 
de 

pondere 
CPi 

1 
Media multianuală la ciclul licenţă - conform cu suplimentul la 
diplomă 

N1 1,00 

2 
Media examenului de licenţă (4 ani) sau de formare iniţială (5 ani) 
- conform diplomă de absolvire 

N2 0,20 

3 

Media multianuală la master / studii aprofundate - conform cu 
suplimentul de diplomă / adeverinţă de absolvire 
(în absenţa acestor studii, se consideră a doua oară media 

multianuală la ciclul de formare iniţială (5 ani!)) 

N3 0,40 

4 

Media la examenul de disertaţie la master / studii aprofundate - 

conform supliment de diplomă / adeverinţă absolvire 
(în absenţa acestor studii, se consideră a doua oară media la 

examenul de finalizare a ciclului de formare iniţială (5 ani) 

N4 0,20 

5 

Calitatea şi claritatea direcţiilor şi intenţiilor de studiu - candidatul 

va prezenta, cu suport Power Point, max. 10 min., direcţia şi 
intenţiile pentru studiile doctorale 

N5 0,50 

6 
Disponibilitatea de a fi prezent în UPT (minimum 20 de ore / 
săptămână) pentru activităţi de cercetare 

N6 0,10 

7 Gradul de iniţiere în activităţi de cercetare şi / sau practice N7 0,20 

8 
Concordanţa domeniului de doctorat cu pregătirea anterioară 

conform suplimentelor la diplomele de studii 
N8 0,20 

9 
Lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate în domeniul de 

specialitate 
N9 0,10 

10 
Premii la fazele naţionale ale unor concursuri profesionale în 

domeniul de specialitate 
N10 0,10 

SUMA 3,00 

*Nota se acordă în intervalul 1-10. 

Candidaţii se declară admişi conform Regulamentului Instituţional de Organizare 

şi Desfăşurare a Studiilor Universitare de Doctorat – IOSUD-UPT 2011 (secţiunea 
V) cu luarea în considerare a punctajului: 

Punctaj =  

Punctajul minim de admitere este de 18 puncte din 30 max. 

 

 

 

 



III.  Procedura de selecție a candidaților declarați admiși la studii 

universitare de doctorat  

 
III.1 Pentru fiecare domeniu de doctorat se afișează pe site-ul www.upt.ro, 

conform calendarului, rezultatele preliminare în ordinea descrescatoare a 
punctajelor pentru fiecare domeniu de doctorat. 

Sunt eligibili pentru a fi înmatriculati la studii doctorale doar candidații care au 
obținut minim 18 puncte. 

 
III.2 Candidații pot depune contestații cu privire la rezultatele preliminare numai 

referitor la potențialele vicii de procedură. 
 

III.3 Pentru fiecare domeniu de doctorat se afisează rezultatele finale ale 
concursului de admitere și distribuirea candidaților declarați admiși pe locurile cu 

bursă/fără bursă/cu taxă. 
Functie de gradul de ocupare a locurilor disponibile pe fiecare domeniu, Consiliul 

Școlii Doctorale poate redistribui locurile neocupate între domenii. 

 
III.4 Candidații declarați respinsi pe lista rezultatelor finale, dar cu punctaj mai 

mare de 18 puncte, sunt incluși pe lista de rezervă. 
 

III.5 Candidații declarați admiși vor încheia contractul de studii universitare de 
doctorat. 

 
 

 
                 Director CSUD,                                Director Școală Doctorală, 

Prof.univ.dr.ing. Romeo SUSAN-RESIGA               Prof.univ.dr.ing. Gh. Daniel Andreescu 

 

http://www.upt.ro/

