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Studiile universitare de doctorat

Ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea
resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice, capabile de inserţie
pe piaţa muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru
cercetare-dezvoltare şi inovare şi constituie o experienţă profesională de
cercetare, finalizată, după susţinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de
doctor (Codul studiilor universitare de doctorat, HG 681/2011)

Structura Școlii doctorale

Prof.dr.ing. Radu-Emil PRECUP – Directorul Consiliului pentru Studii Universitare
de Doctorat

Prof.dr.ing. Dorin LELEA – Directorul Școlii Doctorale

Secretariatul Școlii Doctorale

Monica JURJIU

Steliana CUCU

Nicoleta NEMEȘ

Carta Universității Politehnica Timișoara, Anexa 10 – Regulamentul de organizare
a studiilor universitare de doctorat.



Admiterea la studiile universitare de doctorat
Regim fără taxă cu bursă 
Regim fără taxă cu bursă UPT
Regim fără taxă fără bursă
Regim cu taxă

Plan individual de pregătire bazat pe studii universitare avansate
Numirea și rolul comisiei de indrumare
Curs transversal, organizat de Şcoala Doctorală
Curs tutorial în tematica cercetării doctorale (PV)
Curs la un program de master (care nu a fost frecventat anterior de

doctorand) (PV)
Rezultatele obţinute în programul de pregătire universitară avansată

(conducător de doctorat) (Anexa 2)
Programul individual de cercetare ştiinţifică (Anexa 3)
Proiectul programului individual de cercetare ştiinţifică (Anexa 3.1)



Programul individual de cercetare științifică (Două rapoarte intermediare 
de cercetare științifică)

Durata stagiului doctoral este de 3 ani.

Posibilități de prelungire a duratei stagiului doctoral
 1 semestru de prelungire fără taxă
 3 semestre de prelungire cu taxă



Intreruperea programului de pregătire doctorală 

Motive bine justificate

In cadrul stagiului doctoral (3 ani + prelungiri)

Menținerea in evidența Școlii Doctorale

Doctorandul a indeplinit toate obligațiile din programul de pregătire 
bazat pe studii universitare avansate (examenele trecute in Anexa 1 + 
2 rapoarte de cercetare științfică)



Procedura și etapele de susținere publică a tezei de doctorat

Etapa 1. Doctorandul predă teza în format electronic la secretariatul
școlii doctorale.

Etapa 2. Școala doctorală realizează o analiză de similitudini cu un 
software pentru identificarea similitudinilor textuale (recunoscut de 
CNATDCU). 

Etapa 3. În cazul în care raportul de similitudini realizat de școala
doctorală a fost avizat favorabil de conducătorul de doctorat și de 
directorul școlii doctorale, doctorandul înaintează școlii doctorale o 
cerere privind demararea procedurilor de evaluare a tezei, prin
susținerea tezei în comisia de îndrumare, în ședință publică.

Prezentarea tezei în comisia de îndrumare se face în termen de 30 de 
zile de la data depunerii cererii menționate in Etapa 3. 



Etapa 4. Școala doctorală întocmește un referat, însoțit de documente
justificative, prin care certifică îndeplinirea de către doctorand a tuturor
obligațiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat. 
Referatul este transmis doctorandului în vederea pregătirii susținerii
publice a tezei de doctorat.

Etapa 5. Conducătorul de doctorat înaintează la secretariatul școlii
doctorale propunerea componenței comisiei de susținere publică a tezei, 
însoțită de CV-urile membrilor. Această propunere, avizată de Directorul
CSUD este înaintată către Rectorul UPT.

Etapa 6. Rectorul UPT emite decizia de numire a comisiei de susținere
publică a tezei de doctorat. Decizia se transmite școlii doctorale, membrilor
comisiei si doctorandului.

Etapa 7. Doctorandul depune la secretariatul scolii doctorale o cerere
pentru fixarea datei de susținere publică a tezei. Cererea este avizată de 
conducătorul de doctorat și de președintele comsiei de susținere publică. 
Data propusă pentru susținerea publică trebuie sa fie cel puțin după 20 de 
zile de la depunere cererii. 



Etapa 8. La data, ora și locul anunțate conform Etapei 7, se desfășoară
ședința publică de susținere a tezei de doctorat.

Etapa 9. Doctorandul depune la școala doctorală declarația privind
opțiunea referitoare la publicarea tezei de doctorat. 

Etapa 10. Școala doctorală constituie dosarul de doctorat, întocmește
solicitarea IOSUD de intrare în procedura de evaluare la nivelul
CNATDCU a tezei de doctorat.

Etapa 11. Obținerea avizului MEC asupra validarii tezei de doctorat.

Etapa 12. Inmânarea diplomei de doctor la Universitatea Politehnica 
Timișoara.



Utilizarea adreselor de e-mail instituționale (id@student.upt.ro)

Lucrările publicate trebuie să conțină afilierea UPT

University Politehnica Timisoara

Denumirea Departamentului

Adresa

Publicațiile rezultate în urma cercetării doctorale pot fi incărcate pe 
Campus virtual într-o secțiune separată a Școlii doctorale.



Prezentarea site-ului UPT dedicat Studiilor universitare de doctorat

www.upt.ro

http://www.upt.ro/

