Universitatea ”POLITEHNICA” din Timişoara
Şcoala Doctorală de Studii Inginereşti

Procedura de admitere la studii universitare de doctorat IOSUD UPT – 2013
Cap. Ia Distribuirea poziţilor de student-doctorand pe domenii de doctorat în
cadrul IOSUD-UPT (sesiunea I-a)
1. Conducătorii de doctorat propun direcţii/tematici de cercetare şi solicită poziţii vacante de studentdoctorand.
2. Funcţie de solicitările conducătorilor de doctorat, cifra de şcolarizare pentru studii universitare de
doctorat alocată pentru IOSUD-UPT în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014, cf. OM
4184 din 11 iulie 2013 (M.O. Partea I, Nr. 442/19.VII,2013), adică 80 locuri, se repartizează pe domenii
de doctorat. Repartiţia este propusă de CŞD şi aprobată de Consiliul de Administraţie al UPT.
3. Dacă este necesar, după finalizarea perioadei de înscriere la doctorat, se poate proceda la
redistribuirea poziţiilor de student doctoral rămase vacante la un domeniu, prin transferul către alt
domeniu doctoral în cadrul IOSUD-UPT unde există candidaţi eligibili pentru a fi admişi, ţinând cont de
solicitările iniţiale din partea conducătorilor de doctorat.
4. În urma evaluării candidaţilor se constituie lista candidaţilor pentru fiecare domeniu de doctorat, în
ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
5. Consiliul Şcolii Doctorale (CŞD) avizează lista candidaţilor declaraţi admişi pentru fiecare domeniu
doctoral.
Cap. Ib Comisii de examen şi selecţia candidaţilor la admiterea la studii
universitare de doctorat în cadrul IOSUD-UPT (sesiunea a-II-a)
1. Conducătorii de doctorat propun direcţii/tematici de cercetare şi solicită poziţii vacante de studentdoctorand.
2. Examinarea candidaţilor va fi efectuată de comisii pe domenii, fiecare comisie fiind compusă din 5
examinatori:
- conducătorul de doctorat care a ofertat teme de doctorat şi la care s-a înscris candidatul examinat,
în calitate de preşedinte de comisie;
- 2 membri specialişti în domeniul de doctorat al conducătorului, membri care nu au candidaţi în
concurs;
- un reprezentant al Consiliului de Studii Universitare de Doctorat (CSUD);
- un reprezentant al Şcolii Doctorale (ŞD).
3. Selecţia candidaţilor se va face în 2 etape: a) selecţie la nivel de conducător de doctorat cu candidaţi în
concurs şi b) selecţie finală la nivel de IOSUD-UPT.
3a. Selecţia la nivel de conducător de doctorat cu candidaţi înscrişi în concurs va fi efectuată în ordinea
punctajului obţinut de către aceştia, în limita numărului de teme oferite de conducător.
3b. Selecţia finală la nivel de IOSUD-UPT pe locurile afişate, cu eventualele suplimentări, se efectuează
numai pentru candidaţii selectaţi la nivel de conducător de doctorat (3a), în ordinea puctajelor
obţinute de aceştia. Se vor declara admişi un număr de candidaţi, până la limita de locuri
disponibile cu bursă respectiv cu taxă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, ţinând cont
de opţiunile exprimate de aceştia la înscriere (cu bursa, şi/sau cu taxa).
4. Consiliul Şcolii Doctorale (CŞD) avizează lista candidaţilor declaraţi admişi la nivel de IOSUD-UPT.

1

Cap. II Procedura de examinare la admitere la studii universitare de doctorat
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 (sesiunea I-a).
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/masteratului.
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/masterat 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.
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Cap. III Criterii de evaluare pentru admiterea la studii doctorale
Criteriul

Nota* Coeficient de
Ni
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
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!))
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)
Calitatea şi claritatea direcţiilor şi intenţiilor de studiu - candidatul va
prezenta, cu suport Power Point, max. 10 min., direcţia şi intenţiile
pentru studiile doctorale
Disponibilitatea de a fi prezent în UPT (minimum 20 de ore / săptămână)
pentru activităţi de cercetare

N2

0,25

N3

0,50

N4

0,25

N5

0,30

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

N9

0,10

N10

0,10

3

4

5
6

9

Lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate în domeniul de specialitate

10 Premii la fazele naţionale ale unor concursuri profesionale în domeniul de
specialitate
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 =

3

