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CAPITOLUL I 

Documente de referință 

 

Art. 1. Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat la Facultatea de Arte și 

Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara se organizează în conformitate cu 

prevederile: 

• Legea Educației Naționale 1/2011, cu modificările ulterioare; 

• Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 681/2011, 

cu modificările ulterioare; 

• Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea metodologiei-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat; 

• Legea nr. 1/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea 

cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu 

în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac 

parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană; 

• Metodologie a Universității de Vest din Timișoara privind organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere la studii universitare de doctorat, anul universitar 2017/2018 

• Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de 

doctorat. 

 

CAPITOLUL II 

Organizarea procesului de admitere la studii universitare de doctorat din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara 

 

Art. 2. În cadrul Facultății de Arte și Design - UVT studiile doctorale se desfășoară, 

potrivit legislației în vigoare, la forma de învățământ cu frecvență. 

Art. 3. Facultatea de Arte și Design - UVT organizează concurs de admitere la doctorat 

pentru domeniul de studii Arte vizuale (doctorat profesional sau științific). 



 

Metodologie privind organizarea și 

desfășurarea concursului de admitere 

la studii universitare de doctorat 

anul universitar 2017/2018 

din cadrul Facultății de Arte și Design - 

UVT 

Ediția a III-a 

Nr. anexe 2  

Pagina 3 din 14 

 

Art. 4. (1) Studiile doctorale se organizează cu finanțare de la bugetul de stat, în regim cu 

taxă sau din alte fonduri legal constituite. Taxele de înscriere și taxele de studii sunt aprobate 

anual de Senatul UVT. 

(2) Repartizarea numărului de locuri bugetate alocate de MEN, se face pe domeniul de 

doctorat Arte vizuale. Distribuirea locurilor bugetate coordonatorilor de doctorat din cadrul ȘDA, 

ca urmare a cifrei de școlarizare repartizate de către CSUD-UVT Școlii Doctorale de Arte, se face 

de către CȘDA având în vedere limitarea numărului de doctoranzi la 8 doctoranzi în 

stagiu/conducător de doctorat, gradul de ocupare al locurilor bugetate repartizate anterior 

fiecărui coordonator în parte și ținând cont de strategia de dezvoltare instituțională, academică 

a Facultății de Arte și Design.  

(3) În cazul neocupării locurilor repartizate unui coordonator de doctorat, acestea se vor 

redistribui conform prezentei metodologii, art. 4 (2).  

Art. 5. (1) Potrivit normativelor în vigoare (art. 153 alin. 2 din Legea Educației Naționale 

1/2011) la concursul de admitere la doctorat au dreptul să participe numai absolvenți cu diplomă 

de master sau echivalentă acesteia, indiferent de anul absolvirii. Programele de studii absolvite 

de candidat trebuie să fie acreditate sau autorizate provizoriu.    

(2) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD-

UVT, într-un domeniu de doctorat nu este condiționată de domeniul în care a fost obținută diploma de 

licență sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licență și master trebuie 

să fie de cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS).  

Art. 6. (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de 

identitate/pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în prezenta metodologie de admitere. 

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o 

altă persoană pe bază de procură. 

Art. 7. La concursul de admitere la doctorat pot participa, în condițiile legii: 

- cetățeni români 

- cetățeni străini, după cum urmează: etnici români din statele UE și non UE, cetățeni ai 

statelor membre UE și Spațiului Economic European precum și ai Confederației Elvețiene, 

cetățeni din afara acestor spații. 

Art. 8. Taxele de înscriere la admitere pentru cetățenii statelor membre UE și Spațiului 

Economic European, precum și ai Confederației Elvețiene sunt identice cu cele pentru studenții 
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români și se aprobă anual de Senatul UVT. Pentru cetățenii din afara acestor state care au ales să 

studieze pe cont propriu valutar în UVT, taxa de înscriere la doctorat este stabilită prin OG nr. 

22/2009. 

Art. 9. (1) Admiterea la studii universitare se susține în limba română. 

(2) Pentru programele universitare școlarizate în limba română, la solicitarea scrisă a 

candidatului, concursul de admitere se poate susține și în limba maternă a acestuia, cu respectarea 

autonomiei universitare. 

(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat cu predare în limba română, 

cetățenii Uniunii Europene și din state terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, 

conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz. 

(4) Cetățenii străini care aleg să facă studiile doctorale în limba română trebuie să aibă un 

certificat de absolvire a cursurilor anului pregătitor sau un certificat de competență lingvistică 

pentru limba română, obținut în instituțiile abilitate de către MEN (cu prioritate în cadrul 

Departamentului de Studii Românești de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie). 

Art. 10. (1) Înscrierea candidaților străini (românii de pretutindeni absolvenți cu diplomă de 

licență sau echivalentă din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, ai statelor 

aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, ai studiilor de lungă durată și 

totodată, absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master), precum și 

absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate ca fiind 

cel puțin studii universitare de master, se face la Universitatea de Vest, conform calendarului 

admiterii la doctorat a cetățenilor români. 

(2) Candidații (cetățeni români și cetățeni UE) care au efectuat studii în străinătate, vor 

prezenta un atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și 

Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul MEN. 

Art. 11. (1) Persoanele cu dizabilități fizice pot depune documentele de înscriere pe adresa: 

doctorat@e-uvt.ro, însoțite de o certificare care atestă imposibilitatea deplasării. 

(2) Biroul de Studii Doctorale al UVT stabilește pe baza acestei solicitări electronice un 

interval de organizare a înscrierii în incinta UVT, spațiu în care este facilitat accesul persoanelor cu 

dizabilități. 

(3) În aceste cazuri, ȘDA asigură derularea examenului de admitere într-un spațiu accesibil. 
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Art. 12. (1) Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate 

sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul 

superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. 

(2) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare 

prezentate de candidați în momentul înscrierii. Aprobarea scutirii se face de către comisia tehnică de 

înscriere pe IOSUD-UVT. 

Art. 13. Organizarea concursului de admitere la doctorat este de competența Școlii 

Doctorale de Arte, coordonate de CSUD. Acestea asigură transparența procedurilor de selecție și 

admitere la doctorat, inclusiv prin publicarea acestora pe site-ul facultăților, potrivit art. 36 din 

Codul studiilor doctorale, a informațiilor privitoare la admitere (calendarul concursului, numărul 

de locuri scoase la concurs de coordonatorii de doctorate, forma concretă a concursului, 

documentele necesare înscrierii). 

Art. 14. Concursul de admitere la doctorat se desfășoară potrivit unui calendar stabilit 

anual de CSUD și particularizat de Școala Doctorală a Facultății de Arte și Design (vezi Anexa 

2). 

Art. 15. (1) Dosarul de admitere la doctorat cuprinde următoarele: 

- Fișa de înscriere cu avizul conducătorului de doctorat (formular tip Anexa 1); 

- Certificatul de naștere (copie xerox), 

- Certificatul de căsătorie (copie xerox) sau actul care atestă schimbarea numelui (dacă 

este cazul), 

- Cartea de identitate (copie xerox sau copie în format electronic transmisă la adresa 

oficială a BSD: doctorat@e-uvt.ro, indicată și pe site-ul CSUD); 

- Diplomă de bacalaureat (copie xerox), 

- Diploma de licență, foaia matricolă sau suplimentul la diplomă (copie xerox); 

- Diploma de master sau echivalentă a acesteia, foaie matricolă sau suplimentul la 

diplomă (copie xerox), respectiv adeverință de absolvire a masterului pentru absolvenții anului în 

curs; 

- certificat de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de 

Referință a Limbilor) într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană – 

opțiunea pentru altă limbă trebuie justificată prin specificul proiectului de cercetare); 

- Curriculum vitae, 
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- O fotografie tip buletin de identitate, 

- Dosar de activitate, conf. art. 16 (3) b), care se depune ulterior înscrierii la Biroul de 

Studii Doctorale (str. Paris, nr. 1), la sediul ȘDA, de pe str. Oituz, nr. 4, cu cel puțin o zi înainte de 

data susținerii admiterii. 

Toate documentele solicitate în copie xerox sau în format electronic trebuie prezentate la 

depunerea dosarului de înscriere în original pentru certificarea conformității cu originalul de 

către Biroul de Studii Doctorale. 

Candidații cetățeni străini din state terțe U.E. vor depune cererea pentru scrisoarea de 

acceptare la Biroul de Studii Doctorale (strada Paris, nr. 1, etj. I). 

(2) Pentru înscrierea la doctorat candidatul trebuie să prezinte un certificat de competență 

lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de Referință a Limbilor) într-o limbă de 

circulație internațională (engleză, franceză, germană - opțiunea pentru altă limbă trebuie justificată 

prin specificul proiectului de cercetare). Acesta poate fi un certificat recunoscut internațional 

(Cambridge, DALF etc.) sau un certificat eliberat de Departamentul de Limbi și Literaturi 

Moderne din cadrul Universității de Vest. Acest certificat nu este necesar absolvenților care au 

făcut studii filologice sau au urmat un program de licență și/sau masterat într-o limbă de circulație 

internațională. 

Art. 16. (1) ȘDA aplică o formă unitară de concurs de admitere la doctorat pentru toți 

coordonatorii de doctorate, în domeniul arte vizuale, fiind organizate și derulate două tipuri de 

doctorat: doctorat științific și doctorat profesional.  

(2) În cadrul ȘDA selecția candidaților se face de către o comisie propusă de fiecare 

conducător de doctorat, constituită din conducătorul de doctorat care a oferit locul de student-

doctorand pentru admitere și doi specialiști din cadrul Facultății de Arte și Design care au cel puțin 

gradul didactic de conferențiar, comisie aprobată de Consiliul Școlii Doctorale de Arte.  

(3) Examenul de admitere al fiecărui candidat se susține în prezența comisiei de admitere, 

la sediul FAD.  

(4) În cadrul Facultății de Arte și Design admiterea constă: 

a) interviu pe tema proiectului de cercetare științifică/creație artistică propus de 

candidat.  

Proiectul de cercetare științifică trebuie prezentat în formă scrisă, minim 5 pagini și se 

susține în fața comisiei de admitere.  
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b) prezentarea unui dosar de activitate profesională (portofoliu)  

Dosarul de activitate profesională va conține curriculum vitae (date personale și activitatea 

profesională relevantă pentru domeniul de doctorat arte vizuale), imagini care să ateste realizările 

în domeniu ale candidatului și alte documente/materiale care susțin preocupările în domeniu.      

(5) Evaluarea și notarea candidaților se va face în funcție de următoarele aspecte: 

Pentru doctoratul științific: 

- Actualitatea și originalitatea temei de cercetare științifică, 

- Claritatea structurării proiectului, 

- Calitatea textului de susținere care reflectă disponibilitățile teoretice ale candidatului și 

potențialul elaborării tezei de doctorat,  

- Calitatea bibliografiei consultate și propuse spre consultare, 

- Conținutul dosarului de activitate profesională. 

Pentru doctoratul profesional: 

- Actualitatea și originalitatea temei de cercetare/creație artistică, 

- Claritatea structurării proiectului, 

- Proiectarea etapelor de dezvoltare a cercetării/creației artistice și a componentei 

aplicative a acesteia, 

- Calitatea bibliografiei consultate și propuse spre consultare, 

- Conținutul dosarului de activitate profesională. 

Art. 17. (1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul 

ȘDA nu poate fi mai mică decât 8,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. 

(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute în 

cadrul concursului de admitere. 

(3) Clasificarea candidaților se face în ordine descrescătoare a mediei generale obținută în 

urma susținerii examenului de admitere la doctorat în cadrul fiecărei comisii de concurs, exclusiv 

pe locurile scoase la concurs de către fiecare coordonator în parte.  

 (4) În caz de balotaj, departajarea candidaților se face în funcție de media examenului de 

disertație. 

Art. 18. (1) După desfășurarea examenului de admitere, Facultatea de Arte și Design 

transmite situația admiterii CSUD-ului Universității de Vest din Timișoara.  
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(2) Dat fiind specificul concursului de admitere la doctorat, contestațiile candidaților se 

pot referi exclusiv la eventuale vicii de procedură. Nu se admit contestații pentru probele orale. 

Decizia comisiei de contestații este definitivă. 

Art. 19. (1) În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locurile finanțate prin granturi 

de studii au obligația să depună, la momentul confirmării locului obținut, diploma de master (sau 

adeverința, pentru candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunea 2016-2017) în 

original, la Biroul de Studii Doctorale. Neprezentarea diplomei sau adeverinței de master în 

original până la data de 27.09.2017, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat. 

(2) Candidații declarați admiși pe locurile cu finanțare de la buget achită cuantumul taxei 

de înmatriculare și semnează contractul de școlarizare. 

(3) Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare, 

a taxei de școlarizare (10% din taxă) și semnează contractul de școlarizare. 

(4) După înmatriculare se generează și se afișează listele finale, cu candidații declarați 

admiși și înmatriculați. 

Art. 20.  Candidații declarați admiși confirmă obținerea locului la Biroul de Studii 

Doctorale (incinta UVT, strada Paris, nr. 1, et. I). 

Art. 21. Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se 

face prin decizie a rectorului UVT. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în 

Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la 

specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admiși. 

 

CAPITOLUL III 

Dispoziții finale 

 

 Art. 22. Ediția de față a prezentei metodologii a fost aprobată în ședința Consiliului Școlii 

Doctorale a Facultății de Arte și Design în data de 20.06.2017 

 

 

 

 

 



 

Metodologie privind organizarea și 

desfășurarea concursului de admitere 

la studii universitare de doctorat 

anul universitar 2017/2018 

din cadrul Facultății de Arte și Design - 

UVT 

Ediția a III-a 

Nr. anexe 2  

Pagina 9 din 14 

 

Anexa 1 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE  

ADMITERE DOCTORAT SEPTEMBRIE 2017 

 

DATE PERSONALE: 

C.N.P.              

NUMELE DE FAMILIE DIN CERTIFICATUL DE NAȘTERE  

PRENUMELE  

PRENUMELE TATĂLUI  

PRENUMELE MAMEI  

DATA  NAȘTERII 

Anul Luna Ziua  Tara de origine Județul Localitatea 

      

STAREA CIVILĂ Căsătorit  

Necăsătorit  

Divorțat(ă)/Văduv(ă)  

CETĂȚENIA Română, cu domiciliu în 

România/străinătate 

 

Alte cetățenii  

Cetățenie anterioară, dacă este cazul  

ETNIA  

 

DOMICILIUL 

STABIL 

Țara  

Județul  

Orașul / Comuna / Satul  
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Adresa (stradă, număr, bloc, scară, 

etaj, apartament,sector) 

 

 

ACTUL DE 

IDENTITATE/         

PAȘAPORT 

CI / Pașaport  

Seria  

Numărul  

Eliberat  

Data eliberării  

Perioada de valabilitate  

DATE DE 

CONTACT 

telefon  

adresă e-mail  

CANDIDAT CARE 

SE ÎNCADREAZĂ 

ÎN CATEGORIA 

PERSOANELOR 

CU DIZABILITĂȚI 

Se bifează numai de către 

persoanele aflate în această situație, 

pe baza de documente 

 

 

 

DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI  

 

 

 

STUDIILE DE LICENŢĂ 

ABSOLVITE 

Țara  

Localitatea  

Județul  

Denumirea instituției de învățământ 

superior 

 

Facultatea  

Domeniul/Profilul  

Programul de studii/Specializarea  
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Titlul obținut  

Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/Seral)  

Forma de finanțare a studiilor (buget/taxa)  

Durata studiilor(număr de ani sau număr de 

semestre,după caz) 

 

Anul absolvirii  

STUDIILE DE MASTERAT 

ABSOLVITE 

Țara  

Localitatea  

Județul  

Denumirea instituției de învățământ 

superior 

 

Facultatea  

Domeniul/Profilul  

Programul de studii/Specializarea  

Titlul obținut  

Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/Seral)  

Forma de finanțare a studiilor (buget/taxa)  

Durata studiilor(număr de ani sau număr de 

semestre,după caz) 

 

Anul absolvirii  

STUDIILE DE DOCTORAT 

ABSOLVITE 

Țara  

Localitatea  

Județul  

Denumirea instituției de învățământ 

superior 

 

Facultatea  
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Domeniul  

Titlul obținut  

Forma de învăţământ (ZI/FR)  

Forma de finanțare a studiilor (buget/taxa)  

Durata studiilor(număr de ani sau număr de 

semestre,după caz) 

 

Anul absolvirii  

OPȚIUNEA CANDIDATULUI 

OPȚIUNEA CANDIDATULUI Domeniul fundamental  

Domeniul de doctorat  

Conducător de doctorat   

FORMA DE FINANȚARE Buget – cu bursă  

Buget – fără bursă  

Taxă  

DOCTORAT ÎN COTUTELĂ Națională  

Internațională   

Interdisciplinară  

Profesorul coordonator în cotutelă   

Coordonator de doctorat în cadrul                     

IOSUD - UVT 

 

Domeniul de doctorat  

TEMA DE DOCTORAT CU CARE 

SE ÎNSCRIE LA ADMITERE 
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Verificat secretar, 

______________________ 

 

  

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE  

 

DECLARAȚIE Subsemnatul, declar că am înțeles semnificația tuturor datelor solicitate în această 

fișă. 

Mă oblig să anunț orice modificare în ceea ce privește datele declarate.  

 

 

Data,                                                                                       Semnătura candidatului, 

 

                                                                                     _______________________________ 

 

 

Acordul coordonatorului de doctorat, 

 

________________________________ 
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Anexa 2 

 

Activitatea Data Ora Sala 

Înscrierea candidaților 11–15 septembrie 2017 9
00

-14
00 

Biroul de Studii Doctorale (Str. Paris, nr. 1) 

Afișarea și repartizarea 

candidaților în vederea 

susținerii examenului de 

admitere 

15 septembrie 2017 16
00 

Conform programării ce se va afișa pe avizierul 

Biroului de Studii Doctorale, avizierul Școlii 

Doctorale a FAD 

Concursul de admitere 18 septembrie 2017 10
00 

Conform programării ce se va afișa pe avizierul 

Biroului de Studii Doctorale, avizierul Școlii 

Doctorale a FAD 

Afișarea rezultatelor 19 septembrie 2017 9
00 

Pe avizierul Biroului de Studii Doctorale, avizierul 

Școlii Doctorale a FAD 

Termen de depunere a 

contestațiilor (exclusiv pe 

criteriul de procedură) 

20 septembrie 2017 9
00 

Decanat FAD, sala 101  

Soluționarea contestațiilor 21 septembrie 2017 9
00 

Rezultatele se vor afișa pe avizierul Biroului de 

Studii Doctorale, avizierul Școlii Doctorale a FAD 

Afișarea rezultatelor 

finale (în cazul în care 

există contestații) 

22 septembrie 2017 9
00 

Pe avizierul Biroului de Studii Doctorale, avizierul 

Școlii Doctorale a FAD 

Termen limită pentru 

confirmarea locului 
27 septembrie 2017 13

00 
Se va face prin achitarea taxei de înmatriculare de 

150 lei la Casieria UVT  

Pentru doctoranzii admiși 

cu TAXĂ, achitarea taxei 

de școlarizare în proporție 

de 10% 

27 septembrie 2017 13
00 

Se va face odată cu achitarea taxei de 

înmatriculare, la Casieria UVT  

 

 


