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METODOLOGIE 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de 

doctorat în domeniul Matematică -  Anul universitar 2017/2018 

 
CAPITOLUL I 

Documente de referinţă 
 

Art. 1. Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pentru Domeniul Matematică se 

organizează în conformitate cu: 

 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 Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea 

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

propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din 

cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană; 

 Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii 

universitare de doctorat, Anul universitar 2017/2018, de la Universitatea de Vest din 

Timișoara. 

 

CAPITOLUL II 

Organizarea procesului de admitere la studii universitare de doctorat  

în domeniul Matematică 
 

Art. 2. În Universitatea de Vest din Timișoara studiile doctorale se desfășoară, potrivit 

legislației în vigoare, la forma de învățământ cu frecvență. 

Art. 3. Studiile doctorale se organizează cu finanțare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau 

din alte fonduri legal constituite. Taxele de înscriere şi taxele de studii sunt aprobate anual de 

Senatul Universităţii de Vest din Timişoara. 

 

Art. 4. (1) Potrivit normativelor în vigoare,  la concursul de admitere la doctorat au dreptul să 

participe numai absolvenți cu diplomă de master sau echivalentă acesteia (conform Art. 153 

alin. 2 din Legea Educației Naționale 1/2011).   

 

 (2) Înscrierea la doctorat în domeniul Matematică este condiţionată de absolvirea unui 

program de master în domeniul Matematică sau într-un domeniu apropiat domeniului 
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Matematică  în situații bine motivate de tematica de cercetare  sau  în cazul doctoratelor pe 

teme interdisciplinare. 

Art. 5. (1) Dosarul de admitere la doctorat va cuprinde documentele prevăzute în Art. 15 din 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare 

de doctorat, Anul universitar 2017/2018,  de la Universitatea de Vest din Timișoara. 

(2) Dosarul de admitere la doctorat va cuprinde și alte documente care atestă activitatea 

candidatului în tematica de cercetare pentru care aplică (articole, participări la conferinţe, 

stagii, burse,  premii, rezumatul tezei de disertație sau de licență), în format electronic pe CD 

sau memory stick.  

(3)  Candidatul  trebuie să aibă acordul conducătorului  de doctorat  pe  Fișa de înscriere. 

(4)  Dosarele de admitere se depun la Biroul de Studii Doctorale din Strada Paris nr. 1, etaj 1. 

 (5) Candidații care au beneficiat total sau parțial de finanțare de la buget pentru studiile 

universitare de doctorat au obligația să declare acest lucru la înscriere.   O persoană poate 

beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.    

(6) Declaraţiile în fals sau uzul de fals pentru orice document din dosarul de admitere la 

doctorat  atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea prevederilor Codului Penal. 

(7) Taxa de înscriere se achită la caseria Universităţii de Vest din Timişoara. Taxa poate fi 

achitată  la bancă în conformitate cu specificaţiile indicate de  Biroul de Studii Doctorale. 

Art. 6.  Calendarul admiterii la studii universitare de doctorat în domeniul Matematică (Anexa 1) 

este întocmit conform Calendarului admiterii din Metodologia privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat, Anul universitar 

2017/2018,  de la Universitatea de Vest din Timișoara..  

Art. 7. (1) Repartizarea locurilor finanțate de la buget respectiv cu taxă, pentru examenul de 

admitere, la conducătorii de doctorat (Anexa 2) se face în conformitate cu repartizarea locurilor  

pe domeniul Matematică aprobată de Senatul Universităţii de Vest din Timişoara.  

(2) Locurile bugetate vor fi distribuite conducătorilor de doctorat, acordând prioritate 

conducătorilor de doctorat abilitați în anul universitar precedent și conducătorilor de doctorat cu 

performanțe deosebite și contribuții semnificative la dezvoltarea Şcolii Doctorale de Matematică. 

(3)  Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 8 doctoranzi, aflaţi în diverse 

stadii ale studiilor de doctorat. 

(4)  Redistribuirea locurilor rămase neocupate se face după evaluarea candidaților la examenul 

de admitere.  
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Art. 8.  (1) Fiecare conducător de doctorat propune teme de doctorat pentru examenul de 

admitere în limita locurilor care i-au fost alocate. Fiecare temă va fi însoțită de o listă de 8-10 

subiecte și de bibliografia corespunzătoare. 

 

(2)  Fiecare candidat va opta pentru o temă de doctorat pe care o va consemna în Fișa de 

înscriere și pentru care va avea avizul conducătorului de doctorat care a propus tema.  

 

Art. 9. (1) Comisia de admitere pentru fiecare loc cu finanțare de la buget sau taxă este formată 

din: 

 Președinte  - directorul  Școlii Doctorale de Matematică  sau un membru al  Școlii 

Doctorale de Matematică.   

 Membri - conducătorul de doctorat la care locul a fost alocat  și  un membru al Școlii 

Doctorale de Matematică sau un cadru didactic de la Facultatea de Matematică şi 

Informatică (minim Conferenţiar) care întruneşte condiţiile de abilitare. 

 Secretar -  un  membru  al  Departamentului de Matematică,  minim Lector. 

(2)  Comisiile de admitere sunt numite de către directorul Școlii Doctorale de Matematică.  

(3)  Lucrările unei comisii de admitere sunt conduse de către președintele comisiei, care participă 

la procesul de evaluare împreună cu membrii comisiei. 

(4)   Secretarul este același pentru toate comisiile de admitere și are doar atribuții de administrare 

a documentelor. 

 (5)  Comisiile de admitere poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea 

examenului de admitere. 

Art. 10.   (1)  Concursul de admitere constă dintr-o probă orală.   

(2)   Comisia va evalua nivelul de pregătire al candidaţilor  pe baza listei de subiecte aferentă 

temei de doctorat, a rezultatelor acestora în activitatea de cercetare (dacă există) precum și a 

motivației  pentru tema de doctorat corespunzătoare.  

 

(3) Fiecare evaluator va acorda note de la 1 la 10. Media de admitere este media aritmetică a 

notelor acordate de către evaluatori.  Media minimă de admitere este 7 (șapte). 

 

(4)  Ierarhia candidaților pentru fiecare loc cu finanțare de la buget sau cu taxă se va realiza în 

ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Va fi declarat admis pe un loc candidatul cu 

media de admitere cea mai mare care a concurat pentru acel loc. 

 

(5) Locurile rămase neocupate se vor redistribui candidaţilor înscrişi la admitere în ordinea 

descrescătoare a  mediilor de admitere.  În caz de medii de admitere egale,  departajarea  se va 

face în funcţie de media la examenul de disertație, respectiv media la examenul de licență. 
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Art. 11.  Dat fiind specificul concursului de admitere la studiile universitare de doctorat, 

contestaţiile se pot referi exclusiv la vicii de procedură.  Comisiile de admitere reunite răspund 

de soluționarea  contestațiilor.  

 

Art. 12.  Candidaţii declaraţi admişi confirmă obţinerea locului la Biroul de Studii Doctorale 

din  strada Paris, nr. 1, etaj I. 

CAPITOLUL III 

Dispoziţii finale 

 

Art. 13. (1) Candidaţii au obligaţia  să urmărească avizierul Școlii Doctorale de Matematică şi   

site-ul Studiilor Universitare de Doctorat   https://doctorat.uvt.ro/    pe tot parcursul desfăşurării 

concursului de admitere. 

 

(2) Nu va fi luată în considerare nici o contestaţie  datorată necunoaşterii prevederilor prezentei 

metodologii  sau a  anunțurilor/comunicărilor afişate la avizier sau postate pe site. 

Art. 14. Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi de a 

aduce imediat la cunoştinţă Comisiei de admitere eventuale neconcordanţe sau erori. 

Art. 15. Candidaţii care îşi retrag acte din dosar sau dosarul de admitere înainte de afişarea 

rezultatelor finale sunt eliminaţi din concurs. 

 

Art. 16.  Dosarele candidaţilor  respinşi sau ale celor  care renunţă la locul obţinut prin admitere 

se restituie acestora,  fără perceperea unor taxe,  pe baza actelor de identitate.  

 

Art. 17. Ediţia de faţă a prezentei metodologii a fost aprobată în şedinţa Consiliului Şcolii 

Doctorale de Matematică  din data de 29.05.2017 

 

 

       Director  Şcoală  Doctorală, 

 

                            Prof. univ. dr. habil. Adina Luminiţa Sasu 
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Anexa 1 

 

 

CALENDARUL  ADMITERII 

       Calendarul admiterii la studii universitare de doctorat domeniul Matematică pentru  

sesiunea septembrie 2017  este următorul: 

(1)  Perioada de înscriere este  11-15 septembrie 2017, între orele  09:00 - 14:00. 

(2)  Examenul de admitere se organizează în  perioada  18-20 septembrie 2017.  Data, ora şi sala 

vor fi anunţate după finalizarea perioadei de înscriere.  

 (3) Primele rezultate ale examenului de admitere se afişează la avizierul Şcolii Doctorale de 

Matematică în termen de 24 de ore de la finalizarea examenului.  

(4) Termen limită de depunere a contestaţiilor 22 septembrie 2017, orele 12. Contestațiile se 

depun la Biroul de Studii Doctorale din strada Paris nr. 1, etaj 1. 

(5) Termen limită pentru soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor parţiale 22 

septembrie 2017, ora 17. 

(6)  Termenul limită pentru confirmare (achitarea taxei de înmatriculare, semnarea contractelor și 

achitarea taxei de școlarizare în proporție de 10% pentru doctoranzii admiși cu taxă şi achitarea 

taxei de înmatriculare, semnarea contractelor și depunerea diplomei de master sau 

echivalentul/adeverinţa de absolvire 2016/2017 în original pentru doctoranzii admiși pe un loc 

bugetat):  27 septembrie 2017. 

 (7)  Afişarea rezultatelor finale   27 septembrie 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


