
ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAME POSTDOCTORALE  

ȊN CADRUL INSTITUȚIEI ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE 

DOCTORAT  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA (IOSUD-UVT) 

 

 

Dosarul de admitere la programe postdoctorale pentru cetățenii români, UE și SEE cuprinde 

următoarele: 

• Fişa de înscriere (formular tip, Anexa 2);  

• 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 şi pe site-ul CSUD);  

• Diploma 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);  

 Diplomă de doctor – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu 

originalul; 

• 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;  

• fotografie ¾; 

• proiectul de cercetare ştiinţifică în format tipărit și electronic pe CD, însoţit de 

raportul softului antiplagiat care să dovedească originalitatea acestuia; 

• fotocopii ale lucrărilor științifice publicate, ale programelor conferințelor la care a 

participat candidatul, ale diplomelor de premiere și de participare la conferințele și olimpiadele 

studențești, toate aceste fotocopii scanate fiind incluse și pe CD. 

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

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

Biroul de Studii Doctorale. 

 

Taxa de înscriere și taxa de confirmare sunt cele în vigoare în UVT (150 lei taxa de înscriere și 

150 lei taxa de confirmare).  

 

 



 

 
Informații taxe pentru admitere  

 

Pașii necesari:  

1. Depunerea dosarului de admitere la Biroul de Studii Doctorale (str. Paris, nr. 1, etaj I);  

 

2. Achitarea taxei de înscriere în valoare de 150 de lei.  

Taxa se achită prin virament bancar, la una dintre băncile:  

Banca Transilvania: RO05BTRL03601202618849XX  

BRD: RO50BRDE360SV24919983600  

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara (CUI 4250670)  

 

3. După examenul de admitere, candidații declarați admiși achită taxa de confirmare a locului 

de 150 de lei, prin virament bancar în aceleași conturi. 


