
FACULTATEA DE MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Departamentul de Informatică
Şcoala Doctorală de Informatică

ADMITERE  DOCTORAT 2019-2020

Dispoziţii generale

1.  Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat in domeniul informatică la UVT se

organizează în conformitate cu prevederile:

 Legii Educației Naționale 1/2011, cu modificările ulterioare;

 Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea deGuvern 

nr.681/2011, cu modificările ulterioare;

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

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

 Ordinului nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de 

licenţă,de master şi de doctorat

 Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii 

universitare de doctorat, Anul universitar 2019/2020,delaUniversitatea de Vest din 

Timișoara

2. In Universitatea de Vest studiile doctorale se desfășoară, potrivit legislației actuale, la 

forma deînvățământ cu frecvență și frecvență redusă (IF și IFR). 

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.

4. In anul universitar 2019-2020 Școala doctorala de Informatică scoate la concurs 4(patru)

locuri cu finanțare de la buget (doua cu bursa) și 10 (zece) locuri in regim cu taxă. 

Dispoziții specifice. 



5. Potrivit  Art.  153 alin.  2 din Legea Educației  Naționale 1/2011,  la concursul  de
admitere la doctorat au dreptul să participe doar absolvenți cu diplomă de master sau
echivalentă acesteia.

6. Candidații trebuie să fie specialiști in informatică sau calculatoare. Prin aceasta se înţelege

absolvirea  unei  facultăţi  de  Informatică  sau  de  Matematică  şi  Informatică  (Universităţi

clasice), a unei facultăţi de Calculatoare (Universităţi tehnice), sau orice altă facultate cu o

curriculă compatibilă cu cea a facultăţilor de Informatică; comisia de admitere are competenţa

să decidă dacă cel care solicită înscrierea are studiile necesare (echivalent cu învăţământ în

Informatică de lungă durată sau Master).

7. Absolvirea ciclului Master în Informatică dă dreptul la înscrierea la Doctorat în Informatică

indiferent de diploma de licenţă obţinută de solicitant.

8.  Admiterea  constă  dintr-un  concurs  prin  care  se  verifică  nivelul  de  cunoaştere  a

problematicii de specialitate şi a aptitudinilor de cercetare.

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

Ele trebuie să conțină documentele solicitate de către școala doctorală a UVT prin anunțul

public  pe  pagina  web.  In  plus,  candidații  care  nu  au  efectuat  anterior  un  stagiu

(licență/masterat) intr-o limbă de circulație internațională (engleză/franceză/germană) trebuie

să depună un certificat de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European

de Referință a Limbilor) pentru o astfel de  limbă. Acesta poate fi un certificat internațional

(Cambridge,  etc.)  sau unul  eliberat  de Departamentul  de Limbi și  Literaturi  Moderne din

cadrul Universității de Vest.

10. In plus față de aceste documente candidații  pot depune, dacă este cazul, documente in

sprijinul aplicației (precum scrisoare de intenții, scrisori de recomandare pentru candidații din

afara UVT, copii ale unor lucrări științifice publicate, alte realizări)

 

11.  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. 

12.  Candidatul  trebuie  să  obțină  acordul  conducătorului  de  doctorat,  acordat  prin

semnătura  pe  Fișa  de  înscriere.  Acest  acord  privește  atât  acordul  privind  condiția  de

îndrumător (în cazul acceptării candidatului) cât și a temei alese. 

Modul de desfăşurare a concursului de admitere la doctorat 



13. Comisia de admitere pentru fiecare loc cu finanțare de la buget sau taxă este numită de

directorul Școlii doctorale de informatică, și este formată din patru membri:

-  Președintele comisiei - directorul Școlii Doctorale sau un alt membru al Școlii Doctorale,

după caz.

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

Doctorale de Informatică. După caz, pot fi numiți și membri supleanți. 

- Secretar - un membru al Departamentului de Informatică, asistent sau lector. Secretarul este

comun tuturor comisiilor de admitere, având doar atribuțiuni de managementul documentelor.

15.  Concursul de admitere va consta din prezentarea unei teme din tematicile convenite cu

conducătorul de doctorat, teme propuse de comisie sau prezentarea unui proiect posibil de

studiu conform cu domeniul de interes, şi un interviu care va conţine realizări si preocupări

ale candidatului. 

16.  Evaluarea  concursului  de  admitere  se  face  prin  media  notelor  acordate  de  membrii

comisiei de examen. Fiecare membru va evalua prestaţia candidaţilor cu note cuprinse între 1

şi 10; rezultatele concursului se consemnează într-un proces verbal asociat candidatului. Nota

minimă de admitere este 7 (șapte).

17. Admiterea pe locurile finanţate de la buget sau pe cele cu taxă se va face in funcţie de

numărul de locuri scoase la concurs, in ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concurs.

18. Dat fiind specificul concursului de admitere la studiile universitare de doctorat, 

contestaţiile se pot referi exclusiv la vicii de procedură. Comisia de admitere răspunde de  

soluționarea contestațiilor. 

19. 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.

20. Nu va fi luată în considerare nici o contestaţie datorată necunoaşterii prevederilor 

prezentei metodologii, a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere la studii universitare de doctorat, Anul universitar 2019/2020, dela Universitatea de 

Vest din Timișoara sau a anunțurilor/comunicărilor afişate la avizier sau postate pe site.

21. Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi dea 

aduce imediat la cunoştinţă Comisiei de admitere eventuale neconcordanţe sau ero

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

rezultatelor finale sunt eliminaţi din concurs. 



Director Şcoală Doctorală

Prof. Dr. Gabriel Istrate


