FACULTATEA DE MATEMATICĂ
INFORMATICĂ Departamentul de Informatică
Şcoala Doctorală de Informatică

ADMITERE DOCTORAT 2017-2018
Dispoziţii generale
1. Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat in domeniul informatică la UVT se
organizează în conformitate cu prevederile:
1. Legii Educației Naționale 1/2011, cu modificările ulterioare;
2. Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.
681/2011, cu modificările ulterioare;
3. Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea metodologiei-cadru privind organizarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat;
4. 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;
5. Regulamentul instituțional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de doctorat.

2. In Universitatea de Vest studiile doctorale se desfășoară, potrivit legislației actuale,
exclusiv in forma cu frecvență.
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 2017-2018 Școala doctorala de Informatică scoate la concurs
3(trei) locuri cu finanțare de la buget și 6 (șase) locuri in regim cu taxă.
Pentru Republica Moldova sunt alocate pentru UVT, 2 (doua) locuri cu bursă (prin
protocol).

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. Candidaț ii 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. Se pot înscrie la concursul de admitere la doctorat numai absolvenţii a căror medie (media
aritmetică între media generală a anilor de studii şi media licenţei sau media programului de
Master şi nota la susţinerea dizertaţiei) este minimum 8.00. Candidatii provenind din afara
sistemului de educatie romanesc trebuie sa indeplineasca cerinte echivalente. Echivalarea se
decide prin hotarare de catre membrii scolii doctorale de informatica.
9. Admiterea constă dintr-un concurs prin care se verifică nivelul de cunoaştere a
problematicii de specialitate şi a aptitudinilor de cercetare.
10. 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) tre buie
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.
11. 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)
12. Candidaț ii 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.

13. Candidatul trebuie să obțină acordul conducătorului de doctorat, acordat prin
semnătura pe Fișa de înscriere.

Modul de desfăşurare a concursului de admitere la doctorat
14. 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 membrii:
- Președintele comisiei - directorul Școlii Doctorale sau un membru al Școlii Doctorale, după
caz.
- Membri - conducătorul de doctorat la care locul a fost alocat și un membru al
Școlii Doctorale de Informatică.
- 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 conducătorilor
de doctorat, teme propuse de comisie sau prezentarea unui proiect posibil de studiu conform
cu domeniul de interes, şi un interviu care va conţine realizari 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 8.
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 desccrescătoare 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.
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