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CAPITOLUL I 

Documente de referinţă 

 

Art. 1. Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat la UVT se organizează în 

conformitate cu prevederile: Filosofie, Sociologie și Știință Politică 

• 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; 

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

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-

cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master 

şi 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; 

• Regulamentul instituțional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 

doctorat; 

• Ordinul nr. 3473 din 17.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și 

școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017 – 2018; 

• Ordinul nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a 

cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără 

plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat 

acreditate, intrat în vigoare de la 28 februarie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 149 din 28 februarie 2017; 

• Ordinul nr. 3900/16.05.2017 privind Metodologia de școlarizare a românilor de 

pretutindeni în învățământul de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de 

școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, 

începând cu anul universitar 2017 – 2018; 

• Adresa MEN nr. 294/GP/12.07.2017 privind scutirea de la taxa de înscriere, de 

înmatriculare și de procesare dosar pentru candidații români de pretutindeni și cetățeni 

străini (propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale 

statului român, a ofertelor MAE, Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și 

Antreprenoriat și MEN); 

• Adresa MEN nr. 547/DGIU/07.12.2018 privind Metodologia-cadru privind organizarea 

admiterii în instituțiile de învățământ superior de stat și particulare din România 

aplicabilă pentru anul universitar 2019-2020. 

• Metodologia UVT privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii 

universitare de doctorat (Hotărârea Senatului UVT nr. 12 din 25.06.20). 

• Ordonanț a de Urgenț ă nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a  

sistemului de învățământ; 
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CAPITOLUL II 

 

Organizarea procesului de admitere la studii universitare de doctorat  

la Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie și Științe Politice  

din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara 

 

Art.2.(1) În Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie și Științe Politice (SDFSSP) din cadrul 

Universităţii de Vest din Timişoara, studiile doctorale se desfășoară, potrivit legislației în vigoare, 

la forma de învățământ cu frecvență. 

(2) Studiile universitare de doctorat organizate de SDFSSP în domeniile Filosofie, Sociologie și 

Științe Politice sunt de tip ştiinţific, având scopul de a produce cunoaştere ştiinţifică originală, 

relevantă la nivel naţional şi internaţional, pe baza unei metodologii de cercetare ştiinţifică 

conformă celor mai bune practici internaționale actuale în domeniu. 

(3) SDFSSP oferă programe de studii doctorale in limba română și/sau in limba engleză.  

Art. 3 Studiile universitare de doctorat se desfășoară pe baza principiilor, normelor şi practicilor 

specifice eticii şi deontologiei cercetării ştiinţifice acceptate de comunitatea ştiinţifică şi 

academică naţională şi internaţională. Nerespectarea acestora atrage după sine aplicarea 

prevederilor legislației în vigoare ale Codului de etică și deontologie profesională universitară al 

UVT,  regulamentelor IOSUD-UVT şi SDFSSP. 

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

din alte fonduri legal constituite. Taxa de înscriere şi taxa de studii sunt aprobate anual de către 

Senatul UVT. 

(2) Repartizarea numărului de locuri alocate SDFSSP se realizează pe domenii de doctorat. 

Fiecare conducător de doctorat poate coordona remunerat maxim 8 doctoranzi români și etnici 

români aflați în stagiu. 

Art. 5.(1) 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 obţinută diploma de 

licență sau master. 

Art. 6.(1) La concursul de admitere la doctorat pot participa, în condițiile legii: 

-cetățeni români; 

-cetățeni străini, clasificați pe următoarele categorii distincte: etnici români din statele UE și 

non-UE; cetățeni ai statelor membre UE și Spațiului Economic European, precum şi ai 

Confederației Elvețiene; cetățeni din afara acestor spații. 

(2)Taxele de înscriere la admitere pentru cetățenii statelor membre UE și Spațiului Economic 

European, precum şi ai Confederației Elveţiene, sunt identice cu cele pentru studenţii români şi 

se aprobă anual de Senatul UVT. Pentru cetăţenii 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. 2. 

(3) Recunoașterea actelor cetățenilor străini se face conform Ordinului nr. 3473 din 17.03.2017 

privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini. Cetăţenii 

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 MENCŞ, cu prioritate în cadrul Departamentului 

de Studii Româneşti de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a UVT. 
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(4) 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. 

(5) Candidații (cetățeni români şi cetăţeni 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 MENCŞ. Mai multe detalii privitoare la procesul de echivalare 

și la documentele necesare se pot regăsi pe site-ul CNRED: www.cnred.edu.ro, respectiv pe site-

ul Departamentului de Relații Internaționale al Universității de Vest din Timișoara: 

www.ri.uvt.ro . 

(6) Cetățenii români de etnie romă care aleg să candideze pe locurile special destinate de către 

MEN trebuie să prezinte un document emis de o asociație culturală/politică specifică, din care să 

rezulte apartenența etnică.  

(7) Admiterea “românilor de pretutindeni”, precum și a cetățenilor din state terțe Uniunii 

Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educației 

Naționale. Aceştia se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licenţă, respectiv 

de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de 

specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Art. 7. SDFSSP asigură transparența procedurilor de selecție și admitere la doctorat prin 

publicarea pe site-ul UVT, potrivit art.36 din Codul studiilor doctorale, a informaţiilor privitoare 

la admitere:calendarul concursului; numărul de locuri scoase la concurs de conducătorii de 

doctorat; conținutul și forma de desfășurare a concursului; criteriile de evaluare; documentele 

necesare înscrierii. 

Art. 8. Concursul de admitere la doctorat se desfășoară potrivit calendarului aprobat de către 

IOSUD-UVT si afisat in timp util pe siteul IOSUD/SDFSSP (Anexa 6). 

Art. 9.(1) Dosarul de admitere la doctorat pentru cetățenii români, UE și SEE se încarcă pe 

platforma pusă la dispoziție de Universitatea de Vest din Timișoara și cuprinde următoarele 

documente: 

 

• Fişa de înscriere (formular tip ANEXA 1), însoțită de un email al conducătorului de 

doctorat la care candidatul dorește să se înscrie și prin care acesta își exprimă acordul 

(trimis pe adresa de email: admitere.doctorat@e-uvt.ro)  

• Certificatul de naștere;  

• Certificatul de căsătorie sau actul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);  

• Cartea de identitate;  

• Diploma de bacalaureat;  

• Diploma de licență, foaia matricolă sau suplimentul la diplomă;  

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

respectiv adeverință de absolvirea 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); fac exceptie 

absolventii de studii de licenta/masterat intr-o limba internationala. 

• Curriculum vitae;  

• proiectul de cercetare ştiinţifică, conform ANEXA 8 
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• copii ale lucrărilor științifice publicate, ale programelor conferințelor la care a participat 

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

studențești. 

• Scrisoare de intenție 

(2) Dosarul de admitere la doctorat pentru românii de pretutindeni se va încărca online pe pagina 

de web pusa la dispoziție de UVT si va cuprinde următoarele:  

• Fișa de înscriere (formulat tip ANEXA 2);  

• Certificatul de naștere - copie și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română sau 

într-o limbă de circulație internațională;  

• Certificat de căsătorie – copie și traducere autorizată (după caz);  

• Adeverință medical tip (eliberată în România sau în țara de origine) – copie și traducere 

autorizată (dacă este cazul) – adeverința trebuie să ateste dacă candidatul este apt pentru studii 

superioare și pentru a lua parte la colectivul academic, fără să sufere de boli contagioase;  

• Diplome/acte de studii: diploma de bacalaureat sau echivalentă, diplomă de licență, diplomă 

de master (sau echivalentă), foi matricole pentru ciclurile de studii absolvite –  

copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de  

• circulație internațională;  

• Declarație pe proprie răspundere că nu are buletin/carte de identitate românescă întocmită la 

notar;  

• Declarație privind apartenența la identitatea cultural românească, excepție Republica Moldova 

(formular tip ANEXA 3);  

• Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din țara de 

proveniență sau de misiunile diplomatice ale României în acea țară  

• Fișa cu date personale: adresă, adresă de e-mail, număr de telefon; formular tip Anexa 4; 

• Curriculum vitae;  

• proiectul de cercetare ştiinţifică, conform ANEXA 8; 

• copii ale lucrărilor științifice publicate, ale programelor conferințelor la care a participat 

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

studențești. 

• Scrisoare de intenție 
 

 

Conform adresei MEN nr. 294/GP/12.07.2017 candidații români de pretutindeni și cetățeni străini 

(propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale statului român, 

a ofertelor MAE, Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și MEN) sunt scutiți de 

taxa de înscriere, de înmatriculare și de procesare dosar.  

Toate documentele solicitate vor fi prezentate întâi la Departamentul de Relații Internaționle din 

cadrul Universității de Vest (bd. V. Pârvan, nr. 4, et. 1, cam. 155B). 

Admiterea candidaților români de pretutindeni se face pe locurile arondate UVT de către 

Ministerul Educației Naționale conform repartizării locurilor la studii universitare de master și 

doctorat. Clasificarea candidaților se face în funcție de următoarele criterii: 

- media obținută la domeniul de admitere; 

- în caz de egalitate se ia în considerare media generală la master / studii de lungă durată (cu 

echivalarea mediilor într-un sistem unitar).   
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(3) Dosarul de admitere la doctorat pentru candidații cetățeni străini din state terțe U.E. 

cuprinde următoarele: 

• Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii – completată la toate rubricile în 2 

exemplare (formular tip Anexa 5);  

• Diplome/acte de studii: diploma de bacalaureat sau echivalentă, diplomă de licență,  

• diplomă de master (sau echivalentă), foi matricole pentru ciclurile de studii absolvite – copii și 

traduceri autorizate în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;  

• Copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea masterului pentru 

absolvenții anului curent;  

• Certificat de naștere – copie și traducere legalizată;  

• Copie după pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată Scrisoarea de 

Acceptare la studii;  

• Certificat medical (în limba română sau într-o limbă de circulație internațională) care atestă 

faptul că persoana ce urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau alte 

afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;  

• Certificat de căsătorie – dacă este cazul (pentru a justifica schimbarea numelui de familie);  

• Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;  

• Atestatul de absolvire a Anului Pregătitor în limba română sau certificatul de competență 

lingvistică  

• Fișa cu datele personale: adresă, adresă de e-mail, număr de telefon (formular tip Anexa 4);  

• Dovada plății taxei de 75 Euro, taxă pentru procesarea dosarului de candidatură;  

• Curriculum vitae;  

• proiectul de cercetare ştiinţifică, conform ANEXA 8; 

• copii ale lucrărilor științifice publicate, ale programelor conferințelor la care a participat 

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

studențești. 

• Scrisoare de intenție 

 

 

Prin Hotărârea nr. 39, adoptată în ședința Senatului UVT din 06.03.2014, s-a hotărât taxa de 75 

Euro pentru procesarea dosarelor candidaților cetățeni străini din state terțe UE. Taxa de 

aplicare se achită în următorul cont: 

 

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara (West University of Timisoara) 

Adresă beneficiar: Bv. Vasile Pârvan, no. 4, Timişoara 

Nume bancă: Banca Comercială Română (Romanian Commercial Bank) 

Adresă bancă: Sucursala Timișoara (Timisoara Branch), no. 11, Calea Aradului St. 

IBAN: RO56RNCB0249049294710008 

SWIFT: RNCB RO BU 

Taxă: 75 Euro 

 

Pe ordinul de plată/chitanță se va menționa la plătitor numele candidatului și drept referință de 

plată „taxă de admitere”, pentru ca plata să fie valabilă. 

 

Scrisoarea de Acceptare va fi ridicată de la Departamentul de Relații Internaționale în original 

de către titularul de drept. În cazul în care titularul de drept nu poate ridica personal Scrisoarea 
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de Acceptare, persoana desemnată să facă acest lucru va prezenta o procură notarială în limba 

română sau într-o limbă de circulație internațională în care va fi menționat faptul că a fost 

împuternicită să ridice originalul în locul titularului de drept sau o chitanță în cazul ridicării 

Scrisorii de Acceptare în original prin intermediul unei firme de curierat. 

IMPORTANT: Studenții care au primit o Scrisoare de Acceptare la studii în România pot fi 

înmatriculați până cel târziu la data de 1 februarie din anul academic în curs, conform Ordinul 

Ministerului Educației Naționale nr. 3473 din 17.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de 

primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/ universitar 2017-

2018. 

 Art. 10. Candidaţii la studii universitare de doctorat pot opta pentru o singură temă de cercetare 

coordonata de către un singur conducător de doctorat conform tematicilor afişate pe site-ul UVT. 

Art. 11. Candidaţii care au beneficiat anterior, total sau parţial, de finanţare din fonduri publice 

pentru studiile universitare de doctorat au obligaţia să declare acest lucru la înscriere. Un candidat 

admis poate beneficia de o singură finanţare din fonduri publice pentru o durată normală de studii 

a studiilor universitare de doctorat. 

Art. 12. Pentru activităţile legate de admitere (susținerea proiectului de cercetare științifică), 

prezenţa online a candidatului este obligatorie. 

Art. 13. După finalizarea concursului de admitere şi semnarea contractului de şcolarizare, 

persoana admisă are calitatea de student-doctorand pe perioada desfăşurării programului de studii 

universitare de doctorat, mai puţin în perioadele de întrerupere a studiilor. 

Art. 14. În cazul studiilor universitare de doctorat în regim de cotutelă, candidatul va respecta pe 

lângă cerinţele menţionate in prezentul document si prevederile regulamentare ale instituţiei 

partenere. 

 

Capitolul III 

Desfăşurarea concursului de admitere 

 

Art. 15. (1) La nivelul SDFSSP, pentru asigurarea bunei organizări și defășurări a concursului de 

admitere, se constituie o comisie de concurs și o comisie de contestații. Comisia de concurs este 

alcătuită din 3-5 membri: directorul școlii doctorale în calitate de președinte (sau un membru 

desemnat de acesta) si restul membrilor conducători de doctorat din cadrul scolii doctorale. 

Comisia de contestații este formată din trei conducători de doctorat care sunt membri ai școlii 

doctorale. 

(2) Pentru fiecare loc scos la concurs se constituie o comisie a examenului de admitere în fața 

căreia se susține proiectul de cercetare științifică, comisie formată din conducătorul de doctorat 

care a scos la concurs tema de cercetare aleasă de candidat și alți membri conform Art. 15.(1) de 

mai sus. Structura comisiei examenului de admitere pentru fiecare loc se propune de către 

conducătorul de doctorat şi se avizează de către directorul SDFSSP. 

(3) Admiterea la SDFSSP se va organiza online, pe o platforma pusa la dispoziție de IOSUD-

UVT.  

Art. 16.(1) Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat constă într-un examen de 

admitere desfășurat oral (online) în care candidatul susţine un proiect de cercetare științifică 

(Anexa 8).  Principalele elemente ale acestui proiect sunt următoarele: titlul proiectului de 

cercetare ştiinţifică; rezumatul proiectului; conținutul proiectului de cercetare ştiinţifică; 

obiectivele şi activităţile de cercetare din cadrul proiectului; planul de diseminare a rezultatelor 

cercetării doctorale; elemente ale activității de cercetare științifică anterioară a candidatului (daca 

este cazul).   
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(2) Candidaţii pot opta pentru întocmirea şi susţinerea proiectului de cercetare ştiinţifică în limba 

română sau într-o limbă de circulaţie internaţională agreata de comisia de examinare. 

Art. 17. (1) Evaluarea candidaților la examenul de admitere se va realiza pe baza criteriilor și 

indicatorilor cuprinși în grila de evaluare a candidaților la examenul de admitere în domeniul de 

doctorat ales (Filosofie, Sociologie sau Științe Politice) (Anexa 9). 

(3) Procesul-verbal al examenului de admitere pe fiecare loc scos la concurs se vizează de către 

directorul SDFSSP şi se transmite către IOSUD-UVT. 

(4) În funcție de media generală obţinută, fiecare candidat este declarat admis sau respins de către 

comisia examenului de admitere. În funcție de această medie și de solicitarea candidatului, acesta 

poate fi declarat admis astfel: pe un loc bugetat cu bursă; pe un loc bugetat fără bursă; pe un 

loc cu taxă. 

(5) Media generală minimă de admitere la studii universitare de doctorat este 7, iar media 

generală minimă de admitere pe un loc bugetat din fonduri publice este 8.00. 

Art. 18. (1) Comisia de concurs constituită la nivelul SDFSSP va întocmi, pentru fiecare domeniu 

de doctorat, clasamentul candidaților în funcție de mediile generale de admitere obținute. 

Hotărârea comisiei de a admite un candidat pe un loc bugetat sau pe un loc cu taxă se face pe baza 

clasamentului candidaților în funcție de mediile generale obținute la concurs. 

(2) Atribuirea burselor doctorale candidaților admiși pe locurile bugetate se realizează pe baza 

Regulamentului de acordare a burselor în cadrul SDFSSP. 

(3) La punctaje egale, departajarea se va decide prin vot cu majoritatea calificata a membrilor 

comisiei de examinare. 

(4) Rezultatele finale ale concursului de admitere la studii universitare de doctorat sunt afișate de 

către comisia de concurs a SDFSSP. 

Art. 19. (1) Contestaţiile la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se trimit 

online biroului de studii doctorale în 48 de ore din momentul afișării rezultatelor și se pot referi 

exclusiv la aspecte procedurale viciate. Nu se admit contestații pentru probele orale, decizia 

comisiei fiind definitiva. 

(2) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

Art. 20. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii au 

obligaţia să depună, la momentul confirmării locului obținut, diploma de master (sau adeverinţa, 

pentru candidaţii care au promovat examenul de disertaţie în sesiunea 2020-2021). Neprezentarea 

diplomei sau adeverinţei de master până la data de 24.09.2021, duce la pierderea locului finanţat 

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. 21. Candidații declarați admiși se vor prezenta la Biroul de studii doctorale pentru semnarea 

contractului (în cazul candidaților admiși pe locuri finanțate de la buget sau cu taxă) și depunerea 

actelor în original (în cazul candidaților admiși pe locuri bugetate) pe baza unei programări la 

adresa de email admitere.doctorat@e-uvt.ro și confirmarea programării.  
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CAPITOLUL IV 

Dispoziţii finale 

 

Art. 22. Până la înmatricularea la studiile universitare de doctorat, candidaţilor nu li se eliberează 

adeverinţe care să certifice calitatea de student doctorand. 

Art. 23. Un candidat declarat admis la studii universitare de doctorat poate beneficia de finanţare 

din fonduri publice o singură dată. Depăşirea duratei de trei ani pentru studii universitare de 

doctorat implică plata taxei de școlarizare de către studentul doctorand, excepție făcând 

întreruperea pe motive de boala. 

Art. 24. Un student doctorand poate urma, în acelaşi timp, un singur program de pregătire finanţat 

din fonduri publice, indiferent de nivelul său – licenţă, master sau doctorat. 

Art. 25. Următoarele anexe constituie parte integrantă a prezentei metodologii: 

 

Anexa 1 Fișă de înscriere cetățeni români, UE si SEE 

Anexa 2 Fișă de înscriere români de pretutindeni 

Anexa 3 Declarație privind apartenența la identitatea culturală românească pentru candidații 

romani de pretutindeni (excepție fac candidații din Republica Moldova) 

Anexa 4 Fisa cu date personale 

Anexa 5 Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii pentru cetățeni străini din state 

terțe UE 

Anexa 6 Calendarul admiterii la studii universitare de doctorat în sesiunea septembrie 2021 

Anexa 7 Proces verbal de admitere 

Anexa 8 Proiectul de cercetare științifică 

Anexa 9 Grila de evaluare a candidaților la concursul de admitere la doctorat 
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Anexa 6 

 

 

 

Calendarul admiterii la studii universitare de doctorat 

în sesiunea septembrie 2021 

 

 

Perioada de înscriere: 25 iulie – 7 septembrie 2021 (online) 

Examenele de admitere: 9 - 15 septembrie 2021 (online) 

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor: 16 septembrie 2021, orele 14.00 

Termenul limită pentru rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor parțiale:  

17 septembrie 2021, după orele 16 

Termenul limită pentru confirmare (achitarea taxei de înmatriculare, semnarea 

contractelor și achitarea taxei de școlarizare în proporție de 10% pentru doctoranzi 

admiși cu taxă şi achitarea taxei de înmatriculare, semnarea contractelor și 

depunerea diplomei de master sau echivalentul/adeverinţa de absolvire 2020/2021 

în original pentru doctoranzi admiși pe un loc bugetat): 24 septembrie 2021, până la 

orele 14 

Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie 2021, după ora 16 
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Anexa 8 

 

Proiect de cercetare ştiinţifică 
 

1. Date personale ale doctorandului: 

2. Date referitoare la doctorat: 

3. Titlul proiectului de cercetare ştiinţifică:     

(Maxim 200 de caractere)  

 

 

 

 

4. Cuvinte cheie: (maxim  5 termeni) 

 

5. Durata proiectului de cercetare științifică: 3 ani 

 

6. Proiectul de cercetare doctorală (intre 8-10 pagini, în limba română sau în limba 

1.1. Numele: 
 

1.2. Prenumele:   

1.3. Anul naşterii: 
 

1.4. Anul obținerii diplomei de 

licență: 

 

1.5. Anul  obținerii diplomei de 

master: 

 

1.5. Adresa: 
 

1.6. Telefon/ Fax: 
 

1.7. E-Mail: 
 

2.1. Forma de învățământ: 
 

2.2. Anul în care candidează la  

        doctorat: 

 

2.3. Denumirea instituţiei partenere 

în cazul doctoratului în cotutelă: 

 

 

1 1       

2       

3       

4       

5       
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engleză):  

7. Susținere orală a proiectului de cercetare doctorală 

 

 

8. Activitatea ştiinţifică anterioară a candidatului (daca este cazul) 

 

8.1. Premii obținute la manifestări științifice 

 

 

 

8.2. Lucrări științifice prezentate la conferințe internaționale sau olimipiade studențești 

 

 

 

8.3. Lucrări științifice publicate  

 

Se va ataşa câte o copie a fiecărei lucrări publicate.  

 

8.4. Proiecte de cercetare naționale şi internaționale  anterioare 

 

Se vor preciza: denumirea proiectului; instituţia care a obținut finanţarea; finanțatorul; 

directorul de proiect; perioada; legătura cu acest proiect de cercetare. 

 

Vă sugerăm să vă asigurăți că abordați următoarele aspecte: 

1. tema proiectului de cercetare doctorală si formularea clară a întrebării de cercetare si a 

obiectivelor cercetării (obiective rezultate din intrebarea de cercetare); (ce?) 

2. argumentele pentru abordarea temei propuse; (de ce?) 

3. prezentarea succintă a stadiului actual al cunoașterii ştiinţifice în domeniul temei şi 

bibliografia selectivă / teoriile principale pe baza cărora s-a elaborat proiectul de cercetare 

doctorală; 

4. prezentarea metodologiei de cercetare propusă pentru colectarea și analiza datelor, 

formularea ipotezelor cercetării etc., argumentându-se fezabilitatea cercetării din punctul 

de vedere al disponibilității și accesului la bibliografie, date, etc.; (cum?) 

5. etapele cercetării şi ale elaborării tezei de doctorat: (ex: recenzia literaturii, colectarea și 

analiza datelor, elaborarea capitolelor tezei și prezentarea rapoartelor de progres); 

6. contribuțiile potențiale ale cercetării relevante pentru teoria și practica domeniului vizat; 

7. planul diseminării rezultatelor cercetării doctorale (prin publicarea de articole științifice, 

prezentarea unor lucrări la conferințe internaționale etc.) 
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8.5. Burse obținute 

 

Se vor preciza: finantatorul; perioada şi locul; principalele rezultate şi modul de 

diseminare a acestora; valoarea finanțării. 

 

 

Notă: 

În lucrările publicate pe baza rezultatelor acestui proiect de cercetare doctorală trebuie să se 

menţioneze că cercetarea a fost realizată în cadrul Școlii Doctorale de Filosofie, Sociologie și 

Științe Politice din cadrul Universității de Vest din Timișoara. 

 

 

 DATA:_______________________ 

 

 

 

Candidat, 

 

Nume și prenume:_____________________________ 

 

Semnătură ___________________________________ 
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Anexa 9 

 

Grila de evaluare a candidaților la admiterea la doctorat 

 

Criteriul Punctaj maxim Punctaj obţinut de 

către candidat 

Evaluarea proiectului de cercetare 

1. Nivelul analizei stadiului actual al 

cunoaşterii în aria temei de cercetare 

doctorală 

30  

1.1.  Nivelul analizei critice a literaturii 

de specialitate în domeniul temei 

20  

1.2. Nivelul direcţiilor identificate ale 

propriei cercetări  

5  

1.3.  Relevanța, actualitatea și calitatea 

bibliografiei 

5  

2. Claritatea formulării intrebării de 

cercetare si a obiectivelor cercetării. 

Relevanţa teoretică și practică a temei 

propuse. 

25  

2.1.  Claritatea intrebarii de cercetare si a 

obiectivelor cercetării rezultate din 

această intrebare 

20  

2.2.  Relevanța practică a contribuțiilor 

potențiale ale cercetării   

5  

3. Nivelul metodologiei de cercetare  20  

3.1. Claritatea şi logica ipotezelor 

cercetării 

10  

3.2. Nivelul avansat al metodelor de 

cercetare propuse pentru îndeplinirea 

obiectivelor cercetării 

5  

3.3. Realismul evaluării potenţialelor 

riscuri metodologice ale cercetării 

5  

4. Nivelul și realismul planului de lucru 

si de diseminare a rezultatelor 

cercetării ştiinţifice 

5  

5. Nivelul prezentării orale a proiectului 

de cercetare științifică 

20  

5.1. Nivelul cunoştinţelor teoretice 

necesare realizării cercetării în cauză 

10  

5.2. Corectitudinea limbajului ştiinţific 

utilizat 

5  

5.3.  Claritatea, coerenţa și acurateţea 

exprimării orale 

5  

TOTAL Maxim 100 puncte  

 


