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METODOLOGIE 
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doctorat în domeniul Fizică - Anul universitar 2019/2020 
 
 

 

 

CAPITOLUL I 
 

Documente de referinţă 

 
  Art. 1. Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pentru Domeniul Fizică 
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;  
• Ordinul 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; 

• Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la 

studii universitare de doctorat, Anul universitar 2019/2020, de la Universitatea de Vest din 
Timișoara.  

 
 

CAPITOLUL II 
 

Organizarea procesului de admitere la studii universitare de doctorat în  

domeniul Fizică 
 

 
Art. 2. (1) În conformitate cu metodologia UVT, studiile doctorale în domeniul 

fizică se desfășoară, potrivit legislației în vigoare, la forma de învățământ cu frecvență. și 
frecvență redusă (IF și IFR). 
 
 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.  
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Art. 4. (1) Potrivit normativelor în vigoare (art. 153 alin. 2 din Legea Educației 
Naționale 1/2011) la concursul de admitere la doctorat au dreptul să participe numai 
absolvenți cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, indiferent de anul absolvirii. 
Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată 
din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de 
studii universitare de master în specialitate. 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. Durata totală cumulată a ciclului de studii 
universitare de licență și master trebuie să fie de cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS). 
Şcolile doctorale pot stabili criterii specifice de admitere, în acest sens, prin metodologii 
proprii. 

(3) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de 
identitate/pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în prezenta metodologie de 
admitere.  

(4) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele 
candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură. 
 
  Art. 5. (1) Dosarul de admitere la doctorat va cuprinde documentele prevăzute în 
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii 

universitare de doctorat, Anul universitar 2019/2020, 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 al UVT.  
  (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 Fizică 
(Anexa 1) este întocmit conform Calendarului admiterii din Metodologia privind organizarea 

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

2019/2020, de la Universitatea de Vest din Timișoara. 
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Art. 7. (1) Potrivit art. 33 din Codul studiilor doctorale, conținutul și forma 
concursului de admitere sunt stabilite de către coordonatorul de doctorat, prin consultare cu 
Consiliul Școlii Doctorale. Aceste informații, tematica de cercetare a fiecărui coordonator de 
doctorat, bibliografia de referinţă a tematicii de cercetare sunt diseminate prin site-ul Școlii 
Doctorale de Fizică, potrivit calendarului admiterii. 

 
Art. 8. (1) Numărul de locuri finanţate de la buget pentru domeniul fizica a fost 

repartizat Școlii Doctorale de Fizică de către IOSUD și aprobate de Senatul Universității de 
Vest din, pe baza locurilor alocate de Ministerul Educaţiei Naționale. Consiliul Școlii 
Doctorale în domeniul fizică a repartizat locurile  conducătorilor de doctorat pentru anul 
universitar 2019/2020 astfel: 
 

Număr locuri alocate  Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

conducătorului de doctorat Cu finanțare de la 

bugetul de stat 

Cu taxă 

1. Prof. dr. Iosif Malaescu  1 1 
2. Prof.dr. Daniel Vizman  1 1 
3. Prof. dr. Alina Zamfir 1 1 
4. Conf. dr. habil. Cătălin N. Marin 1 1 
5. Conf. dr. habil. Mihail Lungu  1 1 
6. C. S. I dr. Victor Sofonea - 1 

 
   (2) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 8 doctoranzi, 
aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat.  
  (3) Redistribuirea locurilor rămase neocupate se face după evaluarea 
candidaților la examenul de admitere. 
 
 Art. 9. (1) Comisia de admitere pentru fiecare loc cu finanțare de la buget sau taxă 
este formată din:   
 - Președinte - Conducătorul de doctorat la care locul a fost alocat;  

 - 2 membri - membru al Școlii Doctorale de Fizică sau cadru didactic de la Facultatea 
de Fizică (minim conferențiar) sau cercetători cu titlul științific de doctor.  
  (2) Comisiile de admitere sunt numite de către directorul Școlii Doctorale de 
Fizică prin consultare cu conducătorii de doctorat.  
  (3) Lucrările unei comisii de admitere sunt conduse de către președintele 
comisiei, care participă la procesul de evaluare împreună cu membrii comisiei.  
  (4) Comisiile de admitere poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și 
desfășurarea examenului de admitere. 
 



                             UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 
 

                                                                                           ȘCOALA DOCTORALĂ DE FIZICĂ 
 

 
 Art. 10. Fiecare candidat se înscrie la admitere la un singur conducător de doctorat, 
urmând să fie înmatriculat la Şcoala Doctorală de Fizică dacă este declarat admis. Un candidat 
declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru studiile de 
doctorat. 
 Art. 11. Concursul de admitere constă dintr-o probă orală (interviu) organizat de 
fiecare conducător de doctorat pentru admiterea pe locurile care i-au fost distribuite, conform 
planificării de mai jos. 
 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

conducătorului de doctorat 

Data desfășurării 

admiterii 

Sala 

1 Prof. dr. Iosif Malaescu  18.09, ora: 11-12 Sala consiliu 
2. Prof.dr. Daniel Vizman  18.09, ora: 12-13 Sala consiliu 
3. Prof. dr. Alina Zamfir 18.09, ora: 10-11 Sala consiliu 
4. Conf. dr. habil. Cătălin N. Marin 19.09, ora: 11-12 Sala Consiliu 
5. Conf. dr. habil. Mihail Lungu  19.09, ora: 10-11 Sala consiliu 

 
Art. 12. (1) Organizarea probei orale/interviului rămâne la latitudinea fiecărui 

conducător de doctorat și în general se va urmări formarea unei imagini cât mai cuprinzătoare 
asupra nivelului de cunoștiințe a candidatului, a rezultatelor obținute în activitatea de 
cercetare și a motivației acestuia pentru tematica de doctorat aleasă. În urma probei 
orale/interviului, fiecare membru al comisiei va acorda o notă cuprinsă între 1 și 10. 
Calificativul ADMIS poate fi acordat doar unui număr mai mic sau egal cu numărul locurilor 
atribuite fiecărui conducător de doctorat. În urma realizării interviului conducătorul de 
doctorat va întocmi un proces verbal din care să rezulte calificativul obținut de fiecare 
candidat și tema de doctorat propusă pentru candidații admiși. 

(2) Media generală minimă de admitere la studii universitare de doctorat nu 
poate fi mai mică decât 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. 

 
Art. 13. Listele candidaţilor admişi şi listele candidaţilor respinşi vor fi afişate. 

Calitatea de doctorand se dobândeşte prin reuşita la concursul de admitere şi înmatriculare la 
doctorat şi încetează odată cu susţinerea tezei de doctorat, sau în momentul exmatriculării sau 
al retragerii. 

 
Art. 14. Proba de admitere fiind orală, nu se admit contestaţii. 
 
Art. 15. Candidaţii care au obţinut calificativul ADMIS vor fi declaraţi reuşiţi, doar 

în urma obținerii avizului favorabil al Consiliului Școlii Doctorale. Candidaţii declaraţi 
admişi confirmă obţinerea locului la Biroul de Studii Doctorale (incinta UVT, strada Paris, 
nr. 1, etj. I). 
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Art. 16. (1) 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 
2018-2019) în original, la Biroul de Studii Doctorale. Neprezentarea diplomei sau adeverinţei 
de master în original până la începerea anului universitar, 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. 17. Validarea rezultatelor concursului de admitere se face de către rectorul 

universității, la propunerea școlii doctorale, iar înmatricularea candidaților admiși se face prin 
decizia rectorului Universității de Vest Timișoara până la data începerii anului universitar. 

 
Art. 18. Dosarele candidaţilor respinşi sau ale acelora care renunţă la şcolarizare se 

restituie acestora, la cerere, gratuit, pe baza actelor de identitate.  
 
 

CAPITOLUL III 

 

Dispoziţii finale 

 
Art. 19. (1) Candidaţii au obligaţia să urmărească avizierul Școlii Doctorale de Fizică 

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

 
Art. 20. Ediţia de faţă a prezentului regulament a fost aprobată în şedinţa 

Consiliului Școlii Doctorale de Fizică din data de 04.06.2019 . 
 

 

 

Director Scoală Doctorală , 

 

Prof. dr. Iosif Mălăescu 
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Anexa 1  

 

 

 

CALENDARUL ADMITERII 

 
 

 Calendarul admiterii la studii universitare de doctorat domeniul Fizică pentru sesiunea 

septembrie 2019 este următorul: 
  

• Perioada de înscriere: 09-13 septembrie respectiv 16-17 septembrie 2019, între orele 
9-15;  

• Examenul de admitere: 18-21 septembrie 2019; 

• Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor: 23 septembrie 2019, orele 12; 

• Termenul limită pentru rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor parțiale: 23 
septembrie 2019, 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 2018/2019 în original 
pentru doctoranzi admiși pe un loc bugetat ): 25 septembrie 2019; 

• Afişarea rezultatelor finale: 27 septembrie 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


