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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. 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;
• Ordin pentru modificarea alineatului (4) al articolului 5 din Metodologiei-cadru
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și
de doctorat, aprobată prin Ordinul de ministrului educației naționale nr. 6102/2016;
• Ordinul MEC privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului
superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României nr. 4020/07.04.2020;
• Ordinul ministrului pentru modificarea unor prevederi din anexa Ordinului
ministrului educației naționale și cercetării nr. 6.102/2016 pentru aprobarea
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Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii de licență, de
master și de doctorat;
și în baza altor acte normative cu incidență în domeniul de activitate reglementat.
• Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea online a concursului de admitere la
studii universitare de doctorat, Anul universitar 2021/2022, de la Universitatea de Vest din
Timișoara.
CAPITOLUL II
Organizarea procesului de admitere la studii universitare de doctorat în
domeniul Fizică
Art. 2. În conformitate cu metodologia UVT, studiile doctorale în domeniul fizică
se desfășoară, potrivit legislației în vigoare, la forma de învățământ cu frecvență.
Art. 3. (1) 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.
(2) Numărul de locuri bugetate repartizate Școlilor Doctorale sunt distribuite
coordonatorilor de doctorate, cu limitarea numărului de doctoranzi la 8 doctoranzi în
stagiu/conducător de doctorat, cu specificarea priorităţilor prin metodologii proprii ale
şcolilor doctorale și respectarea deciziilor CSUD.
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.
Art. 5. La concursul de admitere la doctorat pot participa, în condițiile legii:
- cetățeni români;
- cetățeni străini, după cum urmează: 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.
Art. 6. 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.
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Art. 7. (1) Admiterea la studii universitare de doctorat se susține în limba română.
Cetățenii Uniunii Europene și din state terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii
române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.
(2) Pentru programele universitare școlarizate în limba română, la solicitarea
scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susține și în limba maternă a acestuia, cu
respectarea autonomiei universitare.
(3) Pentru studiile universitare organizate în limba maternă/într-o limbă străină,
admiterea se susține în limba de predare a programului de studii universitare.
Art. 8. (1) 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 aparteneța. 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.
Art. 9. 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 MEN.
Mai multe detalii privitoare la procesul de echivalare și la documentele necesare se pot regăsi
pe site-ul CNRED: www.cnred.edu.ro.
Art. 10. (1) Candidații străini, români de pretutindeni, absolvenți cu diplomă de licență
de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv absolvenții de studii universitare de
master obținută în Republica Moldova sau alte state terțe UE, care au absolvit programe de
studii de master acreditate, se înscriu la Universitatea de Vest conform calendarului admiterii
la doctorat a cetățenilor români.
(2) Pentru verificarea eligibilității diplomelor, UVT va consulta pentru
cetățenii din Republica Moldova pagina de web: http://www.anacip.md, iar pentru celelalte
state va accesa site-urile: http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx,
alegând țara respectivă și apoi Recognised higher education institutions, respectiv
http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute, unde există
facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate.
Art. 11. (1) Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau
pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul
superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine, în conformitate cu legile în vigoare.
(2) Scutirea de la plata acestor taxe se face doar pe baza documentelor
doveditoare prezentate de candidați și prevăzute în metodologiile proprii de admitere.
Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe IOSUD-școli doctorale.
Art. 12. (1) Dosarul de admitere la doctorat va cuprinde documentele prevăzute în
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea online a concursului de admitere la studii
universitare de doctorat, Anul universitar 2021/2022, de la Universitatea de Vest din
Timișoara.
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Fişa de înscriere (formular tip vezi Metodologia UVT) 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 diploma de licență;
Diploma de master sau echivalentă a acesteia;
Foaia matricolă sau suplimentul la diploma de master, 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);
Curriculum vitae;
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.
Dosarele incomplete trebuie completate de candidat cel mai târziu până la încheierea
termenului de admitere.
(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. 13. Calendarul admiterii la studii universitare de doctorat în domeniul Fizică
(Anexa 1) este întocmit conform Calendarului admiterii din Metodologia privind organizarea
şi desfăşurarea online a concursului de admitere la studii universitare de doctorat, Anul
universitar 2021/2022, de la Universitatea de Vest din Timișoara.
Art. 14. (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
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doctorat, bibliografia de referinţă a tematicii de cercetare sunt diseminate prin site-ul Școlii
Doctorale de Fizică, potrivit calendarului admiterii.
(2) Școala Doctorală de Fizică, în colaborare cu Biroul de studii doctorale
din Universitatea de Vest din Timișoara, organizează concursul de admitere online prin creerea
pentru fiecare comisie de admitere la doctorat din Școala Doctorală de Fizică a unui meet la
care candații sunt invitați să participe în baza unei programări.
Art. 15. (1) Numărul de locuri finanţate de la buget pentru domeniul fizica a fost
repartizat Școlii Doctorale de Fizică de către IOSUD-UVT și aprobate de Senatul
Universității de Vest din Timișoara, pe baza locurilor alocate de Ministerul Educaţiei
Naționale. Consiliul Școlii Doctorale în domeniul fizică a repartizat locurile conducătorilor
de doctorat pentru anul universitar 2021/2022 astfel:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Numele
și
prenumele Număr locuri alocate
conducătorului de doctorat
Cu finanțare de la Cu taxă
bugetul de stat
Prof.dr. Ion Cotaescu
Prof.dr. Marius Paulescu
2 locuri cu bursa
Conf. dr. habil. Mihail Lungu
3
locuri fara bursa
4 locuri
Conf. dr. habil. Cătălin N. Marin
Prof. dr. Alina Zamfir
Prof. dr. Loredana Marcu
Prof. dr. Moca Pascu Catalin
C. S. I dr. Victor Sofonea
Prof.dr. Iosif Malaescu
Prof.dr. Daniel Vizman

(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. 16. (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 sau cercetători
cu titlul științific de doctor care indeplinesc standardele minime de abilitare.
(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.
Art. 17. 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
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declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru studiile de
doctorat.
Art. 18. Concursul de admitere constă dintr-o probă orală (prezentarea unui proiect de
cercetare pe tematica tezei) 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 Data desfășurării Sala
conducătorului de doctorat
admiterii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prof.dr. Ion Cotaescu
Prof.dr. Marius Paulescu
Conf. dr. habil. Mihail Lungu
Conf. dr. habil. Cătălin N. Marin
Prof. dr. Alina Zamfir
Prof. dr. Loredana Marcu
Prof. dr. Moca Pascu Catalin
C. S. I dr. Victor Sofonea
Prof.dr. Iosif Malaescu
Prof.dr. Daniel Vizman

13.09, ora: 11-12
13.09, ora: 10-11
13.09, ora: 9-10
14.09, ora: 10-11
14.09, ora: 12-13
14.09, ora: 13-14
14.09, ora: 11-12
13.09, ora: 12-13
13.09, ora: 13-14
14.09, ora: 14-15

Sala consiliu
Sala consiliu
Sala consiliu
Sala Consiliu
Sala consiliu
Sala consiliu
Sala consiliu
Sala consiliu
Sala Consiliu
Sala consiliu

Art. 19. (1) In cadrul examenului de admitere la doctorat 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 prezentării proiectului de cercetare de către candidat, 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.
(2) În urma finalizării admiterii, 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.
(3) 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. 20. 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. 21. Proba de admitere fiind orală, nu se admit contestaţii.
Art. 22. 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 BSD (incinta UVT, strada Oituz, nr. 4).
Art. 23. (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
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2020-2021) în original, la Biroul de Studii Doctorale. Neprezentarea diplomei sau adeverinţei
de master în original până la data de 22.09.2021, orele 16, 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) 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.
(5) După înmatriculare se generează și se afișează listele finale, cu candidații
declarați admiși și înmatriculați.
Art. 24. Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere
se face prin decizie a rectorului UVT. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în
Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de
școlarizare la programul/programele de studii la care au fost admiși.
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
Art. 25. (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. 26. Ediţia de faţă a prezentului regulament a fost aprobată în şedinţa
Consiliului Școlii Doctorale de Fizică din data de 28.06.2021, iar în data de 22.07.2021 a fost
aprobată prin HS 45 din 22.07.2021.
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Anexa 1

CALENDARUL ADMITERII
LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
Perioada de înscriere: 25iulie - 7 septembrie 2021
Examenele de admitere: 9 - 15 septembrie 2021
Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor: 16 septembrie 2021, orele 14
Termenul limită pentru rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor parțiale:
17 septembrie 2021, după orele 14
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 ): 22
septembrie 2021, până la orele 16
Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie 2021, după ora 16
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ANEXA 7
Se aprobă,
Director Şcoala Doctorală
……………………………………
(Semnătura)
PROCES VERBAL
încheiat astăzi ......................................
cu ocazia admiterii la doctorat, sesiunea septembrie 2020
Subsemnaţii, ………………..…………..………….............................................. – președinte
şi ……………………………………………………………………………………... – membrii comisiei,
am constatat următoarele:
Pentru domeniul ................................................... s-a înscris candidata / candidatul:
.............................................................................................................................................
În urma susţinerii probelor de specialitate comisia hotărăşte :
Numele şi prenumele
Calitatea
Nota *
Preşedinte
Membru
Membru
* se acordă note de la 1 la 10
Se declară


Semnătura

reuşit cu media……....………la forma de doctorat cu frecvenţă:

 cu finanţare de la bugetul de stat cu bursă
 cu finanțare de la bugetul de stat fără bursă
 cu taxă
 român de pretutindeni
 străin CPV
Observaţii:
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
PREŞEDINTE,
……..……………
(Semnătura)
Rubrică rezervată Biroului de Studii Doctorale
Decizia Rectorului Universităţii de Vest nr. _________________ din _________________________
Candidatul se înmatriculează la doctorat în anul I de studii la forma de învățământ _____________________ pe un loc _________________________
RECTOR,
Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA
…………………………………………………
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