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CAPITOLUL I
Documente de referinţă
Art. 1. Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat în domeniul fizică, se
organizează în conformitate cu admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat de la
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) în acord cu următoarele prevederi legislative:
 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;
 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.

CAPITOLUL II
Organizarea procesului de admitere la studii universitare de doctorat
din cadrul Școlii Doctorale de 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.
Art. 3. (1) Studiile doctorale în domeniul fizică 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.
(2) Repartizarea numărului de locuri bugetate alocate de MENCŞ, se face pe
domenii de doctorat. În conformitate cu metodologia UVT, numărul de locuri alocate Școlii
Doctorale de Fizica se repartizează coordonatorilor de doctorat, cu limitarea numărului de
doctoranzi la 8 doctoranzi în stagiu/conducător de doctorat, cu specificarea priorităţilor prin
metodologii proprii ale şcolilor doctorale (ANEXA 1).
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. 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).
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Art. 5. (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de
identitate/pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în prezenta metodologie de admitere.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului,
și de către o altă persoană pe bază de procur.
Art. 6. (1) La concursul de admitere la studii universitare de doctorat în domeniul
fizică, 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. 7. 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. 8. (1) Admiterea la studii universitare se susține în limba română.
(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.
(4) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat cu predare 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.
(5) 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 MEN (cu prioritate în cadrul
Departamentului de Studii Româneşti de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie).
Art. 9. (1) 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.
(2) 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.
(3) Persoanele cu dizabilități fizice pot depune documentele de înscriere pe adresa:
doctorat@e-uvt.ro, însoțite de o certificare care atestă imposibilitatea deplasării.
Art. 10. (1) Potrivit legii, 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.
(2) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare
prezentate de candidați și prevăzute în metodologiile proprii de admitere. Aprobarea scutirii se
face de către comisiile tehnice de înscriere ale școli doctorale.

3

Metodologie privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere
la studii universitare de doctorat
Anul universitar 2017/2018
Școala Doctorală de Fizică

Ediţia a II-a
Nr. anexe 5
Pagina 4 din 8

Art. 11. (1) Organizarea concursului de admitere la doctorat este de competența Școlii
Doctorale de Fizică în colaborare cu CSUD. În acet sens se va asigura transparența procedurilor
de selecție și admitere la doctorat, prin publicarea pe site-ul facultăților, potrivit art. 36 din Codul
studiilor doctorale, a informaţiilor referitoare la admitere (calendarul concursului, numărul de
locuri scoase la concurs și repartizate coordonatorilor de doctorat, tematica propusă, forma
concretă a concursului, documentele necesare înscrierii).
Art. 12. (1) Concursul de admitere la studii universitare de doctorat în domeniul fizică
se desfășoară potrivit calendarului stabilit pentru anul universitar 2016-2017 în Școala Doctorală
de Fizică:
- înscrierea candidaților: 11-15 septembrie 2017 între orele 9-14;
- examen de admitere: 18-20 septembrie 2017:
- termenul limită pentru depunerea contestaţiilor: 22 septembrie 2017, orele 12;
- termenul limită pentru rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor parțiale: 22
septembrie 2017, 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 2016/2017 în original
pentru doctoranzi admiși pe un loc bugetat ): 27 septembrie 2017.
- Afişarea rezultatelor finale: 27 septembrie 2017
Art. 13. (1) Dosarul de admitere la doctorat cuprinde următoarele:
 Fişa de înscriere cu avizul conducatorului de doctorat (Anexa 1);
 Certificatul de naștere (copie xerox);
 Certificatul de căsătorie (copie xerox) sau actul care atestă schimbarea numelui
(dacă este cazul);
 Cartea de identitate (copie xerox sau copie în format electronic transmisă la
adresa oficială a BSD: doctorat@e-uvt.ro, indicată şi pe site-ul CSUD);
 Diploma de bacalaureat (copie xerox);
 Diploma de licență, foaia matricolă sau suplimentul la diplomă (copie xerox);
 Diploma de master sau echivalentă a acesteia, foaie matricolă sau
suplimentul la diplomă (copie xerox), respectiv adeverință de absolvire a
masterului pentru absolvenții anului în curs;
 Curriculum vitae;
 Lista lucrărilor științifice ale candidatului (dacă este cazul);
 O fotografie tip buletin de identitate;
 Pentru înscrierea la doctorat candidatul trebuie să prezinte un 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). Acesta poate fi un certificat recunoscut internațional (Cambridge,
DALF etc.) sau un certificat eliberat de Departamentul de Limbi și Literaturi
Moderne din cadrul Universității de Vest. Acest certificat nu este necesar
absolvenților care au făcut studii filologice sau au urmat un program de licență
şi/sau masterat într-o limbă de circulație internațională;
 Chitanța de achitare a taxei de înscriere.
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Toate documentele solicitate în copie xerox sau în format electronic trebuie
prezentate la depunerea dosarului de înscriere în original pentru certificarea conformității cu
originalul de către Biroul de Studii Doctorale.
Candidații cetățeni străini din state terțe U.E. vor depune cererea pentru scrisoarea de
acceptare la Biroul de Studii Doctorale (strada Paris, nr. 1, etj. I).
Taxa de înscriere nu se restituie.
Declarațiile false sau uzul de fals al oricărui document din dosarul de admitere atrag
eliminarea din concursul de admitere și aplicarea dispozițiilor prevăzute în Codul Penal.
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 doctorat, bibliografia
de referinţă a tematicii de cercetare sunt diseminate prin site-ul Școlii Doctorale de Fizică, potrivit
calendarului admiterii.
Art. 15. Numărul de locuri finanţate de la buget pentru domeniul fizica a fost repartizat
Școlii Doctorale în domeniul Fizică de către Senatul Universității de Vest pe baza locurilor
alocate de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice. Numărul de locuri cu taxă a fost
fixat prin Hotărâre a Senatului Universităţii de Vest. Consiliul Școlii Doctorale în domeniul fizică
a repartizat locurile conducătorilor de doctorat pentru anul universitare 2017/2018 astfel:
Nr.crt. Numele
și
prenumele Număr locuri alocate
conducătorului de doctorat
Cu finanțare de la Cu taxă
bugetul de stat
1.
Prof. Malaescu Iosif
1
1
2.
Conf. dr. Catalin N. Marin
1
1
3.
Prof.dr. Alina Zamfir
1
0
4.
Prof. dr.Loredana Marcu
1
1
5.
Prof.dr. Daniel Vizman
1
1
6.
Prof.dr. Moca Pascu Cătălin
0
1
7.
Conf. drMarius Paulescu
0
1
Art. 16. Fiecare candidat se înscrie la admitere la un singur conducător de doctorat,
urmând ca, dacă este declarat admis, să fie înmatriculat la Şcoala Doctorală. Un candidat declarat
admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru studiile de doctorat.
Art. 17. Concursul de admitere constă într-un 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 Data desfășurării Sala
conducătorului de doctorat
interviului
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prof. Malaescu Iosif
Prof.dr. Daniel Vizman
Conf. dr. Catalin Marin
Prof.dr. Loredana Marcu
Prof.dr. Alina Zamfir
Prof.dr. Moca Pascu Cătălin
Conf. drMarius Paulescu

18.09, ora: 11-12
19.09, ora: 12-13
18.09, ora: 10-11
20.09, ora: 11-12
19.09, ora: 11-12
20.09, ora: 12-13
20.09, ora: 10-11

Sala consiliu
Sala consiliu
Sala consiliu
Sala Consiliu
Sala consiliu
Sala consiliu
Sala consiliu
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Art. 18. Organizarea 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. Conducătorul de doctorat va forma o comisie din trei membri
(conducătorul de doctorat și alte două cadre didactice sau cercetători cu titlul de doctor). În urma
realizării interviului fiecare membru al comisiei va acorda o notă cuprinsă între 1 și 10. 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.
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.
Art. 19. 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 fie odată cu susţinerea tezei de doctorat, fie în momentul exmatriculării sau
al retragerii.
Art. 20. Proba de admitere fiind orală, nu se admit contestaţii.
Art. 21. 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).
Art. 22. 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 2016-2017) în
original, la Biroul de Studii Doctorale. Neprezentarea diplomei sau adeverinţei de master în
original până la data de 27.09.2017, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.
Art. 23. (1) 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.
(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.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
Art. 24. Ediţia de faţă a prezentului regulament a fost aprobată în şedinţa Consiliului
Școlii Doctorale de Fizică din data de 12.06.2017 .

Director Scoală Doctorală ,
Prof. dr. Iosif Mălăescu
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ANEXA 1
Metodologie
cu privire la prioritatile de repartizare a numarului de locuri bugetate
in Scoala Doctorala de Fizica

Art. 1. In cadrul Scolii Doctorale de Fizica, isi desfasoara activitatea
urmatoarele categorii de conducatori de doctorat:
a) conducatori de doctorat in activitate, titulari în cadrul Facultății de
Fizică, Universitatea de Vest din Timisoara;
b) conducatori de doctorat in activitate, titulari în cadrul altor institutii de
invatamant superior sau de cercetare (Universitatea din Oradea, Universitatea V.
Goldis Arad);
c) conducatori de doctorat pensionari;
Art. 2. Numarul de locuri bugetate se repartizeaza conducatorilor de
doctorat din Scoala doctorala de Fizica, in urmatoarea ordine:
1) conducatorilor de doctorat aflati in activitate, titulari în cadrul Facultății
de Fizică, de la Universitatea de Vest din Timisoara;
2) conducatorilor de doctorat aflati in activitate, titulari în cadrul altor
institutii de invatamant superior sau de cercetare;
3) conducatorilor de doctorat pensionari.
Art. 3. Numarul de locuri cu taxa se repartizeaza conducatorilor de doctorat
in functie de solicitarile fiecarui conducator de doctorat.

Director Scoala doctorala,
Prof. dr. Iosif Malaescu
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ANEXA 3
Se aprobă,
Director Şcoala Doctorală
……………………………………
(Semnătura)
PROCES VERBAL
încheiat astăzi ......................................
cu ocazia admiterii la doctorat, sesiunea septembrie 2017
Subsemnaţii, ………………..…………..…………........................... – președinte
şi ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. – membrii comisiei,
am constatat urmatoarele:
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







Semnatura

Se declară
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
români 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 pe un loc _________________________
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