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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 metodologia de admitere în ciclul de studii universitare de 

doctorat de la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), 2018-2019, 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 

organizareaadmiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de 

doctorat; 

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

ministruluieducaţiei 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 șișcolarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017 – 

2018; 

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

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

şi pe locuri fărăplata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de 

învăţământ superior de statacreditate, intrat în vigoare de la 28 februarie 2017, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea Inr. 149 din 28 februarie 2017; 

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

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

taxelor deșcolarizare, 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, 

deînmatriculare și de procesare dosar pentru candidații români de pretutindeni și 

cetățenistrăini (propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor 

oferte unilateraleale statului român, a ofertelor MAE, Ministerului Mediului de 

Afaceri, Comerț șiAntreprenoriat și MEN). 
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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. și frecvență redusă 

(IF și IFR). 

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 MEN, se face pe domenii 

de doctorat cu respectarea domeniilor prioritare din Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare 

și Inovare 2014-2020. Numărul de locuri alocate Școlilor Doctorale se repartizează 

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. 

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) 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. 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. 

Art. 7. (1) Admiterea la studii universitare de doctorat se susține în limba română. 
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(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. 8. (1) 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.  

(2) Cetăţenii menţionaţi la art. 8 alin. (1), declaraţi admişi în ciclul de studii 

universitare de doctorat, 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. 9. (1) Înscrierea candidaților străini (românii de pretutindeni absolvenți cu diplomă 

de licență de lungă durată sau echivalentă din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii 

Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, și 

totodată, absolvenții cu diplomă 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. (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 .) 

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. 

Art. 11. (1) Persoanele cu dizabilități fizice pot depune documentele de înscriere pe 

adresa: doctorat@e-uvt.ro, însoțite de o certificare care atestă imposibilitatea deplasării.  

(2) BSD în colaborare cu școala doctorală de fizică, stabilește pe baza acestei 

solicitări electronice un interval de organizare a înscrierii în incinta UVT, spațiu în care este 

facilitat accesul persoanelor cu dizabilități.  

(3) În aceste cazuri, școala doctorală de fizică își asumă obligația de a asigura 

derularea examenului de admitere într-un spațiu accesibil. 

Art. 12. (1) Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în 

activitate sau care s-au pensionat, vor fi scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de 

admitere în scoala doctorală de fizică beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.  
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(2) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor 

doveditoare prezentate de candidați și prevăzute în metodologia de admitere. Aprobarea scutirii se 

face de către comisiile tehnice de înscriere pe IOSUD-școli doctorale. 

Art. 13. 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, 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. 14. (1) Concursul de admitere la studii universitare de doctorat în domeniul fizică 

se desfășoară potrivit calendarului stabilit pentru anul universitar 2018-2019 de către CSUD și 

particularizat de Școala Doctorală de Fizică după cum urmează: 

- înscrierea candidaților: 10-15 septembrie 2018 între orele 9-14; 

- examen admitere: 17-19 septembrie 2018: 

- afișarea rezultatelor partiale: 19 septembrie 2018. 

- Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor: 20 septembrie 2018, orele 12.  

- Termenul limită pentru rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor parțiale: 20 

septembrie 2018, 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 2017/2018 în original 

pentru doctoranzi admiși pe un loc bugetat ): 21 septembrie 2018  

- afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie 2018. 

 Art. 15. (1) Dosarul de admitere la doctorat pentru cetățenii români, UE și SEE cuprinde 

cuprinde următoarele: 

 Fişa de înscriere cu avizul conducătorului de doctorat (formular tip Anexa 1-

vezi Metodologia de admitere UVT);  

 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 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;  

 Lista lucrărilor științifice ale candidatului (dacă este cazul); 

 o fotografie tip buletin de identitate;  
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 alte documente considerate reprezentative de Şcolile Doctorale, în funcţie de 

specificul domeniului de cercetare.  

 Chitanța de achitare a taxei de înscriere. 

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. 

 

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. 

Art. 16. Dosarul de admitere la doctorat pentru românii de pretutindeni cuprinde 

următoarele: 

 Fișa de înscriere (formular tip Anexa 2- vezi Metodologia de admitere UVT);  

 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 medicală 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- vezi Metodologia de admitere UVT);  

 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;  

 o fotografie tip 3/4;  

 alte documente reprezentative.  

 Chitanța de achitare a taxei de înscriere. 

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

echivalarea mediilor într-un sistem unitar)  

Art. 17. 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- vezi Metodologia de admitere 

UVT); 

 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;  

 Certificatul 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-  vezi Metodologia de admitere UVT);  

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

 Curriculum vitae;  

 o fotografie ¾;  

 alte documente considerate reprezentative de școlile doctorale.  

 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. 

Art. 18. (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. 19. 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 

10.05.2018, pe baza locurilor alocate de Ministerul Educaţiei Naționale. Consiliul Școlii 

Doctorale în domeniul fizică a repartizat locurile  conducătorilor de doctorat pentru anul 

universitare 2018/2019 astfel: 
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Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

conducătorului de doctorat 

Număr locuri alocate  

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. Marius Paulescu 1 1 

4. Conf. dr. habil. Cătălin N. Marin 1 1 

5. Conf. dr. habil. Mihail Lungu  1 1 

 

Art. 20. 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. 21. 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 

conducătorului de doctorat 

Data desfășurării 

interviului 

Sala 

1 Prof. dr. Iosif Malaescu  18.09, ora: 11-12 Sala Consiliu 

2. Prof.dr. Daniel Vizman  17.09, ora: 12-13 Sala Consiliu 

3. Prof. dr. Marius Paulescu 17.09, ora: 10-11 Sala Consiliu 

4. Conf. dr. habil. Cătălin N. Marin 18.09, ora: 11-12 Sala Consiliu 

5. Conf. dr. habil. Mihail Lungu  19.09, ora: 11-12 Sala Consiliu 

 

Art. 22. (1) 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. 

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. 23. 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. 24. Proba de admitere fiind orală, nu se admit contestaţii. 

Art. 25. 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. 26. (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 

2017-2018) 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. 18. 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. 19. 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. 20. Ediţia de faţă a prezentului regulament a fost aprobată în şedinţa Consiliului 

Școlii Doctorale de Fizică din data de 29.05.2018 . 

 

 

 

Director Scoală Doctorală , 

 

Prof. dr. Iosif Mălăescu 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


