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Calendarul admiterii la doctorat,  

actele necesare și formularele pentru înscriere 

 
Tabelul 1. Calendarul de desfăşurare al concursului de admitere 2017 

 

 ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

 Înscrierea candidaţilor se face la nivelul fiecărei şcoli doctorale 

Pentru înscriere, candidații vor prezenta următoarele documente într-un dosar tip mapă, pe care 

se vor scrie cu litere de tipar numele și prenumele, cu inițiala tatălui/mamei, domeniul de doctorat și 

conducătorul de doctorat: 

a)  Cerere de înscriere (Anexa 2). 

b)  Fişă personală de înscriere (Anexa 3) 

c)  Următoarele acte în original sau în copii legalizate: 

 - certificat de naştere 

 -  certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul) 

 - diploma de bacalaureat; 

- diploma de învățământ superior (licenţă) și foaia matricolă/supliment la      diplomă; 

- diploma de master/studii aprofundate și foaia matricolă/supliment la      diplomă; 

  d) Copie simpla carte de identitate 

  e) Curriculum Vitae 

  f) Lista de lucrări publicate 

  g) Declarație pe propria răspundere privind neînmatricularea anterioară pe locuri     bugetate 

la studii de doctorat. (Anexa 5) 

  h) Chitanța privind plata taxei de înscriere. 

Art. 12 Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 100 RON şi se 

achită la casieria UPIT. 

DOMENIILE DE DOCTORAT PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ 

STUDIILE DE DOCTORAT ÎN UPIT 

Nr crt. ŞCOALA DOCTORALĂ DOMENIUL 

1.  Ingineria autovehiculelor Ingineria autovehiculelor 

2.  Inginerie mecanică Inginerie mecanică 

3.  Matematică Matematică 

4.  Informatică Informatică 

5.  Interdisciplinară Ingineria Materialelor 

Inginerie Industrială 

Electronică și telecomunicații 

Biologie 

6.  Știința Sportului și Educației Fizice Știința Sportului și Educației Fizice 

7.  Filologie Filologie 

 

Perioada 

Activităţi desfăşurate 

Înscrierea 

candidaţilor 

la 

concurs 

Probe de 

concurs 

Afişarea 

rezultatelor 

Contestaţii 
Înmatriculare 

depunere rezolvare 

11….29 

septembrie 

11...22 

septembrie 

23-27 

septembrie 

27 

septembrie 

24 ore de la 
28-29 

septembrie 
afişarea 

rezultatelor 

expirarea termenului 

de depunere 
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Anexa 2 

                                

         APROBAT,    

                   DIRECTOR C.S.U.D. 

 

 

 

 

C E R E R E DE ÎNSCRIERE 

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT 

 

 

 

 

Subsemnatul/a _______________________________________________________ 

domiciliat/ă în ________________________________CNP _______________________ 

vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul de admitere la doctorat din 

sesiunea                                             2017, în domeniul fundamental 

_________________________ 

domeniul                                                                                                                                     

 

în cadrul Şcolii doctorale                                                                                                             

 

Conducător ştiințific (opțional)________________________________________ 

 

la forma de învăţământ cu frecvență : 

a.   Subvenţionat de la buget  

b.   În regim cu taxă 

(Se taie ceea ce nu corespunde opţiunilor) 

 

 

Loc de muncă : ____________________________________________________

 

Telefon :_________________________________ 

 

E-mail :________________________________ 

 

 

Data,         Semnătura,                                                                                                             

…………………..      ……………………………. 

 

 

Avizat,

Conducător de doctorat,  
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Anexa 3 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT 

 

1. Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele / CNP 

 

 

2. Domiciliul stabil 

 

 

3. Cetăţenia 

 

4. Naţionalitatea 

 

5. Data naşterii                            Locul naşterii 

 

6. Profesia de bază   ________________ 

7. Locul de muncă 

8. Funcţia: 

9. Studii 

a) Universitare de lungă durată/ciclul I studii de licență 

Universitatea 

Facultatea _______________________________________________________ 

Specializarea 

cu media anilor de studii _______________ media la ex. de licență _________ 

anul absolvirii   ______ 

b) Masterat/Studii aprofundate (dacă este cazul) 

Universitatea absolvită /Institutul de învăţământ superior absolvit: 

 

Facultatea 

Specializarea/programul de studii    

cu media anilor de studii  ___________  media la ex. de disertație _________ 

anul absolvirii      

 

10. Activitatea ştiinţifică şi de cercetare: 

 

 

 

 

11. Limbi străine cunoscute / nivel (scris, citit, vorbit) _____________________ 

 

12. Alte realizări personale 

 

 

 

 

Data,                                                                                                   Semnătura, 
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Anexa 5 

 

Universitatea din Piteşti 

Şcoala doctorală ………………….. 

 

 

 

 

 

Declarație 

 

 

 

 

Subsemnatul/a ……………………………………………………………, 

candidat  la concursul de admitere la doctorat sesiunea septembrie 2017 pe locurile 

cu frecvență, bugetate, în anul universitar 2017/2018, declar prin prezenta că nu am 

mai fost înmatriculat(ă) la un alt program de studii doctorale, pe locuri bugetate, 

în cadrul Universității din Pitești sau altei instituții organizatoare de studii 

universitare de doctorat. 

 

 

 

Semnătura………………………… Data………………………………… 
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