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1. DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art.1. Organizarea şi desfăşurarea concursului  de admitere la doctorat în Universitatea 

din Piteşti (UPit) se bazează pe prevederile  Legii  educaţiei naţionale  nr. 1/2011, Legii nr. 

288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu 

modificările și completările ulterioare și Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat precum și Ordinul Ministrului 

Educației  Naționale și  Cercetării  Științifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea metodologiei-cadru 

privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat cu 

modificările și completările ulterioare. 

 
Art.2. Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează pentru anul universitar 

2022-2023 în sesiunea septembrie. 
 

Art.3. Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, la Școala doctorală 

FILOLOGIE, se desfăşoară în cadrul domeniului FILOLOGIE. 

 

Art.4. Studiile universitare de doctorat se organizează la formele de învăţământ cu frecvenţă 

sau cu frecvenţă redusă atât pe locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat sub formă de granturi 

doctorale, cât şi pe locuri în regim cu alte surse legal constituite. 

 

Art. 5. (1) Numărul de locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat pentru anul universitar 

2022-2023 este repartizat de MEC și apoi în cadrul şedinţei CSUD, pe şcoli doctorale. Școala 

doctorală FILOLOGIE comunică public, pe site, acest număr. 

 (2) Numărul de locuri în regim cu taxă, pentru anul universitar 2022-2023 este stabilit la 

nivelul școlii doctorale în funcţie de numărul de conducători de doctorat şi de capacitatea  de 

şcolarizare proprie. Un conducător de doctorat din cadrul Școlii doctorale FILOLOGIE poate 

coordona, concomitent, maximum 15 studenți doctoranzi, indiferent de regimul de finațare a studiilor 

acestora și indiferent de statiul stagiului doctoral al acestora. 

(3) Taxa anuală pentru studenţii în regim cu taxă a fost propusă şcoală doctorală şi s-a aprobat 

în ședința Senatul Upit și este de 5500 lei. 

 

2. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI ȘI ALOCAREA LOCURILOR 

 

 

Art.6. La concursul de admitere pentru studiile universitare de doctorat se pot înscrie: 

- absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de masterat; 

- absolvenţi cu diplomă ai învăţământului universitar de lungă durată sau 

echivalente, din promoțiile anterioare studiilor organizate în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 288/2004. 

 

Art.7. Înscrierea la concursul de admitere în domeniu de doctorat filologie se poate face 

indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de finalizare a învăţământului universitar 

de lungă durată, de studii aprofundate sau de masterat. 

 

Art. 8. Doctoranzii exmatriculaţi de pe locurile bugetate, au dreptul să participe la un nou 

concurs de admitere la doctorat numai pe locurile alocate în regim cu taxă. 

 

Art. 9. Candidații declarați admiși vor depune fizic la comisiile de admitere următoarele 

documente într-un dosar tip mapă, pe care se va scrie cu litere de tipar numele și prenumele din 

certificatul de naștere, cu inițiala tatălui/mamei, domeniul de doctorat și conducătorul de doctorat (din 

componența dosarului de concurs, conform O.U.G. nr 41/2016, se elimină cerința de depunere a 



 

 

 

copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de 

către persoana/persoanele care are/au atribuții desemnate în acest sens): 

a)  Cerere de înscriere (Anexa 3-F01-MET-CSUD-01); 

b)  Fişă personală de înscriere (Anexa 4- F02-MET-CSUD-01); 

c)  Următoarele acte în original sau în copii: 

- copie certificatului de naştere  

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

- diploma de bacalaureat (original) 

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

diplomă original) 

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

(original) 

d) Copie carte de identitate; 

e) Curriculum Vitae semnat; 

f) Lista de lucrări publicate semnată; 

g) Declarație pe propria răspundere privind neînmatricularea anterioară pe locuri 

bugetate la studii de doctorat (Anexa 6- F04-MET-CSUD-01); 

h) Declaraţie de consimţământ (Anexa 8- F04-MET-CSUD-01);  

  i) Chitanța privind plata taxei de înscriere/înmatriculare. 

 

 

Art.10. (1) Admiterea candidaţilor la studiile universitare de doctorat în domeniul filologie se 

face pe bază de concurs, indiferent de regimul de finanţare. Concursul de admitere la studii 

universitare de doctorat conţine o probă de specialitate, ale cărei rezultate se cumulează cu mediile de 

la licență și master, astfel: 

 Susținerea proiectului de teză, oral, în fața comisiei de concurs. Candidatul trebuie să 

arate că are cunoștințe de bază despre tema aleasă și că a consultat o bibliografie 

minimală, pertinentă pentru tema de cercetare. Candidatul trebuie să demonstreze 

capacitate de analiză și de sinteză precum și capacitatea de a identifica direcții de 

cercetare novatoare și viabile. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare 

cu membrii comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat. Cu prilejul susținerii 

probei de specialitate, candidaţii sunt apreciaţi în raport cu nivelul de pregătire şi 

informare în domeniu, cu capacitatea de a evidenția orientările  majore  ale cercetării  

şi  cu capacitatea de a formula soluţii şi căi de rezolvare (teoretice şi experimentale) 

pentru o temă de cercetare. În condițiile suspendării activităților didactice față în față din 

motive obiective, ex. pandemie etc., organizarea și desfășurarea sesiunii de admitere la 

doctorat în cadrul Universității din Pitești se implementează conform Anexei 1 din prezenta 

metodologie. Fiecare dintre membrii comisiilor de admitere acordă fiecărui candidat la 

susţinerea probei de specialitate, câte o notă (întreagă) de la 1 la 10. Media obţinută la 

proba de specialitate pentru admiterea la doctorat este media aritmetică a notelor de 

la 1 la 10, acordate de membrii comisiei la examinare, calculată cu două zecimale, 

fără rotunjire. Ponderea acestei probe în nota finală este de 50%. 

 Media la susținerea lucrării de licență, pentru absolvenții de studii de lungă durată. 

Ponderea acesteia este de 50% 

sau 

 Media aritmetică la susținerea lucrării de licență și la susținerea lucrării de disertație, 

pentru absolvenții de studii de licență de 3 ani. Ponderea acestora este de 50%. 

 

Art.11. (1) Proba specifică pentru concursul de admitere la studiile doctorale se susţine în faţa 

unei comisii.  

(2) Comisia de admitere la studiile universitare de doctorat se constituie din conducători de 

doctorat şi eventual alte cadre didactice având funcţia didactică de cel puţin conferenţiar universitar. 

(3) Comisia de admitere este compusă din preşedinte şi cel puțin 2 membri, plus un membru 



 

 

 

supleant. 

(4) Comisia de admitere este propusă de Școala doctorală Filologie și se aprobă de 

CSUD, iar membrii comisiei se numesc prin Decizia Rectorului Upit. 

 

Art.12.  

(1) Media generală de admitere la doctorat se calculează astfel: 

a. Pentru candidații cu studii de lungă durată: media admitere=(media la susținerea 

lucrării de licență+media probei de specialitate)/2 

b. Pentru candidații cu studii în sistem Bologna: media admitere=(media la 

susținerea lucrării de licență + media la susținerea lucrării disertație)/2 + media 

probei de specialitate)/2 

(2) Media generală de admitere trebuie să fie minim 8,00 (opt). 

(3) Mediile la susținerea lucrărilor de licență și de disertație trebuie să fie minim 8 (opt) 

Art.13. Atunci când este necesară departajarea mai multor candidaţi care au aceeaşi medie se 

vor utiliza următoarele criterii, în această ordine: 

a) media obţinută la proba de specialitate;  

b) media la susținerea lucrării de licenţă pentru studiile de lungă durată/media notelor 

de la susținerea lucrărilor de licenţă şi de disertaţie;  

c) media generală a anilor de studii de licenţă. 

 

Art. 14. Clasamentul final al candidaților admiși, din care rezultă alocarea locurilor bugetate, 

respectiv a celor cu taxă, va respecta întocmai mediile rezultate conform calculului prezentat mai sus. 

Locurile vor fi repartizate în ordinea clasamentului, atribuindu-se mai întâi locurile bugetate, începând 

cu primul clasat, ulterior cele cu taxă.   

 

Art.15. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei de specialitate pentru admiterea la 

doctorat se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la secretariatul FTLIA, care îl 

înștiințează pe Directorul Școlii doctorale Filologie. Contestațiile nu pot viza decât vicii de procedură 

în derularea probei. 

 

Art. 16. Comisia de contestații trebuie să rezolve contestaţia în termen de 24 de ore de la 

depunerea acesteia, să opereze eventualele modificări în listele cu rezultatele concursului de 

admitere la doctorat şi să comunice candidatului rezultatul, în scris. 

 

 

 

3. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art 17. Revizia 1 a prezentei metodologii a fost dezbătută și aprobată în CSUD Universității din 

Pitești din data de  ____________ 
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