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COD: MET – CSUD-01

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.
Art.2 Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează pentru anul universitar
2018-2019 în sesiunea septembrie, în conformitate cu calendarul de desfăşurare al concursului de
admitere prezentat în Tabelul 1.
Tabelul 1. Calendarul de desfăşurare al concursului de admitere
Activități
Depunerea
desfășurate dosarelor de
înscriere
Perioada
1-7 sept.
2018

Susținerea
colocviilor
de admitere
8-12 sept.
2018

Afișarea
rezultatelor

Contestații la admitere
depunere
rezolvare

Înmatriculare

8-12 sept.
2018

24 ore de la
afișarea
rezultatelor

12-16 sept.
2018

24 de ore de
la depunerea
contestației

Art. 3 Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se desfăşoară în cadrul
domeniilor aprobate de Ministerul Educaţiei Naționale pentru studii universitare de doctorat;
domeniile aprobate pentru care se organizează admitere în UPit la studii universitare de doctorat
sunt precizate în ANEXA 1 a prezentei metodologii.
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 sau alte surse legal constituite.
Art. 5(1) Numărul de locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat pentru anul universitar
2018-2019 este repartizat de MEN și apoi în cadrul şedinţei CSUD, pe şcoli doctorale. Fiecare
şcoală doctorală comunică public acest număr.
(2) Numărul de locuri în regim cu taxă, pentru anul universitar 2018-2019 este stabilit de
fiecare şcoală doctorală în funcţie de numărul de conducători de doctorat şi de capacitatea de
şcolarizare proprie.
(3) Taxa anuală pentru studenţii în regim cu taxă se propune de fiecare şcoală doctorală şi se
hotărăște în senatul UPIT.
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2. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Art. 6 Înscrierea candidaţilor se face la nivelul fiecărei şcoli doctorale.
Art. 7 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. 8(1) Cetățenii statelor Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic
European și ai Confederației Elvețiene pot participa la ciclul de studii universitare de doctorat în
aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de
școlarizare.
(2) Românii de pretutindeni precum și cetăţenii din state terţe pot participa la ciclul de
studii universitare de doctorat, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi
ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei
Naționale pentru aceştia.
(3) Recunoașterea studiilor efectuate în străinătate se face înainte de înscrierea la concurs
conform legislației în vigoare. Cetățenii străini au obligația să prezinte un Certificat de
competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de Ministerul
Educaţiei Naționale;
Art. 9 Înscrierea la concursul de admitere într-un domeniu de doctorat 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. 10 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. 11 Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la secretariatul Şcolii
doctorale un dosar de concurs. 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.
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-F01-MET-CSUD-01);
b) Fişă personală de înscriere (Anexa 3- F01-MET-CSUD-02);
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)
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- 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 simplă 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- F04-MET-CSUD-01);
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.
3. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. 13(1) Admiterea candidaţilor la studiile universitare de doctorat se face pe bază de
concurs, indiferent de regimul de finanţare; concursul de admitere la studii universitare de doctorat
conţine o probă de specialitate, specifică domeniului de studiu.
(2) Şcolile doctorale pot impune criterii de admitere care să ţină seama şi de alte aspecte,
cum ar fi de exemplu media examenului de licenţă, media generală a anilor studiilor de licenţă,
respectiv a studiilor de masterat sau pot ţine seama de acestea la obţinerea mediei concursului de
admitere la studiile doctorale.
Art. 14(1) Proba specifică domeniului de studiu şi bibliografia cu lucrări de specialitate
pentru concursul de admitere la studiile de doctorat se stabilesc la nivelul fiecărei şcoli doctorale, în
cadrul fiecărui domeniu aprobat pentru conducerea de doctorat la Universitatea din Piteşti. Datele de
desfăşurare a concursului de admitere se fixează la nivelul fiecărui domeniu de doctorat, în
intervalul din Tabelul 1.
(2) Documentele referitoare la proba specifică, forma de susținere şi data de desfăşurare a
concursului se afișează la avizierele facultăților care găzduiesc Școlile doctorale și pe site-ul UPIT,
și se depun de către şcolile doctorale, în format scris şi electronic, la secretariatul Compartimentului
doctorate din cadrul UPIT.
Art. 15(1) Proba specifică pentru concursul de admitere la studiile doctorale corespunzătoare
domeniului de studiu 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 3 membri.
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(4) Comisia de admitere este propusă de Școala doctorală în care se organizează concursul
de admitere, se aprobă de CSUD, iar membrii comisiei se numesc prin Decizia rectorului UPIT
(Anexa 6- F05-MET-CSUD-01).
(5) Comisia de admitere preia de la secretariat dosarele candidaţilor la concursul de admitere
la studii universitare de doctorat.
Art. 16 Proba de specialitate pentru admiterea la doctorat constă din prezentarea orală a
preocupărilor proprii de cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcții în care ar urma
să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu
membrii comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat.
Art. 17 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.
Art. 18 Fiecare dintre membrii comisiilor de admitere, acordă fiecărui candidat la susţinerea
probei de specialitate, câte o notă (întreagă) de la 1 la 10.
Art. 19 (1) 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.
(2) Media generală de admitere trebuie să fie minim 7,00 (şapte).
Art. 20 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 licenţă pentru studiile de lungă
durată/media notelor de la licenţă şi disertaţie, c) media generală a anilor de studii de licenţă.
Art. 21 Pentru fiecare candidat se întocmeşte o fişă de examinare, după modelul din Anexa 4
- F03-MET-CSUD-01.
Art. 22 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 Şcolii doctorale
la nivelul căreia s-a organizat comisia de susţinere a probei.
Art. 23 Directorul Şcolii doctorale la care s-a depus contestaţia propune, iar Rectorul UPIT
numeşte prin decizie, în termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, o comisie de specialişti
pentru rezolvarea acesteia, alcătuită dintr-un preşedinte şi 2 membri.
Art. 24 Comisia numită de Rectorul UPIT trebuie să rezolve contestaţia în termen de 24 de
ore de la numire, să opereze eventualele modificări în listele cu rezultatele concursului de admitere
la doctorat şi să comunice candidatului rezultatul, în scris.
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4. DISPOZIŢII FINALE
Art. 25 Listele cu rezultatele concursului de admitere la doctorat sunt validate prin semnare
de către Directorul Şcolii doctorale şi Rectorul UPIT, apoi se afişează la avizierul Şcolii doctorale.
Art. 26 CSUD decide redistribuirea între Şcolile doctorale a eventualelor locuri rămase
neocupate din diverse motive.
Art. 27 Candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna, împreună cu conducătorul de
doctorat, directorul Şcolii doctorale şi cu Rectorul UPIT, contractul de studii universitare de
doctorat.
Art. 28 Candidaţii declaraţi admişi şi care au semnat contractul de studii universitare de
doctorat sunt înmatriculaţi şi dobândesc calitatea de doctoranzi prin decizie a Rectorului UPIT.
Art. 29 Revizia 1 a prezentei metodologii a fost dezbătută și aprobată în Ședința Senatului
Universității din Pitești din data de 09.02.2018.
Art. 30 Anexele prezentei metodologii fac parte integrantă din aceasta.
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Anexa 1

DOMENIILE DE DOCTORAT
PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ STUDII DE DOCTORAT ÎN UPIT

ŞCOLI DOCTORALE 2018-2019

Nr crt.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ŞCOALA DOCTORALĂ
Ingineria autovehiculelor
Inginerie mecanică
Matematică
Informatică
Interdisciplinară

Biologie
Educație Fizică și Sport
Filologie

DOMENIUL
Ingineria autovehiculelor
Inginerie mecanică
Matematică
Informatică
Ingineria Materialelor
Inginerie Industrială
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologia
informației
Biologie
Știința Sportului și Educației Fizice
Filologie

Metodologie admitere la doctorat

Anexa 2- F01-MET-CSUD-01
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
2018,
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,
…………………..
Avizat,
Conducător de doctorat,

Semnătura,
…………………………….

Metodologie admitere la doctorat

Anexa 3- F01-MET-CSUD-02
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Şcoala doctorală ___________________________
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat
sesiunea septembrie 2018
ATENȚIE! COMPLETAȚI CU LITERE DE TIPAR!
Admiterea în anul universitar 2018-2019 se organizează pe domenii de studii universitare de doctorat la forma
de învăţământ cu frecvenţă.
Date personale
Nume de familie la
Nume de familie
naştere
actual
Prenume
Iniţiala tatălui/mamei
Fiul/Fiica lui
şi
Data naşterii
Stare civilă
Cetăţenie
Etnie
Actul de identitate
Seria
Nr.
Eliberat de
Data eliberării
Data expirării
CNP (Codul Numeric Personal)1
Locul nașterii
Ţară
Judeţ/Sector
Localitatea
Domiciliul stabil (conform BI/CI)
Ţara
Judeţul/Sector
Localitatea
Strada
Bl.
Sc.
Et.
Ap.
Cod2
Telefon Fix
Reşedinţa (dacă este diferită de adresa de domiciliu)
Ţara
Judeţul/Sector
Localitatea
Strada
Bl.
Sc.
Et.
Ap.
Cod3
Telefon Fix
Stare socială specială
Orfan de ambii părinți
Orfan de un părinte
Provenit din grupuri dezavantajate/ din medii
defavorizate
Provenit din case de copii/din plasament familial
Provenit din familii monoparentale
Alte situații
Situație medicală specială
Boli grave și incurabile
Persoane cu dizabilități
Nedeclarat
Alte situații
Date de contact
Telefon fix4
E-mail
1

Nu e cazul

Sau alt cod de identificare personal, pentru candidaţii străini
Codul poştal
3
Codul poştal
4
Inclusiv prefixul localităţii
2

Telefon mobil

Nr.

Nr.

Metodologie admitere la doctorat

Studii preuniversitare absolvite (liceul)
Ţara
Judeţ/Sector
Localitatea
Instituţie
Filieră
Profil
Specializare
Forma de învăţământ
Anul
Durata studiilor
absolvirii
Date de identificare a actului de studii
Diploma de bacalaureat
Atestat de echivalare diplomă de bacalaureat
Serie
Număr
An emitere
Judeţ/Sector
Localitate
Medie bacalaureat
Emitent
Studii universitare absolvite (licență)
Ciclu studii absolvit
An începere studii
Ţara
Judeţ/Sector
Instituţia de învăţământ
superior
Domeniu fundamental
Specializare

An finalizare studii
Localitate
Facultate

Domeniu de
studiu
Formă de învăţământ
Formă de finanţare

Număr semestre finanţate buget
Durată studii
An absolvire
anterior
Titlul obţinut
Date de identificare a actului de studii
Tip
Serie
Număr
An emitere
Judeţ
Localitate
Medie
Emitent
Studii universitare absolvite (master)
Ciclu studii absolvit
An începere studii
An finalizare studii
Ţara
Judeţ/Sector
Localitate
Instituţia de învăţământ
Facultate
superior
Domeniu fundamental
Domeniu de
studiu
Specializare
Formă de
Forma de finanțare
învăţământ
Număr semestre finanţate buget
Durată studii
An absolvire
anterior
Titlul obţinut
Date de identificare a actului de studii
Tip
Serie
Număr
An emitere
Judeţ
Localitate
Medie
Emitent
Alte informații
Locul de muncă
Localitatea
Strada
Nr.
Judeţul
funcţia
telefon
Limbi străine cunoscute
Declar pe proprie răspundere că*:
a.
b.
c.

Am absolvit un program de doctorat cu bursă / fără bursă şi am obţinut titlul de doctor
Sunt / nu sunt înscris în prezent la un alt doctorat
în
în anul
Am fost înscris la doctorat şi am fost exmatriculat

Metodologie admitere la doctorat

Opţiuni pentru admitere:
a. Completarea datelor de mai jos este obligatorie pentru toţi candidaţii;
b. Candidaţii vor fi admişi în raport cu media de admitere şi cu opţiunea exprimată.
Domeniul
Conducător de doctorat
Tema propusă
Forma de învăţământ:
1. cu frecvenţă, buget cu bursă

2. cu frecvenţă, buget fără bursă

3. cu frecvență cu taxă

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art.142 alin. (6)
prevede:
„O persoană poate beneficia de finanţare de la buget, pentru un singur program de licenţă, pentru un
singur program de master şi pentru un singur program de doctorat”.
Ordinul Ministrului nr. 6102/2016 art .13 alin. (2) prevede:
„ (...) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur
program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat (…)”.
Ordinul Ministrului nr. 6102/2016 art.14 alin. (3) şi (4) prevede:
“În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să
depună în original, până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, diploma/atestatul de
recunoaștere a diplomei/adeverinţa de bacalaureat/licenţă/disertaţie la secretariatul facultăţii/departamentului.
Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă/master în
sesiunile anului curent.”
“Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie/atestatului de recunoaștere a diplomei sau a
adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit prin metodologia
proprie de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat”.
*Declaraţia candidatului:
1. Îmi asum răspunderea pentru exactitatea datelor furnizate, cunoscând faptul că eventualele declaraţii inexacte sau
false pot determina pierderea calităţii de student-doctorand, concomitent cu sancţiunile civile sau penale
prevăzute de lege.
2. Am luat la cunoștință de Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile universitare
de doctorat aprobată de Universitatea din Pitești pentru această sesiune și de legislația în vigoare privind
desfășurarea concursului de admitere în învățământul superior de stat.
NOTĂ:
Datele personale sunt prelucrate de Universitatea din Piteşti, pentru diferite rapoarte statistice,
conform Legii nr. 677/2001, modificată şi completată de Legea 102/2005 și sunt stocate în cloud.

Data:………………………..

Semnătura candidatului ………………………………

Metodologie admitere la doctorat

Anexa 4- F03-MET-CSUD-01

Universitatea din Pitești
Domeniul fundamental de doctorat: ..................................................................
Domeniul de doctorat : ..............................................................................
Şcoala doctorală: .....................................................................................
Regim fără / cu taxă de şcolarizare
FIŞĂ DE EXAMINARE
LA CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT
SESIUNEA
/2018
Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului:
…………………………………………………………………….
Proba de specialitate pentru admiterea la doctorat
Media obţinută la Media examenului de Media examenului Rezultatul la
proba de specialitate licenţă /master, după de admitere la
examenul de admitere
caz
doctorat
la doctorat
(admis/respins)

Preşedintele comisie
………………………
Membri :

Semnătura
…………………………..
Semnătura

1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………..

Metodologie admitere la doctorat

Anexa 5- F04-MET-CSUD-01

Universitatea din Piteşti
Şcoala doctorală …………………..

Declarație

Subsemnat/ul/a
……………………………………………………………,
candidat/ă la concursul de admitere la doctorat sesiunea septembrie 2018 pe locurile
cu frecvență, bugetate, în anul universitar 2018/2019, 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…………………………………

Metodologie admitere la doctorat

Anexa 6- F05-MET-CSUD-01
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Şcoala doctorală ..............................
Aprobat.
DIRECTOR C.S.U.D.

COMPONENŢA
Comisiei pentru examenul de admitere la studii universitare de doctorat
Domeniul fundamental ..................................................................................
Domeniul ..................................................................................................
Sesiunea ..................................
Anul universitar .........................
Președinte .........................................................................................
Membru 1 ..........................................................................................
Membru 2 .........................................................................................
Membru 3 .........................................................................................
Data planificată pentru susținere ............................................
Director Școala Doctorală
..............................................

