Nr. înregistrare: 5773/ 12.06.2020

HOTĂRÂRE
a Senatului Universității Politehnica Timișoara
Nr. 156/11.06.2020

Art. 1. Având în vedere dispoziţiile art. II din OUG nr. 79/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, conform cărora ”prin excepţie de la prevederile art. 142 alin. (3), pentru anul universitar 2020-2021, condiţiile
de admitere, inclusiv cifrele de şcolarizare sunt făcute publice, de către universitate, cu 30 de zile înainte de susţinerea
concursului de admitere”, se aprobă actualizarea Procedurii instituționale privind organizarea şi desfășurarea
admiterii la studii universitare de doctorat în Universitatea Politehnica Timişoara, sesiunea 2020, cu dispozițiile
specifice pentru admiterea în sistem online, în forma din Anexa la prezenta.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație, Școlii Doctorale și conducerii tuturor facultăților și
departamentelor din UPT.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. ing. Radu VASIU

SECRETAR GENERAL,
Prof. univ. dr. ing. Carmen GRECEA

CONSILIER JURIDIC
Jr. Alina ATANASESCU

Aprobat prin Senatul Universității Politehnica Timișoara
HS. nr. 156/11.06.2020

PROCEDURA INSTITUŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA Şl DESFĂŞURAREA ADMITERII LA
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA
SESIUNEA 2020
Art. 1. În instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat Universitatea Politehnica Timişoara, admiterea la studiile
universitare de doctorat se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu:
 Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în UPT-2011,
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
 Codul studiilor universitare de doctorat aprobat prin HG nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
 Ordinul MEN 3062 / 06.04.2018 privind modificarea art.13 din anexa la OMEN 6102 / 2016 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat,
 HG nr. 778/2015 pentru modificarea anexelor 1-3 la HG nr. 595/2015,
 HG nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare și
a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021,
 Ordin al Ministrului Educației și Cercetării nr. 4205/06.05.2020 pentru Modificarea și completarea Metodologiei-cadru
privind organizarea admiterii in ciclurile de studiile universitare de licență, master și doctorat, aprobate prin Ordin al
Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6102/2016.
Art. 2. Formele de învăţământ doctoral sunt: cu frecvenţă - cu bursă, cu frecvenţă - fără bursă, cu frecvență redusă – fără bursă şi
cu frecvenţă redusă - cu taxă, cf. Art. 7 OM 6102/2016. Taxa pentru studii universitare de doctorat în IOSUD-UPT este de 4200
lei/an, conform HCA-UPT nr. 53/12.05.2020.
Art. 3. Concursul de admitere se anunţă pe site-ul UPT: http://www.upt.ro/ secţiunea "Programe de studii - Studii de Doctorat Admitere".
Art. 4. Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat
aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. IOSUD- UPT organizează programe de studii universitare de doctorat
în următoarele domenii: Inginerie chimică; Inginerie civilă şi instalaţii; Inginerie electrică; Inginerie energetică; Inginerie
electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale; Calculatoare şi tehnologia informaţiei; Ingineria sistemelor; Inginerie
mecanică; Inginerie industrială; Ingineria materialelor; Inginerie şi management și Arhitectură, cf. HG 778/2015, HG 158/2018,
Hotărârea Senatului UPT 56/21.02.2019 și HG 299/2020.
Art. 5. Oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv cu numărul de locuri (granturi de studii) alocat de către Ministerul Educației
Naționale pentru IOSUD-UPT, este prezentată în Anexa 1.
Art. 6. Oferta de direcţii/teme de cercetare pentru concursul de admitere se constituie de către Consiliul Şcolii Doctorale pe baza
ofertelor individuale ale conducătorilor de doctorat (Anexa 2) şi este avizată de Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat. Oferta
se afişează pe site-ul UPT: http://www.upt.ro/ secţiunea "Programe de studii - Studii de Doctorat - Admitere".
Art. 7. Condiţiile necesare pentru înscriere:
(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa:
 absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr.
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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 absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu
modificările şi completările ulterioare,
 absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului
Educaţiei Naționale ca fiind cel puţin studii universitare de master.
Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de
domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau de masterat.
(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei
Elveţiene pot participa la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce
priveşte taxele de şcolarizare.
(3) Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admitere, conform prevederilor legale în vigoare,
acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei
Naționale pentru aceştia.
(4) La admiterea la studii universitare de doctorat cu predare în limba română (conform ofertelor individuale ale
conducătorilor de doctorat), cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii
române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz. Studiile universitare de doctorat pot fi
organizate, cu aprobarea CSUD şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
(5) Candidaţii care au promovat examenul de disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 prezintă
la înscriere diploma de master (în original) sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ. În cazul în care la
momentul depunerii dosarului de înscriere candidatul nu poate prezenta adeverința de studii master, această
adeverință poate fi inclusă ulterior în dosar, înainte de data prevăzută pentru anunțarea rezultatelor finale ale admiterii
2020 la studii universitare de doctorat.
Art. 8. Înscrierea la admitere pentru studii universitare de doctorat.
(1) Candidatul se înregistrează în platforma informatică http://admitere.upt.ro/phd/. După introducerea informațiilor
prevăzute în Anexa 3, platforma informatică generează automat fișa de înscriere în format PDF. Fișa de înscriere se
tipărește și se semnează de către candidat.
(2) Dosarul de înscriere pentru admiterea la studii universitare de doctorat în IOSUD-UPT se constituie în conformitate cu
Anexa 4.
(3) Dosarul de înscriere la concursul de admitere se depune la Rectoratul UPT, Piaţa Victoriei, nr. 2, et. 1, cam 103,
Secretariatul Şcolii Doctorale. La depunerea dosarului candidatul trebuie să prezinte originalele documentelor în
vederea certificării conformității copiilor incluse în dosar.
(4) Prin excepție, pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2020-2021 se poate realiza înscrierea
on-linie prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la
autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.
(5) Testul pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională (engleză,
germană, franceză - de preferat engleză) se susţine la Departamentul de Comunicare şi Limbi Moderne, Centrul
Interligua, corp ASPC, str. Petru Râmneanţu Nr. 2, etaj 2, sala A204, conform calendarului din Anexa 6.
(6) Certificatul de competenţă lingvistică poate fi obţinut şi de la o altă structură de specialitate recunoscută de UPT, cu
avizul Departamentului de Comunicare şi Limbi Moderne.
(7) Taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii sunt prezentate în Anexa 5.
Art. 9. Calendarul admiterii la studii universitare de doctorat este prezentat în Anexa 6.
Art. 10. Metodologia de examinare a candidaţilor la concursul de admitere la studii universitare de doctorat.
(1) Consiliul Școlii Doctorale de Studii Inginerești din IOSUD-UPT va stabili şi va afişa, după perioada de înscriere, comisiile de
admitere la doctorat asociate domeniilor de doctorat din IOSUD-UPT. Comisia de admitere la doctorat este constituită

din membri permanenți, secretarul comisiei și președintele comisiei. Membrii permanenți ai comisiei sunt aceiași
pentru ambele sesiuni de admitere.
(2) Pentru examinarea unui candidat, preşedenţia comisiei este preluată de conducătorul de doctorat la care s-a înscris
candidatul. În cazul în care conducătorul de doctorat la care s-a înscris candidatul nu este prezent, preşedenţia comisiei
este preluată de unul dintre membrii comisiei.
(3) Organizarea colocviului de admitere la studiile universitare de doctorat în anul 2020 se poate desfășura și on-line prin
videoconferință Zoom. Fiecare candidat va primi de la secretariatul Școlii doctorale, la finalul perioadelor de înscriere
(10 Iulie 2020 respectiv 18 Septembrie 2020) codul de identificare sesiune Zoom și parola, respectiv intervalul orar în
care este planificat pentru sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat.
(4) IOSUD-UPT a stabilit 10 criterii ponderate de evaluare (conform Anexa 7) pentru admiterea la doctorat, cu notare în
intervalul 1-10 pentru fiecare criteriu, ponderată în final.
a) La criteriul de evaluare nr. 5 conducătorul de doctorat şi membrii comisiei stabilesc nota N5 pe baza prezentării de
către candidat, cu suport Power Point, a direcţiilor şi intenţiilor de studiu.
b) La criteriul de evaluare nr. 6 conducătorul de doctorat şi membrii comisiei stabilesc nota N6 în funcţie de răspunsul
candidatului privind disponibilitatea de a fi prezent în UPT (minim 20 de ore pe săptămână) pentru activităţi
doctorale şi respectiv alte activităţi în care doctorandul este angajat.
c) La criteriul de evaluare nr. 7 conducătorul de doctorat şi membrii comisiei stabilesc nota N7 în funcţie de implicarea
candidatului în activităţi de cercetare pe durata licenţei/masteratului,
d) La criteriul de evaluare nr. 8 conducătorul de doctorat şi membrii comisiei stabilesc nota N8 în funcţie de
concordanţa dintre pregătirea la ciclul de licenţă/masterat a candidatului şi domeniul/direcţia de cercetare aleasă
pentru studii doctorale.
e) La criteriul de evaluare nr. 9 conducătorul de doctorat şi membrii comisiei stabilesc nota N9 pentru lucrări ştiinţifice
publicate sau comunicate în domeniul de specialitate în reviste sau manifestări ştiinţifice cu program se acordă: 0
lucrări - 1 punct, 1 lucrare - 4 puncte, 2 lucrări - 6 puncte, 3 lucrări - 8 puncte, 4 sau mai multe lucrări -10 puncte.
f) La criteriul de evaluare nr. 10 conducătorul de doctorat şi membrii comisiei stabilesc nota N10 pentru premii la
fazele naţionale ale unor concursuri profesionale în domeniul de specialitate astfel: 0 premii -1 punct, 1 premiu - 5
puncte, 2 premii - 8 puncte, 3 premii sau mai multe premii -10 puncte.
g) punctajul minim de admitere este de 21 puncte din 30 puncte maxim (echivalent nota 7 din 10).
(5) Candidaţii se declară admişi conform Regulamentului Instituţional de Organizare şi Desfăşurare a Studiilor Universitare
de Doctorat - IOSUD-UPT 2011 (secţiunea V) cu luarea în considerare a punctajului: Punctaj =

,

conform Anexa 7.
Art. 11. Procedura de selecţie a candidaţilor declaraţi admişi la studii universitare de doctorat.
(1) După fiecare din cele două sesiuni de examinare a candidaților se afișează pe site-ul www.upt.ro rezultatele preliminarii
pentru fiecare domeniu de studii universitare de doctorat cu punctajul obținut de fiecare candidat.
(2) După cele două sesiuni de examinare, pentru fiecare domeniu de doctorat se afişează pe site-ul www.upt.ro rezultatele
preliminari în ordinea descrescătoare a punctajelor pentru fiecare domeniu de doctorat. Sunt eligibili pentru a fi
înmatriculaţi la studii doctorale doar candidaţii care au obţinut minim 21 puncte. În caz de egalitate a punctajului
candidaţilor de pe ultima poziţie eligibilă "admis", departajarea candidaţilor se face după valoarea cumulată ponderat
a punctajului criteriilor 1 ... 4.
(3) Candidaţii pot depune contestaţii cu privire la rezultatele preliminare numai referitor la vicii de procedură.
(4) Pentru fiecare domeniu de doctorat se afişează rezultatele finale ale concursului de admitere şi distribuirea candidaţilor
declaraţi admişi pe locurile cu bursă/fără bursă/cu taxă. Funcţie de gradul de ocupare a locurilor disponibile pe fiecare
domeniu, Consiliul Școlii Doctorale poate redistribui locurile neocupate între domenii.

(5) Candidaţii declaraţi respinşi pe lista rezultatelor finale, dar cu punctaj mai mare de 21 puncte, sunt incluşi pe lista de
rezervă.
(6) Candidaţii declaraţi admişi vor fi înmatriculaţi prin Ordin al Rectorului UPT şi vor încheia contractul de studii universitare
de doctorat.
Art. 12. Facilităţi sau condiţii speciale;
(1). Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de
ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.
(2). 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, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
(3) Conform Art. 151 din Legea nr. 118/2015 privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011:
a) Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III,
menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice beneficiază
de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, pentru un program
doctoral.
b) Bursa «Meritul Olimpic» se acordă, conform alin. (2a), pe toată durata studiilor universitare, dacă se menţine
performanţă. Bursa se acordă din fonduri bugetare, din bugetul Ministerului Educaţiei Naționale.

RECTOR,
Conf.univ.dr.ing. Florin DRĂGAN

SECRETAR-ȘEF UNIVERSITATE
Ing. Emiliana Gabriela IELI

PROCEDURA INSTITUŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA Şl DESFĂŞURAREA ADMITERII LA
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA
SESIUNEA 2020

ANEXA 1. LOCURI DISPONIBILE PENTRU ADMITERE
Urmare a adresei MEN nr. 9157 / 19.05.2020, înregistrată la UPT cu nr. 5099 / 21.05.2020, prin care este comunicat numărul de
locuri / granturi de studii pentru doctorat, la forma de învățământ cu frecvență și frecvență redusă (frecvență redusă doar pentru
studii universitare de doctorat), și anume:
Total 85, din care 10 pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României (definite conform Strategiei Naționale de Cercetare,
Dezvoltare și Inovare 2014-2020), învățământ cu frecvență cu bursă – 42, învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă fără
bursă – 43.
Repartizarea locurilor la admitere studii universitare de doctorat IOSUD-UPT 2020 (propunere)

Domeniul de doctorat în IOSUD-UPT Locuri cu bursă
Chimie
0*
Inginerie civilă şi instalaţii
5
Ingineria materialelor
5
Inginerie chimică
3
Inginerie electrică
2
Inginerie energetică
2
Inginerie electronică şi telecomunicaţii
3
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
3
Ingineria sistemelor
2
Inginerie industrială
3
Inginerie şi management
4
Inginerie mecanică
9
Arhitectură
1
TOTAL (conform adresa MEN nr. 9157 /
42
19.05.2020) 85

Locuri fără bursă
0*
5
4
3
1
1
2
4
3
4
6
9
1

Locuri cu taxă
0*
7
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

43

28

* conform Hotărârii Senatului Universității Politehnica Timișoara nr. 56/21.02.2019, Art. 1, nu se mai
alocă locuri la admitere la doctorat pentru domeniul de studii universitare de doctorat “Chimie” începând cu
anul universitar 2019-2020.
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SESIUNEA 2020
ANEXA 2. FORMULAR PENTRU OFERTA DOCTORALĂ1 A CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT

1. Conducător de doctorat
Titlu/Nume/prenume _________________________________________________
2. Domeniul de doctorat2 ______________________________________________
3. Scurtă descriere a direcţiei /tematicii de cercetare propuse
4. Infrastructura de cercetare disponibilă (colectiv, centru de cercetare, laboratoare, echipamente majore)
5. Facilităţi pentru doctoranzi (birou, mobilităţi, stagii de specializare, includere în echipă granturi/contracte)
6. Limba programului de studii universitare de doctorat: Română (la care se poate adăuga, după caz, Engleză, Franceză,
Germană)
7. Numărul de locuri solicitate

Data:

Semnătura,

1

Oferta doctorală va fi de maxim 1 pagină A4
Domenii de doctorat în IOSUD-UPT: Inginerie chimică; Inginerie civilă și instalații; Inginerie electrică; Inginerie energetică; Inginerie electronică,
telecomunicații și tehnologii informaționale; Calculatoare și tehnologia informației; Ingineria sistemelor; Inginerie mecanică; Inginerie industrială;
Ingineria materialelor; Inginerie și management; Arhitectură, cf. HG 778/2015 și HG 299/2020.
2

Piaţa Victoriei nr. 2, RO 300006, Tel: +40 256 403 000, Fax: +40 256 403 021, rector@ upt.ro, www.upt.ro

PROCEDURA INSTITUŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA Şl DESFĂŞURAREA ADMITERII LA
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ANEXA 3. Informații solicitate pentru înscrierea candidaților în platforma informatică ENROLL/PHD
http://admitere.upt.ro/phd

1. Date identificare candidat
a) Nume, prenume
b) Cod numeric personal
c) Carte de identitate / pașaport: serie/număr, eliberat de …, la data de …, expiră la data de ….
d) Data nașterii
e) Locul nașterii (localitatea, județul)
f) Nume/prenume părinți
g) Adresa de domiciliu (localitate, județ, strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament)
h) Telefon fix
i) Telefon mobil
j) E-mail 1
k) E-mail 2
l) Naționalitate
m) Origine etnică
n) Stare civilă (căsătorit/necăsătorit)
o) Angajat DA/NU (Locul de muncă / funcția, dacă este cazul)
2. Studii absolvite
a) Diploma de Bacalaureat (anul)
b) Diploma de Licență (anul, universitatea, facultatea, specializarea); în cazul mai multor diplome de licență se
va menționa diploma în specializarea conexă domeniului de doctorat la care se înscrie,
c) Diploma de Master1 (anul, universitatea, facultatea, specializarea); în cazul mai multor diplome de master se
va menționa diploma în specializarea conexă domeniului de doctorat la care se înscrie,
d) Diploma de Studii Aprofundate2 (anul, universitatea, facultatea, specializarea); în cazul mai multor diplome
de studii aprofundate se va menționa diploma în specializarea conexă domeniului de doctorat la care se
înscrie.
e) “A beneficiat de finanțare de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat” DA/NU (declarație pe
proprie răspundere). În cazul DA, candidatul poate opta doar pentru forma de studii doctorale cu taxă.
3. Studii universitare de doctorat pentru care candidează
a) Forma studiilor universitare de doctorat (trebuie să se opteze pentru cel puțin o formă)
 Finanțat de la bugetul de stat, cu bursă, cu frecvență (vezi pct. 2 lit e)
 Finanțat de la bugetul de stat, fără bursă, cu frecvență (vezi pct. 2 lit e)
1

Diploma de Master este obligatorie pentru candidații care au absolvit ciclul licență Bologna; Diploma de Master este opțională
pentru absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, cf. Legii nr. 84/1995, admiși
până în anul 2004, inclusiv.
2
Diploma de Studii Aprofundate este opțională (dacă există)
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 Finanțat de la bugetul de stat, fără bursă, cu frecvență redusă (vezi pct. 2 lit e)
 Cu taxă, cu frecvență redusă
b) Domeniul de studii universitare de doctorat în IOSUD-UPT (drop-down list)
 Inginerie chimică
 Inginerie civilă și instalații
 Inginerie electrică
 Inginerie energetică
 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii internaționale
 Calculatoare și tehnologia informației
 Ingineria sistemelor
 Inginerie mecanică
 Inginerie industrială
 Ingineria materialelor
 Inginerie și management
 Arhitectură
c) Conducător de doctorat, din domeniul de doctorat menționat la lit. b), din lista afișată pe site UPT
 Titlu/nume/prenume
În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3062/2018, candidatul declară pe proprie răspundere:
 Dacă este înmatriculat la mai mult de un program de studii, indiferent de ciclul de studiu și de instituția de învățământ care
îl oferă,
 Dacă a mai beneficiat de finanțare de la bugetul de stat pentru un program de studii universitare de doctorat.
După introducerea datelor în platforma informatică ENROLL/PHD, http://admitere.upt.ro/phd, candidatul tipărește fișa de
înscriere generată automat în format PDF, o semnează și o include în dosarul de admitere.
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ANEXA 4. DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Dosarul de înscriere pentru admitere la studii universitare de doctorat în IOSUD-UPT se constituie conform următorului opis:
1) Fișa de înscriere, conform Anexei 3, tipărită după înregistrarea în platforma informatică ENROLL-PHD și semnată de
candidat
2) Curriculum Vitae în format EUROPASS, semnat de candidat
3) Memoriu de activitate, semnat de candidat, care să conțină cel puțin următoarele elemente:
 Direcțiile și intențiile de studiu avute în vedere pentru programul doctoral,
 Concordanța dintre domeniul de doctorat și pregătirea anterioară,
 Gradul de inițiere în activități de cercetare și/sau practice,
 Lucrări științifice publicate sau comunicate cu tematică asociată domeniului de doctorat,
 Premii la fazele naționale ale unor concursuri profesionale în domeniul de specialitate.
La memoriul de activitate se anexează documente justificative (lucrări științifice, diplome, premii)
4) Certificat de competență lingvistică
5) Chitanța de achitare a taxei de înscriere
6) Diplomă de Bacalaureat – copie xerox nelegalizată
7) Diplomă de Licență – copie xerox nelegalizată
8) Suplimentul diplomei de licență – copie xerox nelegalizată
9) Diplomă de Master – copie xerox nelegalizată
10) Suplimentul diplomei de master – copie xerox nelegalizată
11) Diplomă de Studii Aprofundate (dacă este cazul) – copie xerox nelegalizată
12) Certificat de naștere – copie xerox nelegalizată
13) Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie xerox nelegalizată
14) Carte de identitate – copie xerox nelegalizată
La depunerea dosarului de înscriere candidatul va prezenta documentele originale pentru certificarea “conform cu originalul” a
copiilor nelegalizate prevăzute la pct. 6)…14).
În situația în care candidatul dispune doar de adeverință de absolvire studii master la data depunerii dosarului de înscriere, în
cazul în care este admis, va prezenta originalul diplomei de absolvire studii master în vederea înmatriculării.
Documentele care constituie dosarul de înscriere se vor prezenta într-un dosar plic, ordonate conform prezentului opis.
In conformitate cu OMECS 4205/06.05.2020 din component dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgențe a Guvernului
41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor
acte normative se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, precizate mai sus, inlocuindu-le cu
certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale. Prin excepție pentru constituirea dosarului de
concurs aferent anului universitar 2020-2021 se poate realiza inscrierea on-linie prin incărcarea documentelor de către candidați
cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și
cele originale.
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PROCEDURA INSTITUŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA Şl DESFĂŞURAREA ADMITERII LA
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA
SESIUNEA 2020
ANEXA 5. TAXA DE ÎNSCRIERE

Taxa de înscriere în cuantum de 150 lei, conform HCA-UPT nr. 52/12.05.2020, se achită la Caseria UPT de la Rectorat (Piața
Victoriei nr.2, Timișoara).
Taxa pentru testul de obținere a certificatului de competență lingvistică în cuantum de 120 lei se achită la Departamentul
de Comunicare și Limbi Moderne, corp ASPC, str. Petru Râmneanțu Nr. 2, etaj 2, sala A204. Pentru absolvenții UPT taxa de
obținere a certificatului de competență lingvistică este de 60 lei.
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.
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PROCEDURA INSTITUŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA Şl DESFĂŞURAREA ADMITERII LA
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA
SESIUNEA 2020
ANEXA 6. CALENDARUL ADMITERII
Admiterea la studii universitare de doctorat în IOSUD-UPT, anul 2020, este organizată în două sesiuni de admitere, după
cum urmează:
SESIUNEA IULIE 2020
o Înscriere
o Colocviu
o Rezultate preliminarii
o Contestații
o Rezultate sesiune

06 iulie 2020 – 10 iulie 2020
13-14 iulie 2020
15 iulie 2020
16 iulie 2020
17 iulie 2020

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
o Înscriere
o Colocviu
o Rezultate preliminarii
o Contestații și rezultate sesiune

14 septembrie 2020 – 18 septembrie 2020
21-22 septembrie 2020
23 septembrie 2020
24 septembrie 2020

REZULTATE ADMITERE

25 septembrie 2020

Locația și intervalul orar de desfășurare a colocviului de admitere pentru fiecare domeniu de doctorat pe pagina web
http://www.upt.ro, secțiunea „Programe de studii – Studii Doctorat - Admitere”, inclusiv programarea intervalul orar pentru
fiecare candidat înscris.
Testul pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională (engleză, germană,
franceză - de preferat engleză) se susţine on-line prin videoconferință Zoom după cum urmează:
 In perioada 6 – 8 Iulie 2020, cu incepere ora 10
 In perioada 14 – 16 Septembrie 2020, cu incepere ora 10
Achitarea texei de examinare și ridicarea certificatului de competență lingvistică se face la Departamentul de Comunicare şi Limbi
Moderne, Centrul Interligua, corp ASPC, str. Petru Râmneanţu Nr. 2, etaj 2, sala A204, dupa cum urmează:
 9 – 10 Iulie 2020 in intervalul orar 10-12
 17 – 18 Septembrie 2020 in intervalul orar 10-12

Piaţa Victoriei nr. 2, RO 300006, Tel: +40 256 403 000, Fax: +40 256 403 021, rector@ upt.ro, www.upt.ro

PROCEDURA INSTITUŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA Şl DESFĂŞURAREA ADMITERII LA
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA
SESIUNEA 2020
ANEXA 7. CRITERII DE EVALUARE

Criteriul

Ni

Coef.de
pondere CPi

Nota*

1

Media multianuală la ciclul licență - conform cu suplimentul la diplomă

N1

1,00

2

Media examenului de licență (4 ani) sau de formare inițială (5 ani) - conform diplomă de
absolvire

N2

0,20

3

Media multianuală la master / studii aprofundate - conform cu suplimentul de diplomă
/ adeverință de absolvire (în absența acestor studii, se consideră a doua oară media
multianuală la ciclul de formare inițială (5 ani!))

N3

0,40

4

Media la examenul de disertație la master / studii aprofundate - conform supliment de
diplomă / adeverință absolvire(în absența acestor studii, se consideră a doua oară media
la examenul de finalizare a ciclului de formare inițială (5 ani)

N4

0,20

5

Calitatea și claritatea direcțiilor și intențiilor de studiu - candidatul va prezenta, cu
suport Power Point, max. 10 min., direcția și intențiile pentru studiile doctorale

N5

0,50

6

Disponibilitatea de a fi prezent în UPT (minimum 20 de ore / săptămână) pentru
activități de cercetare

N6

0,10

7

Gradul de inițiere în activități de cercetare și / sau practice

N7

0,20

8

Concordanța domeniului de doctorat cu pregătirea anterioară conform suplimentelor la
diplomele de studii

N8

0,20

9

Lucrări științifice publicate sau comunicate în domeniul de specialitate

N9

0,10

N10

0,10

10 Premii la fazele naționale ale unor concursuri profesionale în domeniul de specialitate
SUMA

3,00

*Nota se acordă în intervalul 1-10.
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