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Art.1. În conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului României nr. 567/ 2005, 
O.M.E.C.T nr. 4491/2005 si cu Regulamentul 

Universitatii de Vest privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de 
doctorat au dreptul sa participe la concursul de admitere la doctorat absolventii 
învatamântului universitar de lunga durata, cu diploma de licenta. 
Art.2. a) Diplomele absolventilor învatamântului universitar de lunga durata, 
eliberate pâna în anul 1993, inclusiv, sunt echivalate cu diplomele de licenta. 
           b) Absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată, până în anul 
2009, nu necesită la înscriere diploma de master. 
Art.3. In cadrul Scolii doctorale FILOSOFIE, doctoratul este organizat în sistem 
cu frecventa si fara frecventa. 
Art.4. Durata desfasurarii doctoratului este cuprinsa intre data inmatricularii la 
doctorat si data sustinerii publice a tezei de doctorat si cuprinde: Programul de 
pregatire universitara avansata cu o durata de 2 semestre ( 8-10 ore/saptamana 
 si 30 de credite/semestru) si Programul de cercetare stiintifica si elaborare a 
tezei de doctorat cu o durata de 4 semestre. Cele doua componente ale ciclului 
de studii universitare de doctorat - programul de studii universitare avansate si 
programul de cercetare stiintifica – sunt obligatorii pentru ambele forme de 
invatamant (cu frecventa si fara frecventa). 
Art.5. Pe baza Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului şi 
a Hotararii Senatului Universitatii de Vest Timisoara vor fi scoase la concurs 
locuri locuri la zi şi locuri la fără frecvenţă cu taxă 
Art.6. Locurile scoase la concurs pe domenii se afiseaza pe site si la sediul 
Facultatii. 
Art.7. Candidatii la doctorat sunt admisi, prin concurs, pe baza rezultatelor 
obtinute la probele examenului de admitere. Examenul este scris, pe baza 
bibliografiei anuntate. 
Art.8. Se pot inscrie la concursul de admitere la doctorat numai absolventii  care 
prezinta un certificat de competenta lingvistica eliberat de Catedrele de limbi 



straine ale Universitatii de Vest, ale altor universitati acreditate ori certificate 
internationale. 
Art.9. Pentru candidatii care au absolvit o specializare in domeniul limbilor de 
circulatie internationala nu este necesara prezentarea certificatului de 
competenta lingvistica.  
Art.1o. Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul de 
doctorat pentru care s-a inscris candidatul. Concursul se organizeaza simultan 
pentru locurile finantate de la buget si pentru cele cu taxa, statutul candidatilor 
admisi stabilindu-se in functie de optiunea exprimata la data inscrierii si de media 
obtinuta la concursul de admitere. 
 
Organizarea concursului de admitere la doctorat 

Art.11. Comisia de admitere se constituie din toti conducatorii de doctorat din 
domeniul FILOSOFIE. 
Art.12. Atributiile comisiei de organizare a admiterii sunt : 
• coordonarea actiunii de elaborare a subiectelor de examen; 

• organizarea examenului de specialitate; 

• afisarea rezultatelor si finalizarea concursului de admitere. 

 
Inscrierea la concursul de admitere 

 
Art.13. Inscrierea la examenul de doctorat a candidatilor se va face la sediul 
Facultatii de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii din cadrul 
Universitatii de Vest din Timisoara, B-dul V. Parvan, nr.4, et.II, secretariat. 
Art.14. Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor 
depune un dosar cu sina cu urmatorul text pe coperta: 
UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 
Domeniul fundamental: STIINTE UMANISTE 
Domeniul de doctorat : FILOSOFIE 
Numele, initiala tatalui, prenumele: ………. 
Numarul de telefon la care poate fi contactat candidatul, pe parcursul 
desfasurarii concursului (fix sau/si mobil): ……. 

Dosarul cuprinde urmatoarele documente: 
a. cerere 

b. fisa de înscriere a candidatului ; 

c. certificatul de nastere (copie legalizata) ; 

d. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea 

numelui (copie legalizata) ; 

e. diploma de bacalaureat (copie legalizata) ; 

f. diploma de licentã (copie legalizata) ; 

g. foaia matricolã sau anexa la diploma de licentã (copie legalizata) ; 

h. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii 

postuniversitare de specializare (copie legalizata) ; 

i. certificatul de competenta lingvistica ; 

j. curriculum vitae ; 



k. lista lucrarilor stiintifice elaborate si publicate 

l. chitanta de achitare a taxei de înscriere. 

 
Art.15.Taxa de inscriere la concursul de admitere la doctorat, taxa de 
inmatriculare si taxa de scolarizare este stabilita de catre Senatul Universitatii de 
Vest Timisoara. 
Art.16. Înscrierea cetatenilor straini la doctorat - vezi Anexa 1. 
 
Desfasurarea concursului de admitere 

Art. 17. Comisia de organizare a admiterii va afisa la sediul facultatii, cel târziu 
cu 48 de ore înaintea începerii probei de concurs, lista nominala a candidatilor 
înscrisi, ordonata alfabetic, si programul desfasurarii acesteia, indicându-se data 
si ora începerii probei de concurs. 
Art.18. Candidatii au obligatia sa verifice exactitatea datelor înscrise în listele 
afisate si sa sesizeze comisiei de organizare a admiterii eventualele 
neconcordante cu datele reale. 
Art.19. Frauda sau tentativa de frauda se sanctioneaza cu excluderea din 
concursul de admitere. 
 

Art.20. Examenul de specialitate se desfasoara pe baza subiectelor stabilite de 
comisie, prin care se urmareste nivelul de cunoastere a bibliografiei afisate la 
sediul facultatii si pe site-ul propriu. 
Evaluarea concursului de admitere 

Art.21. Evaluarea examenului de specialitate se face prin media notelor acordate 
de membrii comisiei de examen. Fiecare membru al comisiei de examen va 
evalua prestatia candidatului cu note intre 10 si 1. Rezultatele concursului se 
consemneaza intr-un proces verbal al candidatului prezentat la examen. 
Art.22. Nota la examenul de admitere se calculeaza ca medie a notelor date de 
membrii comisiei. Nota minima de admitere este 8 (opt). 
Art.23. Admiterea pe locurile finantate de la buget sau pe cele cu taxa se face 
strict in functie de numarul de locuri, de optiunea candidatilor si de ordinea 
mediilor obtinute. In cazul in care, pe ultimul loc, sunt mai multi candidati avand 
aceeasi medie, se vor folosi criterii complementare de departajare stabilite de 
catre comisia de concurs pe baza lucrarilor publicate anterior de candidat, a 
mediilor generale de la licenta si de la dizertatia de masterat. 
Dispozitii finale 

Art.24. Validarea rezultatelor concursului de admitere la doctorat se face de catre 
directorul de program de studii doctorale, iar inmatricularea candidatilor admisi se 
face prin decizia Rectorului Universitatii de Vest Timisoara. Rezultatele 
concursului de admitere se transmit la Biroul Studii Doctorale in forma electronica 
si pe suport de hartie pana cel tarziu in data de 28.09.2009. Inmatricularea 
candidatilor admisi se face prin decizia Rectorului cu data de 01.10.2009. 
Art.25. Candidatii care au fost exmatriculati de la studiile universitare de doctorat, 



forma cu frecventa, au dreptul sa se inscrie la un nou concurs de admitere numai 
pe locuri cu taxa. 
Art.26. Înscrierea la concursul de admitere confirma acceptarea completa, din 
partea candidatilor, a prezentului regulament. 
 
                                                                    

 

 

                                                      ANEXA 1 

Organizarea examenului de admitere la doctorat pentru candidatii straini 

 

In prealabil, cetatenii straini candidati la studii univeritare de doctorat trebuie sa prezinte 

la M.E.C.T.S. –Directia Relatii internationale un dosar de studii in vederea eliberarii 

scrisorii de acceptare la studii in Romania. 

Admiterea candidatilor cetateni straini indiferent de forma de invatamant, se face anual, 

prin concurs organizat de Scolile Doctorale la aceeasi data cu concursul pentru cetateni 

romani. In cazuri exceptionale se poate organiza concurs de admitere si intr-o alta sesiune 

de admitere, dar nu mai tarziu de doua luni de la inceperea anului universitar si cu 

conditia ca pe scrisoarea de acceptare a ministerului sa apara data pana la care poate fi 

inmatriculat candidatul.Inscrierea cetatenilor straini, atat ca bursieri ai statului român cat 

si pe cont propriu valutar si cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si cetatenii 

din statele apartinand Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiena se face 

în sesiunea de admitere din septembrie 2010 pe baza Ordinului de primire la studii emis 

de catre M.E.C.T.S. 

Cetatenii straini se inmatriculeaza prin ordinul rectorului Universitatii de Vest . 

Doctoratul se desfasoara in limba româna sau intr-o limba de circulatie internationala 

(engleza, franceza), la cererea doctorandului, conform contractului de studii doctorale 

incheiat intre I.O.S.U.D. Universitatea de Vest, conducatorul de doctorat si doctorand. 

Limba de pregatire a doctoratului poate fi romana sau o limba de circulatie internationala 

(engleza sau franceza). 

Cursurile pregatitoare de limba romana sunt organizate in Centrul de an pregatitor al 

Universitatii de Vest Timisoara. 

Candidatii trebuie sa sustina un examen de competenta lingvistica la Universitatea de 

Vest Timisoara - catedra de limbi straine a Facultatii de Litere, Istorie si Teologie. Sunt 

exceptati de la sustinerea examenului de competenta lingvistica pentru o limba de 

circulatie internationala cetatenii straini care provin din tari unde limba oficiala a statului 

este una de circulatie internationala. 

Pentru cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si cetatenii din statele 

apartinand Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiena taxa de inscriere si 

taxa de scolarizare este aceeasi ca si pentru cetatenii romani. 

Pentru cetatenii straini din afara Uniunii Europene si statelelor apartinand Spatiului 

Economic European si din Confederatia Elvetiena taxele de înscriere la doctorat sunt 

stabilite conform reglementarilor în vigoare astfel :  



Pentru programul de pregătire avansată 

- pe cont propriu valutar: 240€ /luna; iar taxele de scolarizare se achita anticipat astfel: 

- in cuantum echivalent cu 10 luni de studiu pentru forma cu frecventa 

- in cuantum echivalent cu 3 luni de studiu pentru forma fara frecventa 

- pentru colocviul de admitere se va achita echivalentul taxei lunare stabilite; 

Pentru programul de cercetare ştiinţifică se vor plăti numai activităţile prevăzute în planul 

individual de studiu  cu echivalentul taxei lunare. 

La susţinerea tezei de doctorat se achită taxa de 440 €. 

Taxa pentru programul de studii universitare de doctorat al cetatenilor straini pe cont 

propriu valutar la forma fara frecventa se achită  pentru fiecare perioada in care acestia se 

afla in Romania pentru cel mult 30 de zile calendaristice. In cazul in care se depaseste 

aceasta perioada de 30 de zile se achita taxa pentru inca o luna. Pentru perioadele 

compacte in care acestia se afla in Romania, acestia vor achita integral taxele prevazute 

pentru forma cu frecventa. 

Cetatenii straini beneficiaza de calitatea de doctorand si implicit de drepturile ce decurg 

din aceasta calitate (viza de sedere in Romania) numai pentru perioadele pentru care au 

achitat taxele aferente. 

Cetatenii straini, bursieri ai statului român, sunt scutiti de taxa de înscriere si 

inmatriculare. 

Cetatenii straini platesc taxa de inscriere si inmatriculare ca si candidatii romani. 

Cetatenii straini pe cont propriu valutar platesc taxa de admitere de: se va anunta ulterior. 

Dosarul prezentat la înscriere trebuie sa cuprinda: 

• fisa de înscriere ; 

• copie dupa ordinul de primire la studii, din care reies si conditiile în care va studia 

doctorandul respectiv • cererea de primire la studii pe cont propriu valutar ; 

• un document de la serviciul consular al tarii de provenienta a doctorandului din care sa 

rezulte grafia corecta a numelui acestuia cu caractere latine - daca e cazul 

• certificatul de absolvire a anului pregatitor sau substitutul acestuia, respectiv dovada 

promovarii testului de limba româna, în cazul în care activitatea doctorala se desfasoara în 

limba româna ; 

• declaratie pe propria raspundere prin care doctorandul arata ca actele de studii ii permit, 

în tara de provenienta, sa urmeze programe doctorale, echivalente celor din Romania ; 

• o declaratie prin care a luat la cunostinta ca, în cazul în care actele se dovedesc 

necorespunzatoare, va fi exmatriculat, fara restituirea taxelor scolare achitate (doar pentru 

doctoranzii pe cont propriu valutar) ; 

• confirmarea scrisa, din partea M.E.C.T.S., a valabilitatii actelor de studii ; 

• curriculum vitae ; 

• lista lucrarilor publicate ; 

• certificatul de casatorie sau alt act de schimbare a numelui ; 

• chitanta care certifica achitarea taxei de admitere ; 

• copie tradusa si legalizata dupa certificatul de nastere, în doua exemplare ; 

• copie tradusa si legalizata dupa diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, în 

doua exemplare ; 



• copie tradusa si legalizata dupa diploma de absolvire a unei institutii de invatamant 

superior de lunga durata si foaia matricola sau suplimentul de diploma, în doua exemplare 

; 

• copii traduse si legalizate dupa diplomele de studii postuniversitare, în doua exemplare ; 
 


