Universitatea Transilvania din Brașov
Școala Doctorală INTERDISCIPLINARĂ (SDI)

METODOLOGIA DE ADMITERE LA DOCTORAT
Sesiunea Septembrie 2016
Propunere pentru discuție și aprobare în Consiliul SDI
În Universitatea “Transilvania” din Braşov admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs, în conformitate cu
prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, HG 681/2011 privind aprobarea
Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare şi OMECS 3107/2016 privind
Metodologia cadru de organizare a admiterii în ciclurile de studii universitare pentru anul universitar 2016-2017.
Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează pentru următoarele forme de învăţământ: cu frecvenţă
cu bursă, cu frecvență cu taxă, cu frecvență redusă, cu frecvență redusă cu taxă.
Calendarul Admiterii la Doctorat 2016
Înscrierile la doctorat se efectuează, în zilele lucrătoare, în perioada 05-20 septembrie 2016, între orele 10.00 şi
15.00, la secretariatul Şcolii Doctorale Interdisciplinare (cam. 206-207, etaj II, clădirea Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29).
Concursul de admitere la doctorat (colocviul de specialitate) va avea loc în perioada 22-27 septembrie 2016.
Rezultatele preliminare ale concursului vor fi publicate /afișate în data de 30 septembrie 2016. Eventualele
contestații se vor depune în data de 1 octombrie 2016 (interval orar 9-13, la secretariatul Şcolii Doctorale
Interdisciplinare) și analiza/soluționa în data de 2 octombrie 2016. Rezultatele finale se vor afișa în 2 octombrie
2016, iar înmatricularea candidaților admiși se va face cu data de 3 octombrie 2016.
Eventualele modificări ale calendarului vor fi comunicate în timp util.
Senatul universităţii va aproba excepţiile de la calendarul sesiunilor de admitere la studii universitare de doctorat.
Domeniile de doctorat pentru care se organizează concurs de admitere la doctorat în Universitatea Transilvania din
Braşov sunt următoarele:

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Domeniul de doctorat
Inginerie mecanică
Inginerie industrială
Ingineria materialelor
Inginerie electrică
Inginerie electronică şi telecomunicaţii
Ingineria sistemelor
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
Inginerie chimică
Silvicultură
Informatică
Matematică
Marketing
Inginerie forestieră
Inginerie şi management
Filologie
Medicină
Ştiinţa educaţiei fizice şi sportului
Muzică

Lista Conducătorilor de doctorat, pe domenii și facultăți, poate fi consultată pe site-ul universității la
adresa http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/doctorat& (de actualizat)
Concursul are loc sub formă de colocviu de specialitate.

Tematica probelor de specialitate şi bibliografia sunt stabilite şi comunicate de conducătorul de doctorat
până la data începerii perioadei de înscriere. Aceste informații se afișează la Departamentele Didactice în
cadrul cărora activează conducătorii de doctorat.
Înscrierea la Concursul de admitere este condiţionată de existența unui Certificat de competenţă
lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională.
Acesta se poate obține printr-un Examen de competență lingvistică susţinut la Centrul pentru învăţarea
limbilor moderne din Universitatea Transilvania din Brașov.
Sunt exceptaţi de la susţinerea examenului de competenţă lingvistică cetăţenii care provin dintr-o ţară
în care limba oficială este una de circulaţie internaţională. Dacă un candidat a obţinut un certificat de
competenţă lingvistică sau este licenţiat într-un program de studiu la o limba străină (domeniul filologie),
examenul de competenţă lingvistică nu este necesar.

Condiții de înscriere la concurs
AU DREPTUL SĂ PARTICIPE la concursul de admitere la studii universitare de doctorat:
 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;
 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 și Cercetării Științifice ca fiind cel puţin studii universitare de master.
La concursul de admitere la studii universitare de doctorat pot participa şi:
 cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii
romani, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de
către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului
Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de
admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de
recunoaştere a studiilor.
 cetăţeni ai statelor care nu aparţin Uniunii Europene, numai pentru studii universitare de
doctorat cu taxă. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza
de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice,
înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a
prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.
Candidaţii care au fost exmatriculaţi anterior de la studii universitare de doctorat forma cu frecvenţă
cu bursă, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.

Documente necesare pentru înscriere
Pentru ÎNSCRIERE la concurs candidaţii vor prezenta, într-un dosar plic, următoarele acte:
1. cererea de înscriere și fişa de înscriere – formulare tip - disponibile la secretariatul SDI sau pe
website-ul SDI (Anexa 1 și Anexa 2);
2. certificatul de competenţă lingvistică – copie xerox;
3. buletinul de identitate/cartea de identitate – copie xerox;
4. certificatul de naştere – copie legalizată;
5. certificatul de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui (dacă este cazul) – copie
legalizată;
6. diploma de bacalaureat – copie legalizată;
7. diploma de studii superioare și foaia matricolă* – copii legalizate;
8. diploma de master și foaia matricolă** (dacă este cazul) – copii legalizate;
*,** Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență sau disertație în sesiunile
corespunzătoare anului universitar 2015-2016 pot prezenta la înscriere (în locul diplomelor)
adeverințe eliberate de instituțiile de învățământ superior respective. Aceste documente trebuie să
includă media anilor de studii și nota la examenul de licență/disertație.

9. curriculum vitae – semnat de candidat;
10. lista lucrărilor ştiinţifice elaborate/ publicate – semnată de candidat;
11. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (250 lei pentru domeniul de

doctorat Medicină, 160 lei pentru domeniul de doctorat Muzică și 150 lei pentru celelalte domenii de
doctorat).
Taxa de înscriere la concursul de admitere se plăteşte la Casieria din clădirea Rectorat (et. II, în
zilele lucrătoare ale săptămânii, între orele 8-10 şi 13-14).
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere copiii personalului didactic aflat în activitate. Angajaţii
universităţii vor achita jumătate din taxa stabilită şi vor prezenta o adeverinţă de salariat. Aceeaşi
reducere se aplică şi în cazul copiilor angajaţilor universităţii care vor prezenta adeverinţa de salariat a
părintelui.
Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat este necesar acordul semnat al viitorului
conducător de doctorat.
Numărul de locuri bugetate (granturi de studii) și alocarea acestora pentru formele de doctorat cu
frecvență și cu frecvență redusă, precum și numărul de burse de doctorat alocate de MENCS pentru anul
universitar 2016/2017 vor fi comunicate în timp util.
Numărul de locuri cu taxă nu este limitat.

Desfășurarea concursului de admitere
La colocviul de specialitate fiecare membru al comisiei apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de
cunoaştere de către candidat, pe baza consultării literaturii de specialitate română şi străină, a problematicii
specializării respective; nivelul cunoaşterii de către candidat a cercetărilor recente legate de tematica tezei
de doctorat; capacitatea candidatului de a-şi asuma iniţiative teoretice, experimentale, metodologice pe
tema propusă.
Comisia de admitere poate lua în considerare activitatea științifică anterioară a candidatului. În acest caz,
comisia trebuie să anunțe procedura înainte de începerea perioadei de înscriere, printr-un afiș la avizierul
Departamentului didactic.
În cazul candidaţilor care au diplomă de licenţă obţinută într-o ramură de ştiinţă diferită de cea în care
urmează să se efectueze studiile doctorale, comisia de doctorat verifică măsura în care cunoştinţele de
specialitate, la data susţinerii concursului, permit activitatea de pregătire prin doctorat, precum şi dacă
preocupările candidaţilor justifică orientarea spre noua ramură de ştiinţă aleasă.
Candidaţii care provin din state terţe UE pot susţine colocviul de specialitate în sistem video-conferinţă, cu
acordul comisiei.
Rezultatul colocviului se consemnează într-un proces verbal care, împreună cu dosarul de înscriere al
fiecărui candidat, se depune la SDI în ziua concursului sau ziua imediat următoare. Media de admitere se
obţine ca media aritmetică a notei obţinute la colocviul de admitere, a notei obţinute la examenul de
disertaţie (acolo unde este cazul) și a mediei obtinute la examenul de licență.
CRITERII DE ADMITERE
Media de admitere se obţine ca media aritmetică a notei obţinute la colocviul de specialitate, a notei
obţinute la examenul de disertaţie (acolo unde este cazul) și a mediei obţinute la examenul de licență.
Media de admitere constituie criteriul de admitere și ierarhizare a candidaților pentru repartizarea
locurilor bugetate (fără taxă) și burselor de studii doctorale conform criteriilor specifice.
Candidații care obțin la colocviul de specialitate o notă mai mică de nota 8(opt) sunt declarați respinși.
În Universitatea Transilvania din Braşov un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 8
studenți doctoranzi, aflați în diverse stadii ale studiilor de doctorat.
Excepțiile motivate de la această regulă se aprobă de Senatul Universității Transilvania din Brașov.

I.
-

-

Criteriile de alocare a locurilor bugetate:
Limita minimă a mediei anilor de studii de licenţă pentru care candidaţii devin eligibili pentru un loc
bugetat este 7(șapte).
Ierarhizarea candidaților eligibili pentru locuri bugetate (cu media anilor de licență minim șapte),
declarați admiși (cu note la colocviu de minim opt) se efectuează pe conducători de doctorat în
ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Candidații cu medie egală se ordonează în ordinea
descrescătoare a mediei anilor de studii de licenţă.
Criteriile de atribuire a unui loc bugetat sunt următoarele:
Criteriul I.1. Conducătorii de doctorat titulari (T), care au candidaţi eligibili, sunt eligibili pentru un
(1) loc bugetat cu condiția îndeplinirii condițiilor de abilitare la momentul începerii sesiunii de
admitere la doctorat 2016
Locul bugetat se acordă candidatului clasat pe prima poziție pentru fiecare conducător de doctorat
eligibil.
Criteriul I.2. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mic decât numărul conducătorilor
de doctorat titulari eligibili/candidaților eligibili conform criteriului I.1, atribuirea locurilor bugetate se
va face pe baza unei ierarhizări pe domeniile de doctorat din UTBv (în care există conducători de
doctorat şi candidaţi eligibili), alocând 1 loc bugetat pe domeniu de doctorat candidaților de pe
poziția întâi din fiecare domeniu.
Repartizarea locurilor bugetate disponibile după această primă alocare se va face pe baza
ierarhizării candidaților eligibili (de la conducătorii eligibili), în funcție de media de admitere
(indiferent de domeniul de doctorat).
La medie de admitere egală, locul bugetat se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul
anilor de licență.
Criteriul I.3. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mare decât numărul celor atribuite
prin criteriul I.1, locurile bugetate rămase neocupate se distribuie după următoarele criterii, aplicate
progresiv până la epuizarea locurilor bugetate:
(i) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe prima poziţie la conducătorii titulari (T) care nu
îndeplinesc condițiile de abilitare; (ii) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe prima poziţie
la conducătorii pensionari; (iii) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la
conducătorii titulari eligibili conform criteriului I.1; (iv) câte un loc pentru candidaţii eligibili de
pe poziţia a doua la conducătorii titulari care nu îndeplinesc condițiile de abilitare; (v) câte un
loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducătorii pensionari ş.a.m.d (dacă
este cazul).
În atribuirea locurilor pe baza acestor criterii (i-v aplicate succesiv) se ține seama de ierarhizarea
candidaților pe baza mediei de admitere, locurile bugetate fiind atribuite candidaților în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere. La medie de admitere egală, locul bugetat se atribuie celui
cu media mai mare în timpul anilor de licență.
În cazul suplimentării numărului de locuri bugetate:
 Locurile bugetate suplimentare se distribuie aplicând criteriile I.1 - I.3.
 Dacă nu mai sunt candidați pentru locuri bugetate, locurile rămase se oferă candidaților care
au optat pentru locuri cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

-

-

II. Criteriile de alocare a burselor de studii doctorale:
Clasamentele candidaților admiși pe locuri bugetate se efectuează pe domenii de doctorat în
ordinea descrescătoare a mediei de admitere (pentru domeniile la care s-au alocat locuri bugetate
conform criteriilor I).
Candidații cu medie egală se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii de
licenţă.
Criteriile de atribuire a burselor sunt următoarele:
Criteriul II.1. Primul clasat la fiecare domeniu de doctorat primește bursa de la bugetul de stat. La
medie egală, bursa se atribuie celui cu media mai mare în timpul anilor de licență.
Criteriul II.2. Bursele de stat nealocate se distribuie candidaților declarați admiși pe locuri bugetate,
dar care nu au primit bursă după aplicarea criteriului II.1. Distribuirea burselor alocate în acest mod

se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (indiferent de domeniul de doctorat). La
medie egală bursa se atribuie celui cu media mai mare în timpul anilor de licență.
Locurile bugetate fără bursă, se vor aloca candidaților admiși pe locuri bugetate rămași după
alocarea burselor.
În cazul suplimentării numărului de burse se aplică Criteriul II.2.
Conform Regulamentului studiilor universitare de doctorat în Universitatea Transilvania din Brașov,
eventualele contestaţii privind admiterea la doctorat se adresează conducerii Universității, în termen de 24
de ore de la comunicarea rezultatelor. Aceasta rezolvă contestaţiile și comunică rezultatele finale în termen
de 5 zile. Decizia conducerii Universității este definitivă.
Calendarul pentru sesiunea de admitere 2016
-

perioada de înscrieri: 5–20 septembrie 2016;
centralizare și procesare date: 21 septembrie 2016 – ierarhizarea candidaților pe baza mediei anilor
de studii de licență
perioadă desfășurare Colocvii de specialitate (concursul de admitere): 22-27 septembrie 2016
(pentru toate domeniile și formele de de studii de doctorat);
28 septembrie – ora 10 - termenul limita pentru predarea la SDI a PV de la colocviile de admitere
centralizare și procesare date: 28-29 septembrie 2016
validare și afişare rezultate – 30 septembrie 2016
depunere contestații: 1 octombrie 2016, interval orar 9-13, Sediul SDI – Rectorat
analiză / soluționare contestații 2 octombrie 2016
afișare Rezultate finale admitere doctorat 2016 – 2 octombrie 2016
înmatriculare candidați admiși: 3 octombrie 2016.

Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul, instituţia, forma de doctorat şi anul
în care a fost susţinut.
Cuantumul taxelor de înscriere la concursul de admitere și a taxelor de şcolarizare pentru doctoranzii
admiși la formele de doctorat cu taxă, pentru anul universitar 2016-2017, în conformitate cu HS
1/26.02.2016, este următorul:

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

Facultatea
Inginerie Mecanică
Design de Produs şi Mediu
Inginerie Tehnologică şi Management Industrial
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Alimentaţie şi Turism
Ingineria Lemnului
Construcţii
Silvicultură şi Exploatări Forestiere
Matematică şi Informatică
Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor
Litere
Medicină
Educaţie Fizică şi Sporturi Montane
Muzica

Taxă
înscriere
concurs
[lei]
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
250
150
160

Taxă
școlarizare
doctorat
[lei/an]
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
4500
3500
6000
4500
6000

Informaţii suplimentare se pot obţine de la SDI, tel. 0268-413000, int. 237, 249, 131

Anexa 1
DOMNULUI RECTOR AL UNIVERSITĂŢII “TRANSILVANIA” din BRAŞOV

DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul (a) _______________________________________________________
CNP
absolvent al instituţiei de învăţământ superior _________________________________________
Facultatea de ___________________________________________________________________
specializarea ___________________________________________________________________
domeniul ______________________________________________________________________
în anul _____________________, durata studiilor ________________
și al studiilor de master în cadrul instituției _____________________________________________
Facultatea de ____________________________, specializarea ___________________________
domeniul ______________________________, în anul ___________, durata ________________
vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul de admitere la doctorat, în sesiunea
____________________________, pentru domeniul ___________________________________
conducător ştiinţific ______________________________________________________________
limba straină pentru test __________________________________________, la:


forma de doctorat cu frecvenţă cu bursă:

_______



forma de doctorat cu frecvenţă cu taxa:

_______



forma de doctorat cu frecvenţă redusă:

_______



forma de doctorat cu frecvenţă redusă cu taxă:

_______

(în cazul în care doriți să vă exprimați mai multe opțiuni, acestea vor fi numerotate de la 1 la 4 în ordinea
preferinței)
Nota obţinută la examenul de licenţă (1): _______
Nota obţinută la examenul de disertaţie (master) (2) – dacă este cazul: _______
Solicitaţi cazare în unul din căminele universităţii?

DA
NU

(Pot solicita cazare numai doctoranzii admiși la forma de învățământ cu frecvență cu bursă)
Conducător de doctorat

Candidat

Semnătura __________________

Semnătura ________________

Data ______________________

UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” din BRAŞOV

Anexa 2
AVIZAT,
Conducător de doctorat,
___________________

FIŞA DE ÎNSCRIERE
pentru concursul de admitere la doctorat

Domeniul _____________________________________________________
Conducător ştiinţific _____________________________________________
1. Numele şi prenumele cu iniţiala tatălui______________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Domiciliul stabil (adresa completă) _________________________________________________
_____________________________________________________________________ nr. ______ telefon
mobil ______________________________ nr. telefon fix _________________________ adresa de e-mail
___________________________
3. Naţionalitatea_________________________, etnia ___________________________________
4. Data naşterii (anul, luna, ziua) ____________________________________________________
5. Locul naşterii: judeţul____________________________ oraşul (municipiul, comuna)
________________________________________________________________, sex M/F
6. Starea civilă __________________________________________________________________
7. Profesia de bază_______________________________________________________________
8. Locul de muncă: _______________________________________________________________
9. Funcţia ______________________________________________________________________
10. Studii: instituţia de învăţământ superior, facultatea, specializarea absolvită, anul, domeniul:
Studii licență: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Studii masterat: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11. Limbi străine cunoscute : _______________________________________________________
12. Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi (se completează numai de
persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente) _____________________________
Data,

Semnătura,

_______________

____________________

