..

FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE.

.

DEPARTAMENTUL DE BIOLOGIE-CHIMIE.

METODOLOGIE
Pentru organizarea concursurilor de admitere la doctorat
Anul universitar 2018/2019
Domeniul CHIMIE
(1) Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat la UVT se organizează în conformitate cu
prevederile METODOLOGIEI privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la
studii universitare de doctorat anul universitar 2018/2019
(2) Potrivit normativelor în vigoare (art. 153 alin. 2 din Legea Educației Naționale 1/2011) la
concursul de admitere la doctorat au dreptul să participe numai absolvenți cu diplomă de master
sau echivalentă acesteia, indiferent de anul absolvirii. Programele de studii absolvite de
candidat trebuie să fie acreditate sau autorizate provizoriu.
(3) În UVT înscrierea la doctorat este condiţionată de absolvirea unui masterat în acelaşi
domeniu de studii sau într-un domeniu de studii apropiat celui de doctorat. Excepție de la acest
caz pot face doar doctoratele pe teme interdisciplinare, care se organizează în cotutelă.
(4) Dosarul de admitere la doctorat cuprinde următoarele:
 Fişa de înscriere cu avizul conducătorului de doctorat (formular tip)
 Certificatul de naștere (copie xerox)
 Certificatul de căsătorie (copie xerox) sau actul care atestă schimbarea numelui (dacă
este cazul)
 Cartea de identitate (copie xerox)
 Diploma de bacalaureat (copie legalizată)
 Diploma de licență, foaia matricolă sau suplimentul la diplomă (copie legalizată)
 Diploma de master sau echivalentă a acesteia, foaie matricolă sau suplimentul la
diplomă (copie legalizată), respectiv adeverință de absolvire a masterului pentru
absolvenții anului în curs
 Curriculum vitae
 două fotografii tip buletin de identitate
 alte documente considerate reprezentative de Şcolile Doctorale, în funcţie de specificul
domeniului de cercetare.
certificat de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de Referință a
Limbilor) într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană – opțiunea
pentru altă limbă trebuie justificată prin specificul proiectului de cercetare);
Toate documentele solicitate în copie xerox sau în format electronic trebuie prezentate la
depunerea dosarului de înscriere în original pentru certificarea conformității cu originalul de
către Biroul de Studii Doctorale.
Candidații cetățeni străini din state terțe U.E. vor depune cererea pentru scrisoarea de
acceptare la Biroul de Studii Doctorale.
(5) Pentru înscrierea la doctorat candidatul trebuie să prezinte un certificat de
competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de Referință
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a Limbilor) într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană – opțiunea
pentru altă limbă trebuie justificată prin specificul proiectului de cercetare). Acesta poate fi un
certificat recunoscut internațional (Cambridge, DALF etc.) sau un certificat eliberat de
Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne din cadrul Universității de Vest. Acest certificat
nu este necesar absolvenților care au făcut studii filologice sau au urmat un program de licență
şi/sau masterat într-o limbă de circulație internațională.
(6) Pentru domeniul CHIMIE comisia de admitere este formată din conducători de doctorat
propuşi de directorul şcolii doctorale de chimie. Admiterea se face pe locurile repartizate fiecărui
coducător de doctorat conform regulamentului şcolii doctorale de chimie.
Comisia de admitere poate coopta un secretar din cadrul corpului profesoral
Comisia de contestaţii este propusă de directorul şcolii doctorale de chimie şi este formată din,
cadre didactice ce nu fac parte din comisia de admitere.
Comisia de admitere are următoarele atribuţii:
1. organizează înscrierea candidaţilor;
2. instruieşte personalul antrenat în activităţile de admitere
3. stabileşte rezultatele finale ale concursului de admitere (liste de rezultate, decizii de
înmatriculare etc.);
4. asigură materialele necesare desfăşurării admiterii.
(7) Pentru domeniul CHIMIE admiterea constă într-un interviu, care trebuie să acopere
următoarele subiecte:
a.
Prezentarea (pe scurt) lucrării de licenţă
b.
Prezentarea (pe scurt) lucrării de disertaţie
c.
Prezentarea eventualelor lucrări ştiinţifice publicate, realizate până în prezent
d.
Motivaţia pentru care candidatul doreşte să urmeze studiile doctorale la CHIMIE, la UVT
e.
Motivaţia pentru care a optat pentru conducătorul de doctorat ales
f.
Ce ar dori să studieze / cerceteze în perioada studiilor doctorale
g.
Dacă are disponibilitate pentru a realiza perioade de cercetare în alte universităţi europene.
h.
Prezentarea unui program de lucru pe perioada studiilor doctorale (disponibilitatea de a
i.
lucra în laborator cu orar prelungit, flexibil)
j.
Care sunt resursele materiale de care dispune pentru a se întreţine pe perioada studiilor
doctorale, în absenţa unor burse sau proiecte de cercetare.
Membrii comisiei vor nota prestaţia candidaţilor, ţinând cont de capacitatea de a realiza activităţi
de cercetare în condiţiile ce pot fi oferite de Şcoala doctorală de chimie, cât şi de de nivelul
cunoaşterii limbii engleze (sau o altă limbă de circulaţie europeană).
Candidaţii care au obţinut media de admitere de minimum 8.00 vor fi declaraţi reuşiţi în limita
numărului de locuri existente, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.
În cazul în care candidaţi au medii egale, se vor aplica criterii de departajare, folosind media pe cei
3 ani de licenţă şi a celor 2 ani de masterat şi eventual nota de la examenul de absolvire a studiilor
de licenţă şi de disertaţie.
Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de
clasificare numai la domeniul CHIMIE.
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În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere la doctorat,
candidaţii pot depune contestaţii privind încălcarea procedurilor aprobate de Senatul UVT legate
de admiterea la doctorat.
Comisia de contestaţii va rezolva contestaţiile în termen de 24 de ore si rezultatele finale definitive
se comunică imediat
În rest, se respectă legislaţia în vigoare, regulamentele UVT şi programul de admitere stabilit de
CSUD referitoare la admiterea la doctorat.Perioada de admitere este 10 sep-21 sep 2018.

Perioada de înscriere: 10-15 septembrie 2017, între orele 9-14 Examenele de admitere: 17-19
septembrie 2018 Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor: 20 septembrie 2018, orele 12
Termenul limită pentru rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor parțiale : 20 septembrie
2018, după orele 16 Termenul limită pentru confirmare (achitarea taxei de înmatriculare, semnarea
contractelor și achitarea taxei de școlarizare în proporție de 10% pentru doctoranzi admiși cu taxă
şi achitarea taxei de înmatriculare, semnarea contractelor și depunerea diplomei de master sau
echivalentul/adeverinţa de absolvire 2017/2018 în original pentru doctoranzi admiși pe un loc
bugetat ): 21 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor finale: 21 septembrie 2018.
Director Şcoală Doctorală de Chimie
Prof. univ. dr. ing. Ciucanu Ionel
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