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METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ADMITERII LA STUDII
UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU
ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
1. NORME GENERALE
Art. 1 – Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (numită în continuare IOSUD) a
Universităţii „Valahia” din Târgovişte (numită în continuare UVT) organizează concurs de admitere la
studii universitare de doctorat, la forma de învăţământ cu frecvenţă și cu frecvenţă redusă, cu finanţare
de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.
Art. 2 -- Concursul se organizează pe domenii de doctorat în cadrul şcolilor doctorale. Şcoala Doctorală
de Ştiinţe Economice şi Umaniste (numită în continuare SDSEU) organizează concurs pentru domeniile
Management, Contabilitate şi Istorie, iar Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti (numită în continuare
SDSI) pentru domeniile Ingineria Materialelor, Inginerie Electrică şi Inginerie Mecanică.
Art. 3 -- Metodologia de concurs este în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. l/2011 cu
modificările şi completările ulterioare, Codul Studiilor Universitare de Doctorat (HG 681/2011) cu
modificările şi completările ulterioare şi Ordinul pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul
universitar 2018 - 2019.
Art. 4 -- Numărul de locuri finanţate de la buget este alocat prin ordin al MEN. Numărul de locuri
pentru doctoratul în regim cu taxă şi cuantumul taxei se aprobă de către Senatul UVT, cu avizul
Consiliului de Administraţie.
Art. 5 -- Numărul de locuri pentru fiecare conducător de doctorat se aprobă de către Senatul UVT, la
propunerea CSUD, cu avizul Consiliului de Administraţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
2.

CONDIŢII GENERALE DE ÎNSCRIERE ŞI ADMITERE A CANDIDAŢILOR

Art. 6 – Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului.
Înscrierea se poate face în numele candidatului și de către o altă persoană, pe bază de procură.
Art. 7 – La concursul de admitere la studii universitare de doctorat se pot înscrie la sediul IOSUD
(Str.Lt.Stancu Ion, nr.35, Corpul D, parter) numai 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 diploma de master ai ciclului de studii universitare de master
organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii
studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către Direcţia de specialitate din cadrul MEN, ca fiind
cel puţin studii universitare de master. Fiecare candidat are obligaţia să prezinte la înscrierea la
concursul de admitere la doctorat atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de
specialitate din cadrul MEN.
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Art. 8 -- Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat cetăţenii statelor membre
ale UE, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi
condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
Art. 9 -- Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat o singură dată
pentru ciclul de studii universitare de doctorat. În acest sens, doctorandul va completa la admitere o
declaraţie pe proprie răspundere, prin care să specifice dacă a mai beneficiat de finanţare de la bugetul
de stat.
Art. 10 – Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu de
dctorat nu este condiționată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licență sau de master.
Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licență și master trebuie să fie de cel puțin 300
de credite transferabile (ECTS).
Art. 11 -- Documentele necesare pentru înscrierea candidaţilor se afişează pe site-ul UVT şi la sediul
IOSUD.
Art. 12 -- Dosarul de înscriere se înregistrează la Secretariatul IOSUD. Candidatul va prezenta un dosar
plic, pe care va înscrie datele de identificare (inclusiv adresa de e-mail şi nr.de telefon), cu următoarele
documente:
 cerere-tip de înscriere la concursul de admitere la doctorat;
 curriculum vitae;
 lista lucrărilor ştiinţifice (dacă este cazul);
 certificat de competenţă lingvistică (sau susţine un examen de competenţă lingvistică)
conform reglementărilor în vigoare;
 certificat de naştere - copie legalizată (sau original pentru certificare);
 certificat de căsătorie sau orice act care atestă schimbarea numelui - copie legalizată (sau
original pentru certificare) -dacă este cazul;
 C. I. - copie simplă;
 diploma de bacalaureat - copie legalizată (sau original pentru certificare);
 diploma de licenţă - copie legalizată(sau original pentru certificare);
 foaie matricolă sau suplimentul diplomei de licenţă - copie legalizată (sau original pentru
certificare);
 diploma de master (obligatorie numai pentru absolvenţii pe sistem Bologna) - copie
legalizată (sau original pentru certificare);
 foaie matricolă sau suplimentul diplomei de master - copie legalizată (sau original pentru
certificare);
 chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 chitanţa de achitare a taxei de susţinere a examenului de competenţă lingvistică (engleză
sau franceză).
Art. 13 – Cetăţenii străini din state terţe UE care doresc să participe la admiterea la studii universitare
de doctorat trebuie să depună dosarele direct la Biroul pentru Relaţii Internaţionale din cadrul UVT,
conform Metodologiei pentru primirea la studii a cetăţenilor străini din state terţe UE în Universitatea
“Valahia” din Târgovişte. Dosarele vor fi depuse la secretariatul IOSUD numai după obţinerea
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Scrisorii de acceptare la studii emisă de către MEN – Direcţia Generală Relații Internaționale şi Afaceri
Europene.
Art. 14 – La admiterea la studii universitare de doctorat cu predare în limba română, cetăţenii străini au
obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către
instituţii abilitate de MEN. În condiţiile în care candidatul are o diplomă care dovedeşte că a absolvit
studii la o instituţie de învăţământ superior cu predare în limba română, acreditată de MEN, nu mai este
necesar certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română.
Art. 15 -- În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să
depună diploma ciclului de studii universitare anterior absolvit (licenţă + master pentru absolvenţii
studiilor organizate conform Legii nr. 288/ 2004, sau diploma de licenţă pentru absolvenţii studiilor de
lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995) în original, la secretariatul IOSUD. Nedepunerea
acestei diplome sau a adeverinţei, după caz, în original la semnarea contractului de studii, atrage după
sine neînmatricularea pe locurile finanţate de la bugetul de stat.
Art. 16 -- Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, vor fi
restituite, după afişarea rezultatelor finale, în termen de 48 de ore de la data depunerii cererii, fără
perceperea de taxe suplimentare.
Art. 17 -- Taxele de înscriere la concurs şi taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019, în
cuantumurile aprobate de Senatul UVT, vor fi afişate la sediul IOSUD şi pe site-ul UVT.
Art. 18 -- Sunt scutiţi de plata taxei de admitere angajaţii UVT şi copiii personalului didactic aflat în
activitate.
Art. 19 – Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de
plata taxelor de înscriere la concursul de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate
la cazare în cămine. Scutirea se face la cerere, numai pe baza unei adeverințe doveditoare. Aprobarea
scutirii se face de către comisia de admitere pe IOSUD.
Art. 20 – Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit (de 3 ani pentru studiile universitare
de doctorat) se suportă de către studenţii-doctoranzi.
3.

CONCURSUL DE ADMITERE

Art. 21 –În urma discuţiilor cu conducătorii de doctorat, directorii şcolilor doctorale propun analizei şi
aprobării CSUD numărul total de locuri vacante de studenți–doctoranzi, pe şcoli doctorale, pentru
fiecare domeniu și conducător de doctorat în parte. CSUD înaintează CA şi Senatului pentru aprobare
propunerea privind numărul de locuri vacante de studenţi-doctoranzi pentru anul universitar 2018-2019.
Art. 22 – Selecția candidaților pentru o poziție vacantă se realizează de către conducătorul de doctorat
care supervizează respectiva poziție, ajutat de comisia stabilită în acest scop.
Art. 23 -- Concursul de admitere constă în:
- probă eliminatorie de competenţă lingvistică pentru o limbă străină - limba franceză sau engleză,
la alegere;
- examen de specialitate, oral.
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Art. 24 – Examenul de competență lingvistică se susține la departamentul de specialitate al UVT care
eliberează un certificat de competență lingvistică.
Art. 25 – Examenul de competență lingvistică nu mai este necesar în următoarele situaţii:
- candidatul este absolvent al unei facultăți de limbi străine sau al unei facultăţi cu predare în
limbă străină (în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă sau italiană);
- candidatul are un certificat de competență lingvistică cu recunoaștere internațională pentru una
din limbile menţionate mai sus;
- candidatul a obținut deja acest certificat de la UVT.
Art. 26 -- Examenul de specialitate se desfăşoară în faţa unei comisii de examen formate din
conducătorul de doctorat şi minim 2 membri propuşi de acesta. Comisiile de examen de specialitate
sunt avizate de directorul Şcolii Doctorale şi aprobate de directorul CSUD.
Art. 27 – Examenul de specialitate constă într-un interviu al candidatului în faţa comisiei de examen,
interviu în cadrul căruia se analizează preocupările științifice ale candidatului, aptitudinile sale de
cercetare în concordanță cu tematica tezei de doctorat. Temele de cercetare și bibliografia aferentă vor fi
afișate la vizierul IOSUD și postate pe site-ul web al UVT.
Art. 28 – Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de doctorat sunt consemnate de către
comisia de examen într-un proces-verbal.
(1) Fiecare membru al comisiei apreciază pregătirea candidatului cu note între 1 şi 10. Nota finală este
media aritmetică a notelor obţinute.
(2) În cazul candidaţilor cu medii de admitere egale, criteriile succesive de departajare ale acestora
sunt: 1. Media examenului de licenţă; 2. Media aritmetică de promovare a anilor de studii de licenţă
(conform foii matricole).
Art. 29 -- Media minimă de admitere la doctorat este 8,00. Admiterea candidaţilor se face în limita
locurilor disponibile pentru fiecare conducător de doctorat în parte, în ordinea descrescătoare a mediei
la concursul de admitere, în cadrul opţiunii privind forma de pregătire.
Art. 30 -- Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul fundamental şi
domeniul de doctorat la care s-a înscris candidatul. El se organizează simultan pentru locurile finanţate
de la buget şi pentru cele cu taxă, statutul candidaţilor admişi stabilindu-se în funcţie de opţiunea
exprimată la data înscrierii şi de media concursului de admitere.
Art. 31 -- Media obţinută de candidaţi la admitere este valabilă numai în cadrul IOSUD-UVT.
Art. 32 – Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediul IOSUD și pe pagina
web proprie.
Art. 33 - Validarea rezultatelor admiterii la studii universitare de doctorat se face de către Consiliul
Școlii Doctorale (CSD) și Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).
Art. 34 – Înaintea începerii anului uniuversitar:
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a) Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat semnează contractul de
școlarizare la sediul IOSUD și depun în original diploma/ atestatul de recunoaștere a
diplomei/ adeverința ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz.
b) Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă semnează contractul de școlarizare la sediul
IOSUD și achită 40% din taxa de studii pentru anul I.
Art. 35 - Înmatricularea candidaţilor declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin
Decizie a Rectorului UVT.
Art. 36 – După aprobarea înmatriculării, studenții-doctoranzi sunt înscriși în Registrul matricol unic cu
un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare, la specializarea la care au fost admiși.
4.

DISPOZIŢII FINALE

Art. 37 – Prezentul regulament este obligatoriu şi se aduce la cunoştinţă candidaţilor prin afişare.
Art. 38 -- La nivelul IOSUD-UVT va funcţiona o Comisie de Admitere numită prin decizia
conducătorului IOSUD la propunerea CSUD, cu competenţe în asigurarea legalităţii desfăşurării
concursului de admitere.
Art. 39 -- În situaţia în care, în urma verificării dosarelor depuse de candidaţi, se constată neîndeplinirea
condiţiilor legale de participare la concurs, Comisia de Admitere îşi rezervă dreptul de a elimina din
concurs candidaţii în cauză.
Art. 40 -- UVT nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi
matricole etc.) şi nici de erorile de completare comise de candidaţi în fişele de înscriere.
Art. 41 -- Toate aspectele ce vizează modul de aplicare a regulamentului propriu de concurs sunt în
exclusivitate de competenţa Comisiei Centrale de Admitere şi a conducerii UVT.

Prezenta Metodologie a fost avizată în Şedinţa Consiliului de Administraţie
din data de 25.04.2018 şi aprobată în Şedinţa Senatului universitar din 26.04.2018.
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