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Prezentare 

Școala Doctorală de Științe Umaniste a Facultății de Litere, Istorie şi 

Teologie  organizează exclusiv programe de doctorat de tip științific, construite ca filiere de 

formare pentru cercetare și învățământ superior. 

Domeniile în care se organizează studii universitare de doctorat sunt: Filologie și Istorie. 

Școala Doctorală de Științe Umaniste a aderat în anul 2012 la CODFREURCOR (Collège 

Doctoral Francophone Régional d’Europe centrale et orientale en Sciences humaines). 

 

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE 

 

DIRECTOR : prof. univ. dr. Georgiana Lungu-Badea 

 

CONSILIUL ŞCOLII DOCTORALE: prof. univ. dr. Georgiana Lungu-Badea, prof. 

univ. dr. Dan Negrescu, conf, univ. dr. Simona Constantinovici 

 

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT: http://dev.doctorat.uvt.ro/wp-

content/uploads/2015/06/Conducatori-de-doctorat.Scoala-Doctorala-de-Stiinte-

Umaniste.pdf 

 

METODOLOGIE 

privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de 

doctorat, Școala Doctorală De Științe Umaniste -- FLIT 
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1. Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat la Școala Doctorală De Științe 

Umaniste – FLIT se organizează în conformitate cu prevederile legale, menționate în 

Cap. 1, Art. 1, Documente de referință, din METODOLOGIA elaborată de CSUD 

UVT privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii 

universitare de doctorat (http://dev.doctorat.uvt.ro/?p=2393). 

2. (1) Organizarea procesului de admitere la studii universitare de doctorat, din cadrul 

Școlii Doctorale De Științe Umaniste, respectă prevederile legale descrise în  

CAPITOLUL II Organizarea procesului de admitere la studii universitare de doctorat 

din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. al  sus-numitei METODOLOGII. 

(2) Precizări cu privire la  

Art. 3.  Școala Doctorală De Științe Umaniste – FLIT organizează concurs de 

admitere la doctorat pentru următoarele domenii de studii: Filologie și Istorie. 

Art. 4. (2): Numărul de locuri alocate Școlii Doctorale De Științe Umaniste – FLIT :  

1. X  locuri bugetate;  

2. X  de locuri cu taxă. 

Art. 5 (2): La Școala Doctorală De Științe Umaniste – FLIT, înscrierea la doctorat, în 

domeniile Filologie și Istorie, este condiționată de absolvirea unor studii masterale sau 

studii de licență de 5 ani, în același domeniu de studii sau într-un domeniu de studii 

apropiat celui de doctorat: Teologie, Filozofie, Comunicare, Jurnalism, Arte. 

Art. 8 (1): Concursul de admitere la Școala Doctorală de Științe Umaniste – FLIT, 

sesiunea septembrie 2017, este prevăzut pentru : 20/09/2017. 

Art. 9 (1): Pe lângă documentele necesare, enumerate în cap. 2, art. 15 al sus-numitei 

Metodologii, pentru înscriere la Școala Doctorală De Științe Umaniste – FLIT, dosarul 

trebuie să cuprindă: 

1. Descrierea proiectului de cercetare doctorală,  

2. Listă de lucrări și/sau comunicări (la solicitarea conducătorului de doctorat), 

3. Alte documente considerate reprezentative de fiecare conducător de doctorat 

(v. Tematica și bibliografia examenului de admitere). (cf. art. 16, alin. 1) 

Art. 10. (1) Tematica și bibliografia examenului de admitere sunt stabilite de fiecare 

conducător de doctorat. (cf. art. 16, alin. 1) 

Art. 11 Condiții de admitere la Școala Doctorală de Științe Umaniste 2017: 

Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii universitare de doctorat 

numai absolvenţii cu diplomă de master sau de licență (studii universitare de lungă 
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durată de 4-5 ani), din ţară şi din străinătate, cu studii în domeniile Filologie și Istorie, 

respectiv în domenii conexe: Teologie, Filozofie, Comunicare, Jurnalism, Arte. Media 

generală de admitere la studiile universitare de doctorat este de minim 8 (opt), cf. art. 

17, alin. 1,2,3  din sus-numita metodologie. 

Art. 12 Condiții de departajare (cf. art. 16, alin. 4): Departajarea candidaților se face 

după următoarele criterii:  

1. Media generală de absolvire (= media anilor de studiu + nota obținută la susținerea 

lucrări de disertație). 

a. În caz de balotaj, nota obținută la susținerea lucrării de disertație. 

2. În cazul absolvenților de cursuri de licență cu durata de 5 ani, se va lua în 

considerare media generală de absolvire (= media anilor de studiu + nota obținută 

la susținerea tezei de licență). 

a. . În caz de balotaj, nota obținută la susținerea tezei de licență. 

Art. 13. (1) După desfășurarea examenului de admitere la doctorat, Școala 

Doctorală De Științe Umaniste - FLIT comunică rezultatele finale. Rezultatele 

examenului de admitere vor fi publicate pe site-ul: CSUD-UVT, 

http://dev.doctorat.uvt.ro/?cat=45. 

Art. 14. Taxe de admitere și de școlarizare: CSUD-UVT, 

http://dev.doctorat.uvt.ro/?p=236 

3. Dispozițiile prezentei metodologii au fost definitivate după ce Senatul UVT a 

aprobat (HS nr. 29 din 12.04.2017) METODOLOGIA elaborată de CSUD UVT 

privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii 

universitare de doctorat. 

Anexa 1 

Calendarul admiterii la Școala Doctorală de Științe Umaniste 

Sesiunea septembrie 2017 

 

Perioada de înscriere: 11/09-15/09/2017, între orele 09:00 și 14:00 

Examenul de admitere: 20/09//2017 

Termenul limită pentru: 

depunerea contestaţiilor: 22 septembrie 2017, orele 12  

rezolvarea contestațiilor (cf. art 18, alin. 2) și afișarea rezultatelor parțiale: 22 septembrie 

2017, după orele 16  
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pentru confirmare (achitarea taxei de înmatriculare, cf. Anexa 2 din Metodologia privind 

organizarea și desfășurarea concursului de admitere Calendarul admiterii la Școala 

Doctorală de Științe Umaniste, sesiunea septembrie 2017 

Perioada de înscriere: 11/09-15/09/2017, între orele 09:00 și 14:00 

Examenul de admitere: 20/09//2017 

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor: 22 septembrie 2017, orele 12  

Termenul limită pentru rezolvarea contestațiilor (cf. art 18, alin. 2) și afișarea rezultatelor 

parțiale: 22 septembrie 2017, 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 2016/2017 în original pentru doctoranzi admiși pe un loc 

bugetat ): 27 septembrie 2017 

Afişarea rezultatelor finale: 27 septembrie 2017 

Programarea candidaților la examenul de admitere la Școala Doctorală de Științe 

Umaniste 2017 

Rezultatele examenului de admitere la Școala Doctorală de Științe Umaniste2017: CSUD-

UVT, http://dev.doctorat.uvt.ro/?cat=45 

la studii universitare de doctorat, anul 2017-2018): 27 septembrie 2017 

Afişarea rezultatelor finale: 27 septembrie 2017 

 

Programarea candidaților la examenul de admitere la Școala Doctorală de Științe 

Umaniste 2017 

Rezultatele examenului de admitere la Școala Doctorală de Științe Umaniste2017: CSUD-

UVT, http://dev.doctorat.uvt.ro/?cat=45 
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