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PROCEDURĂ CADRU 
cu privire la admiterea la doctorat în cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Litere, 

Istorie şi Teologie 
 
 
Prezenta metodologie este elaborată în concordanță cu: 

 Legea Educației Naționale, 1/2011; 
 Codul   studiilor   universitare   de   doctorat,   aprobat   prin   Hotărârea   de   Guvern   nr. 

681/2011; 

 Ordinul nr. 5734 din 23 decembrie 2013  privind cadrul general de organizare și desfășurare a 
admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat pentru anul 
universitar 2014-2015; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de 
școlarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu 
sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic 
European şi din Confederaţia Elveţiană; 

 Legea nr. 316 din 12 iulie 2006 pentru completarea art. 5 din Legea învăţământului nr. 
84/1995, republicată, şi a art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea 
cuantumului taxelor de școlarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont 
propriu în Romania; 

 Regulamentul  instituțional  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  studiilor  universitare  de 
doctorat; 

 Procedura cadru cu privire la admiterea la doctorat în cadrul IOSUD-UVT, sesiunea 
septembrie 2014. 

 

 
Art. 1. 
(1) În cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie studiile doctorale se desfășoară, 
potrivit legislației în vigoare, la forma de învățământ cu frecvență. 

 
Art. 2. 
(1)  Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie  organizează  concurs  de  admitere  la  
doctorat  pentru următoarele domenii de studii: Filologie şi Istorie. 

 
Art. 3. 
(1) Studiile doctorale se organizează cu finanțare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte 
fonduri  legal  constituite. Taxele  de  înscriere  şi  taxele  de  studii  sunt  aprobate  anual  de  Senatul 
Universităţii de Vest. 
(2) Repartizarea numărului de locuri bugetate alocate de MEN, se face pe domenii de doctorat. 
Numărul  de  locuri  alocate  Școlilor    Doctorale  se  repartizeză    coordonatorilor  de  doctorate,  cu 
limitarea numărului de doctoranzi la 8 doctoranzi în stagiu / conducător de doctorat. 

 
Art. 4. 
(1)  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. 
(2) În UVT înscrierea la doctorat este condiţionată de absolvirea unui masterat în acelaşi domeniu de
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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. 

 
Art.5. 
(1) La concursul de admitere la doctorat pot participa, în condițiile legii: 
- cetățeni români 
- cetățeni străini, după cum urmează: etnici români din statele UE și non UE, cetățeni ai statelor 
membre UE și Spațiului Economic European precum şi ai Confederației Elvețiene, cetățeni din afara 
acestor spații conform Monitorului Oficial nr.722 din 24/10/2012, Ordinului nr. 3359 MD/11.03.2013, 
Adresei nr. 37759/CMJ/20.05.2013 emisă de  Direcția Generală Relații Internaționale și Europene din 
cadru MEN, Ordinului comun MEN Nr. 3917/18.06.2013 și MAE Nr. D/874/28.06.2013 (vezi adresa 
web: http://www.edu.ro/index.php/articles/20100). 
(2) Taxele de înscriere la admitere pentru cetățenii statelor membre UE și Spațiului Economic 
European, precum şi ai Confederației Elveţiene sunt identice cu cele pentru studenţii români (potrivit 
Legii 316/12.07.2006) şi se aprobă anual de Senatul UVT. Pentru cetăţenii din afara acestor state care 
au ales să studieze pe cont propriu valutar în UVT, taxa de înscriere la doctorat este echivalentă cu 
taxa pentru o lună de studiu, stabilită prin OG nr. 22/2009, art. 2. 
(3)  Recunoașterea actelor cetățenilor străini se face conform OM nr. 3359MD/11.03.2013 publicat în 
MO nr.147/19.03.2013 pentru  modificarea  și  completarea  ordinului  MECTS  nr.6000/2012.  
Cetățenii străini care aleg să facă studiile doctorale în limba română trebuie să aibă un certificat de 
absolvire a cursurilor anului pregătitor sau un certificat de competență lingvistică pentru limba 
română, obținut în instituțiile abilitate de către MEN (cu prioritate în cadrul Departamentului de Studii 
Româneşti de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie). 
(4) Înscrierea candidaților străini (românii de pretutindeni absolvenți cu diplomă de licență sau 
echivalentă din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, ai statelor aparținând 
Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, ai studiilor de lungă durată și totodată, 
absolvenții cu diplomă de master ai ciclului  de studii universitare de master, precum și absolvenții 
studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate ca fiind cel puțin studii 
universitare de master, se face la Universitatea de Vest, conform calendarului admiterii la doctorat a 
cetățenilor români . 
(5) Candidații (cetățeni români) care au efectuat studii în străinătate, vor prezenta un atestat de 
echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor 
(CNRED), din cadrul MEN. 

 
Art. 6. 
(1) Susţinerea examenului de admitere la doctorat, potrivit Hotărârii Consiliului Şcolii Doctorale a 

Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie se va desfăşura în data de 18.09.2014. 
 
 

Art. 7. 
(1)  Dosarul de admitere la doctorat cuprinde următoarele: 

    Fişa de înscriere (formular tip) 
o Anexa  1  pentru  cetățenii  români  sau  străini  ai  statelor  membre  UE  și  Spațiului 

Economic European precum şi ai Confederației Elvețiene, cetățeni străini din state 
terțe  U.E.  (fără  Republica  Moldova,  Republica  Albania,  Republica  Bulgaria, 
Republica Macedonia, Republica Elenă, Republica Croația, Republica Serbia, 
Republica Ucraina, Republica Ungară și Diasporă) 
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o  Anexa 1A pentru candidații din Republica Moldova, Republica Albania, Republica 
Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Elenă, Republica Croația, Republica 
Serbia, Republica Ucraina, Republica Ungară și Diasporă 

    Certificatul de naștere (copie legalizată) 

    Certificatul de căsătorie (copie legalizată) 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 

 Listă de lucrări 

 Proiect de cercetare ştiinţifică (cu bibliografie de specialitate) 

 
Candidații cetățeni străini din state terțe U.E. vor depune cererea pentru scrisoarea de acceptare la 
Departamentul de Relații Internaționale conform Hotărârii Senatului UVT nr.24. 

 

(2)  Pentru înscrierea la doctorat candidatul trebuie să prezinte un 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). 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. 

 
Art.8. 
 Potrivit art. 33 din Codul studiilor doctorale, conținutul și forma concursului de admitere sunt 
stabilite de către coordonatorul de doctorat, prin consultare cu Consiliul Școlii Doctorale. Consiliul 
Şcolii Doctorale a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie a hotărât ca la admiterea la studii universitare 
de doctorat, din sesiunea septembrie 2014, candidaţii să susţină proiectul de cercetare ştiinţifică în faţa 
comisie de admitere.  

 
Art. 9. 
(1)  După desfăşurarea examenului de admitere la doctorat, Şcolile Doctorale comunică rezultatele 
finale. 

 

(2)  Dat fiind specificul concursului de admitere la doctorat, contestaţiile candidaţilor se pot referi 
exclusiv la viciile de procedură. 

 

 
Art. 10. 
(1) Candidaţii declaraţi admişi confirm obţinerea locului la Biroul de Studii Doctorale (incinta UVT 
bdv. V. Pârvan nr. 4, sala 153). 


