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este elaborată în concordanță cu: 
 

 Legea educației naționale, 1/2011; 

 Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 
681/2011 cu modificările ulterioare; 

 Ordinul nr. 3107 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobarea metodologiei-cadru 
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de 
doctorat pentru anul universitar 2020-2021; 

 Ordinul nr. 3755/2016 pentru modificarea metodologie-cadru privind organizarea 
admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat pentru anul 
universitar 2016-2017, aprobată pentru Ordinul ministrului educației naționale și 
cercetării științifice nr. 3107/2016; 

 Adresa MENCȘ nr. 36328/09.06.2016 privind numărul de locuri-granturi de studii 
finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat; 

 Ordinul nr. 3855/26.05.2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și 
școlarizare a cetățenilor străini în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de 
învățământ superior de stat și particular acreditate, în anul școlar universitar 2020-2021; 

 Legea nr. 1/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind 
stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută a cetățenilor care 
studiază pe cont propiu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii 
Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din 
Confederația Elvețiană; 

 Regulamentul instituțional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 
universitare de doctorat. 

 

Art. 1 
În cadrul Departamentului de Geografie din Universitatea de Vest din Timișoara studiile 
doctorale se desfășoară, potrivit legislației în vigoare, la forma de învățământ cu 
frecvență. 
 
Art. 2 
(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 din Timișoara. 
(2) Pentru anul universitar 2020-2021 distribuția numărului de locuri disponibile în cadrul 
Școlii Doctorale de Geografie este următoarea: 3 locuri cu finanțare de la buget și 5 
locuri cu taxă. 
 
Art. 3 
(1) Potrivit normativelor în vigoare (art. 153 alin. 2 din Legea Educației Naționale 
1/2001) 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) La Școala Doctorală de Geografie din Universitatea de Vest din Timișoara, 
înscrierea la doctorat este condiţionată de absolvirea unui masterat în domeniul 



Geografie sau într-un domeniu de studii apropiat celui de doctorat, excepție de la acest 
caz făcând doar doctoratele pe teme interdisciplinare, care se organizează în cotutelă. 
(3) Se pot înscrie la Școala Doctorală de Geografie din Universitatea de Vest din 
Timișoara doar persoanele care au o medie a mediilor de absolvire a studiilor de licență 
și de master de cel puțin 8,00 (opt). 
(4) Documentele  de  înscriere  la  Şcoala  Doctorală  de  Geografie  din Universitatea 
de Vest din Timișoara sunt  prezentate  în  Regulamentul Școlii Doctorale de Geografie 
(http://geografie.uvt.ro). 
(5) Colocviul de admitere va ține cont în proporție de 50% de media mediilor de 
absolvire a licenței și a masteratului și de 50% de nota obținută la susținerea eseului de 
motivare. Conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 
admitere la studii universitare de doctorat, anul universitar 2020/2021, Art. 17. (1) media 
generală minimă de admitere la studii universitare de doctorat nu poate fi mai mică 
decât 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. 
(6) Structura eseului este compusă din:  

 motivarea alegerii temei;  

 scopul și obiectivele; 

 metodologia de lucru; 

 cuprins orientativ al lucrării;  

 bibliografie de specialitate; 
(7) Tema de cercetare a fiecărui doctorand se alege după o discuţie prealabilă cu 
coordonatorul științific, temă regăsită în lista temelor de doctorat afișate pe site-ul 
Departamentului de Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara. 
(8) Nota minimă de admitere la Școala Doctorală de Geografie din Universitatea de 
Vest din Timișoara, în urma concursului, este 8,00 (opt). 
(9) Calendarul admiterii: 

 perioada de înscriere: 1 - 14 septembrie 2020 între orele 09.00-15.00; 

 examenul de admitere: 16 septembrie 2020 între orele 10.00-15.00; 

 termenul limită pentru depunerea contestațiilor: 17 septembrie 2020, orele 12; 

 termenul limită pentru rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor parțiale: 17 
septembrie 2020, 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 2019/2020 în original pentru doctoranzii admiși pe un loc bugetat ): 18 
septembrie 2020, până la orele 14; 

 afişarea rezultatelor finale: 18 septembrie 2020, după ora 16. 
 
Art.4 
(1) La concursul de admitere la doctorat pot participa, în condițiile legii: 

 cetățeni români sau  

 cetățeni străini, după cum urmează: etnici români din statele UE și nonUE, 
cetățeni ai statelor membre UE și Spațiului Economic European precum şi ai 
Confederației Elvețiene, cetățeni din afara acestor spații conform Ordinului MENCȘ nr. 
3855/26.05.2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a 
cetățenilor străini în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ 
superior de stat și particular acreditate, în anul școlar universitar 2020-2021. 

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 
Universității de Vest din Timișoara. Pentru cetăţenii din afara acestor state care au ales 



să studieze pe cont propriu valutar în Universitatea de Vest din Timișoara, taxa de 
înscriere la doctorat este echivalentă cu taxa pentru o lună de studiu, stabilită prin OG 
nr. 22/2009, art. 2. 
(2) Recunoașterea actelor cetățenilor străini se face  confrom Ordinului MENCȘ nr. 
3855/26.05.2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la stusii și școlarizare a 
cetățenilor străini în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ 
superior de stat și particular acreditate, în anul școlar universitar 2020-2021. 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 pentru limba 
romană, obținut în instituțiile abilitate de către MENCȘ (cu prioritate în cadrul 
Departamentului de Studii Românești de la Fcaultatea de Litere, Istorie și Teologie). 

Înscrierea candidaților străini (români 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 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). 
Candidații (cetățeni români și cetățeni UE) 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 MENCȘ. 
 
Art. 5 
(1) Organizarea concursului de admitere la doctorat este de competența Școlii 
Doctorale de Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara. Acestea asigură 
transparența procedurilor de selecție și admitere la doctorat, inclusiv prin publicarea 
acestora pe site-ul internet al facultății, potrivit art. 36 din Codul studiilor doctorale, a 
informaţiilor privitoare la admitere (calendarul concursului, numărul de locuri scoase la 
concurs de coordonatorii de doctorate, forma concretă a concursului, documentele 
necesare înscrierii).  
 
Art. 6 
(1) Concursul de admitere la doctorat se desfășoară potrivit unui calendar stabilit anual 
de CSUD al Universității de Vest din Timișoara și particularizat de Școala Doctorală de 
Geografie. 
 
Art. 7 
(1) Dosarul de admitere la doctorat cuprinde următoarele:  
Fișa de înscriere (formular tip) 

 Anexa I pentru cetățenii români sau străini ai statelor membre UE și 
Spațiului Economic European precum și 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 Diaspora). 

 Anexa I-a pentru candidații din Republica Moldova, Republica Albania, 
Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Elenă, Republica Croația, 
Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica Ungară și Diaspora. 

 fişa de înscriere cu avizul conducătorului de doctorat; 

 certificat de naștere (copie legalizată);  

 certificat de căsătorie (copie legalizată) sau actul care atestă schimbarea 
numelui, dacă este cazul;  

 carte 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, foaia matricolă sau suplimentul de diplomă 
(copie legalizată), respectiv adeverința de absolvire a masterului pentru absolvenții 
anului în curs; 

 curriculum vitae; 

 fotografie tip buletin de identitate; 

 alte documente considerate reprezentative: portofoliu care să probeze activitatea 
anterioară a candidatului (participări manifestări științifice, participări în proiecte de 
cercetare, articole publicate, premii obținute, ș.a). 
Candidații cetățeni străini din state terțe U.E. vor depune cererea pentru scrisoarea de 
acceptare la Biroul de Studii Doctorale (Str. Paris, Et. 1, nr. 1). 
(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 
(1) După desfăşurarea examenului de admitere la doctorat, Şcoala Doctorală de 
Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara comunică rezultatele finale. 
(2) Dat fiind specificul concursului de admitere la doctorat, contestaţiile candidaţilor se 
pot referi exclusiv la viciile de procedură. Nu se admit contestații pentru proba orală, 
respectiv a eseului de motivare. Decizia comisiei de contestații este definitivă. 
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