
 

 

Informații confirmări locuri 

 

Confirmările se pot face până cel târziu în data de 21 septembrie 2018. 

Neconfirmarea până la această dată conduce la pierderea locului ocupat prin examen 

de admitere. 

 

Studenții-doctoranzi admiși pe locuri bugetate: 

 

1. Achitarea taxei de înmatriculare în valoare de 150 de lei. Taxa se poate achita 

în două moduri: 

 La Casieria UVT (Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4). Dacă alegeți să achitați în acest 

mod, Vă rugăm să păstrați chitanța pentru verificări ulterioare; 

 Prin virament bancar, la una dintre băncile:  

Banca Transilvania: RO05BTRL03601202618849XX 

BRD: RO50BRDE360SV24919983600,  

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara (CUI 4250670) 

Dacă alegeți să plătiți taxele prin virament bancar, Vă rugăm să aduceți la 

Biroul de Studii Doctorale dovada de depunere a sumei respective.   

2. Depunerea la Biroul de Studii Doctorale a diplomei de master și a 

suplimentului la diplomă sau a adeverinței pentru candidații care au 

promovat examenul de disertație în sesiunea 2017/2018. 

3. Depunerea la Biroul de Studii Doctorale a contractului de studii în 3 

exemplare semnate de conducătorul de doctorat și studentul-doctorand. 

(contractul se poate descărca de pe site-ul CSUD: https://doctorat.uvt.ro/wp-

content/uploads/2018/09/Contract-de-studii-doctorat-2018.pdf) 

 

Studenții-doctoranzi admiși pe locuri cu taxă: 

 

1. Achitarea taxei de înmatriculare în valoare de 150 de lei și 20% din valoarea 

taxei de studiu.  

Taxa se poate achita în două moduri: 

 La Casieria UVT (Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4). Dacă alegeți să achitați în acest 

mod, Vă rugăm să păstrați chitanța pentru verificări ulterioare; 

 Prin virament bancar, la una dintre băncile:  

Banca Transilvania: RO05BTRL03601202618849XX 

BRD: RO50BRDE360SV24919983600,  

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara (CUI 4250670) 

Dacă alegeți să plătiți taxele prin virament bancar, Vă rugăm să aduceți la 

Biroul de Studii Doctorale dovada de depunere a sumei respective.   

2. Depunerea la Biroul de Studii Doctorale a contractului de studii în 3 

exemplare semnate de conducătorul de doctorat și studentul-doctorand. 

(contractul se poate descărca de pe site-ul CSUD: https://doctorat.uvt.ro/wp-

content/uploads/2018/09/Contract-de-studii-doctorat-2018.pdf) 
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