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 Prezenta metodologie este elaborată în concordanţă cu: 

 Legea Educaţiei Naţionale, 1/2011, cu modificările ulterioare; 

 Codul   studiilor   universitare   de   doctorat,   aprobat   prin   Hotărârea   de   Guvern   nr. 

681/2011, cu modificările ulterioare; 

 Ordinul nr. 6102/ 2016 pentru aprobarea metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat; 

 Legea nr. 1/2010 pentru aprobarea Ordonanţei 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; 

 Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare 

de doctorat, anul universitar 2017-2018, aprobat de Senatul UVT, HS nr.29 din 12.04.2017 

 Regulamentul instituțional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 

doctorat. 
   

Art. 1. 

(1) În cadrul IOSUD-UVT Domeniul de studii doctorale MUZICĂ, organizat de Facultatea de Muzică 

și Teatru, studiile doctorale se desfăşoară potrivit legislaţiei în vigoare la forma de învăţământ 

cu frecvenţă. 

 

Art. 2. 

(1) IOSUD-UVT Domeniul de studii doctorale MUZICĂ organizează concurs de admitere la  

doctorat pentru domeniul de studii: Muzică. Dat fiind profilul specific al domeniului de 

cercetare, programele de studii universitare de doctorat sunt de două tipuri: doctorat științific 

sau doctorat profesional.  

 

Art. 3. 

(1) Studiile doctorale se organizează cu finanţare 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 MENCŞ se face pe domenii de doctorat. 

Numărul  de  locuri  alocate  Şcolilor  Doctorale  se  repartizează  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  Educaţiei  Naţionale  1/2011)  

la concursul de admitere la doctorat au dreptul să participe numai absolvenţi cu diplomă de master 

sau echivalentă acesteia, indiferent de anul absolvirii. Programele de studii absolvite de candidat 

trebuie să fie acreditate sau autorizate provizoriu. 
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 (2) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD-UVT, 

într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost obținută diploma de 

licență sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licență și master 

trebuie să fie de cel puțin 300 de credite transferabile. 

 

Art.5. 

(1) La concursul de admitere la doctorat pot participa, în condiţiile legii: 

- cetăţeni români 

- cetăţeni străini, după cum urmează: etnici români din statele UE şi non UE, cetăţeni ai statelor 

membre UE şi Spaţiului Economic European precum şi ai Confederaţiei Elveţiene, cetăţeni din 

afara acestor spaţii. 

 

Admiterea la studii universitare se susține în limba română. 

 

(2)Taxele de înscriere la admitere pentru cetățenii statelor membre UE şi Spaţiului Economic 

European, precum şi ai Confederaţiei Elveţiene sunt identice cu cele pentru studenţii români 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 stabilită prin OG nr. 22/2009.  

 

(3) Recunoaşterea actelor cetăţenilor străini se face conform Ordinului MEN nr. 3855/26.05.2016 

privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarzare a cetățenilor străini în unitățile de 

învățământ preuniversitar / instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate, în 

anul școlar / universitar 2017-2018. 

 

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 competenţă lingvistică pentru limba 

română, obţinut în instituţiile abilitate de către MEN (cu prioritate în cadrul Departamentului de 

Studii Româneşti de la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie)  

 

(4) Înscrierea candidaţilor străini (românii de pretutindeni absolvenţi cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, ai studiilor de lungă durată şi totodată, 

absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului  de studii universitare de master, precum şi absolvenţii 

studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate ca fiind cel puţin 

studii universitare de master, se face la Universitatea de Vest, conform calendarului admiterii la 

doctorat a cetăţenilor români.  

 

(5) Candidaţii (cetăţeni români și cetățeni UE) care au efectuat studii în străinătate, vor prezenta un 

atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 

Diplomelor (CNRED), din cadrul MEN. 

 

Art. 6. 
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 Susţinerea examenului de admitere la doctorat, potrivit Hotărârii Consiliului IOSUD-UVT Domeniul 

de studii doctorale MUZICĂ se va desfăşura în perioada 18-20 septembrie 2017, Sala Orpheum / 

Facultatea de Muzică și Teatru. Examenul de admitere constă din susținerea proiectului și un 

interviu (probă orală). 

 

 

Art. 7. 

(1)  Dosarul de admitere la doctorat cuprinde următoarele: 

 Fişa de înscriere cu avizul conducătorului de doctorat (formular tip) 

o Anexa  1  pentru  cetăţenii  români  sau  străini  ai  statelor  membre  UE  şi  
Spaţiului Economic European precum şi ai Confederaţiei Elveţiene, cetăţeni 
străini din state terţe  UE  (fără  Republica  Moldova,  Republica  Albania,  
Republica  Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Elenă, Republica Croaţia, 
Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica Ungară şi Diasporă) 

 

o  Anexa 1A pentru candidaţii din Republica Moldova, Republica Albania, 
Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Elenă, Republica Croaţia, 
Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica Ungară şi Diasporă 

 

 Certificatul de naştere (copie xerox) 

 Certificatul de căsătorie (copie xerox) sau actul care atestă schimbarea numelui (dacă 

este cazul) 

 Cartea de identitate (copie xerox) 

 Diploma de bacalaureat (copie xerox) 

 Diploma de licenţă, foaia matricolă sau suplimentul la diplomă (copie xerox) 

 Diploma de master sau echivalentă a acesteia, foaie matricolă sau suplimentul la 

diplomă (copie xerox), respectiv adeverinţă de absolvire a masterului pentru absolvenţii 

anului în curs 

 Curriculum vitae 

 Listă de lucrări științifice 

  Fotografie tip buletin /carte de identitate 

 Proiect de cercetare ştiinţifică (minimum 5 pagini + bibliografie de specialitate); 

candidații pentru doctoratul profesional vor pregăti totodată un portofoliu artistic ce va 

cuprinde și un DVD cu înregistrări reprezentative din ultimii 5 ani  (durata de maximum 

20 de minute) 

 Certificat de competenţă lingvistică 

 Scrisori de recomandare, minimum 3, din partea unor personalități din domeniu 
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 Toate documentele solicitate în copie xerox trebuie prezentate la depunerea dosarului de nînscriere 

în original pentru certificarea conformității cu originalul de către Biroul de Studii Doctorale 

(Timișoara, Str. Paris nr. 1, etajul I) 

 

Candidații (cetățeni români şi cetăţeni 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 MEN. 

 

Candidaţii cetăţeni străini din state terţe UE vor depune cererea pentru scrisoarea de acceptare la 

Biroul de Studii Doctorale din cadrul Universităţi i de Vest din Timişoara ,  Str. Paris nr. 1, 

RO-300223 Timişoara, tel. 0040-256-592386; 0040-755-240186; fax. 0040-256-592380, www.uvt.ro 

 

Formularele tip – se descarcă de pe site-ul Biroului de Studii Doctorale /Studii universitare de 

doctorat:  

https://www.uvt.ro 

 
 
Pentru înscrierea la doctorat candidatul trebuie să prezinte un certificat de competenţă lingvistică 

(minimum nivel B2, după Cadrul European de Referinţă a Limbilor) într-o limbă de circulaţie 

internaţională  (engleză,  franceză,  germană  –  opţiunea  pentru  altă  limbă  trebuie  justificată prin 

specificul proiectului de cercetare). Acesta poate fi un certificat recunoscut internaţional (Cambridge, 

DALF etc.) sau un certificat eliberat de Departamentul de Limbi şi Literaturi Moderne din cadrul 

Universităţii de Vest www.litere.uvt.ro - certificate de competență lingvistică. Acest certificat nu este 

necesar absolvenţilor care au făcut studii filologice sau au urmat un program de licenţă şi/sau 

masterat într-o limbă de circulaţie internaţională. 

 

Art.8. 

Potrivit art. 33 din Codul studiilor doctorale, conţinutul şi forma concursului de admitere sunt 

stabilite de către coordonatorul de doctorat, prin consultare cu Consiliul  Şcolii Doctorale. Consiliul 

IOSUD-UVT Domeniul de studii doctorale MUZICĂ a hotărât ca la admiterea la studii universitare 

de doctorat, din sesiunea septembrie 2017, candidaţii să susţină proiectul de cercetare ştiinţifică în 

faţa comisiei de admitere.  

 

Art. 9. 

(1)  După desfăşurarea examenului de admitere la doctorat, IOSUD-UVT Domeniul de studii 

doctorale MUZICĂ 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 probele orale, respectiv pentru 

probele de aptitudini artistice. Decizia comisiei de contestații este definitivă. 

 

Art.10. 

 În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii au obligaţia 

să depună, la momentul confirmării locului obținut, diploma de master (sau adeverinţa, pentru 

candidaţii care au promovat examenul de disertaţie în sesiunea 2016-2017) în original, la Biroul de 
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 Studii Doctorale. Neprezentarea diplomei sau adeverinţei de master în original până la data de 27 

septembrie 2017, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat. 

 

 

1.Media generală minimă de admitere la studii universitare de doctorat nu poate fi mai mică decât 7 

(șapte) sau decât un număr minim de puncte echivalent.  

 

2. Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor 

obţinute la probele concursului de admitere. 

 

3. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor 

finanţate de la bugetul de stat.  

 

Art. 11.   

 (1) Candidaţii declaraţi admişi confirmă obţinerea locului la Biroul de Studii Doctorale din 

cadrul Universităţii  de Vest din Timişoara (Str. Paris nr. 1, RO-300223 Timişoara), unde vor  

depune planul individual al studiilor de doctorat și vor încheia un CONTRACT de studii 

universitare.  

 

Art.12. 

Achitarea taxelor de școlarizare și a altor taxe 

TAXA DE ȘCOLARIZARE 

1. Taxele de studii se stabilesc anual prin Hotărârea Senatului UVT. 

2. Studenții doctoranzi în regim cu taxă, vor achita taxa conform prevederilor și a termenelor 

prevăzute în contractul de studii. 

3. În cazul modificării taxelor de studii, Biroul de Studii Doctorale comunică studenților 

doctoranzi în regim cu taxă, Hotărârea Senatului UVT și întocmește un act adițional la 

contractul de studii. 

4. Taxele se achită la Casieria UVT 

5. Taxele de studii se pot achita prin viramanet bancar în conturile (CUI-UVT 4250670): 

6. În cazul în care plata se face prin virament bancar, studenții doctoranzi vor depune la Biroul 

de Studii Doctorale dovada achitării taxei. 

 RO76TREZ621504601X000503 – Trezoreria Timișoara 

 RO05BTRL03601202618849XX – Banca Transilvania 

 RO50BRDE360SV24919983600 - BRD 

 

 

 

 

website:%20http://www.uvt.ro/


 

 

 

 

 Tel  
                 PAGINA                                                                                                                                           efon: 0256-592.303        

 Email: dci@rectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 

  7 

.. 

         FACULTATEA DE MUZICĂ ŞI TEATRU. 
 
  

B-dul Piața Libertății, Nr. 1, 300077 Timişoara, România. 

Tel. +4 0256-592.650; Fax. +4 0256-592.650  

www.fmt.uvt.ro. 
. 

 

                                                        Școala  Doctorală de Muzică și Teatru  
. 

  

 

 

 

 
 

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT -  

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 

 

 

Perioada de înscriere: 11-15 septembrie 2017, între orele 9-14 

Examenele de admitere : 18-20 septembrie 2017 

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

Termenul limită pentru rezolvarea contestațiilor 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 ): 27 septembrie 

2017 

Afişarea rezultatelor finale: 27 septembrie 2017 

 

Biroul de Studii Doctorale din cadrul Universităţi i de Vest din Timişoara , 

Str. Paris nr. 1, RO-300223 Timişoara 
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 ANEXA 1 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE  
ADMITERE DOCTORAT SEPTEMBRIE 2017 

 

DATE PERSONALE: 

C.N.P.              

NUMELE DE FAMILIE DIN CERTIFICATUL DE NAȘTERE  

PRENUMELE  

PRENUMELE TATĂLUI  

PRENUMELE MAMEI  

DATA  NAȘTERII 

Anul Luna Ziua  Tara de origine Județul Localitatea 

      

STAREA CIVILĂ Căsătorit  

Necăsătorit  

Divorțat(ă)/Văduv(ă)  

CETĂȚENIA Română, cu domiciliu în 
România/străinătate 

 

Alte cetățenii  

Cetățenie anterioară, dacă este 
cazul 

 

ETNIA  

 
DOMICILIUL 
STABIL 

Țara  

Județul  

Orașul / Comuna / Satul  

Adresa (stradă, număr, bloc, 
scară, etaj, apartament,sector) 

 

 
ACTUL DE 
IDENTITATE/         
PAȘAPORT 

CI / Pașaport  

Seria  

Numărul  

Eliberat  

Data eliberării  

Perioada de valabilitate  

DATE DE 
CONTACT 

telefon  

adresă e-mail  

CANDIDAT CARE 
SE ÎNCADREAZĂ 
ÎN CATEGORIA 
PERSOANELOR 
CU DIZABILITĂȚI 

Se bifează numai de către 
persoanele aflate în această 
situație, pe baza de documente 
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DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI  

 
 
 
STUDIILE DE LICENŢĂ 
ABSOLVITE 

Țara  

Localitatea  

Județul  

Denumirea instituției de învățământ 
superior 

 

Facultatea  

Domeniul/Profilul  

Programul de studii/Specializarea  

Titlul obținut  

Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/Seral)  

Forma de finanțare a studiilor (buget/taxa)  

Durata studiilor(număr de ani sau număr de 
semestre,după caz) 

 

Anul absolvirii  

STUDIILE DE MASTERAT 
ABSOLVITE 

Țara  

Localitatea  

Județul  

Denumirea instituției de învățământ 
superior 

 

Facultatea  

Domeniul/Profilul  

Programul de studii/Specializarea  

Titlul obținut  

Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/Seral)  

Forma de finanțare a studiilor (buget/taxa)  

Durata studiilor(număr de ani sau număr de 
semestre,după caz) 

 

Anul absolvirii  

STUDIILE DE DOCTORAT 
ABSOLVITE 

Țara  

Localitatea  

Județul  

Denumirea instituției de învățământ 
superior 

 

Facultatea  

Domeniul  

Titlul obținut  

Forma de învăţământ (ZI/FR)  

Forma de finanțare a studiilor (buget/taxa)  

Durata studiilor(număr de ani sau număr de 
semestre,după caz) 

 

Anul absolvirii  

OPȚIUNEA CANDIDATULUI 
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Verificat secretar, 
______________________ 
 
 

OPȚIUNEA CANDIDATULUI Domeniul fundamental  

Domeniul de doctorat  

Conducător de doctorat   

FORMA DE FINANȚARE Buget – cu bursă  

Buget – fără bursă  

Taxă  

DOCTORAT ÎN COTUTELĂ Națională  

Internațională   

Interdisciplinară  

Profesorul coordonator în cotutelă   

Coordonator de doctorat în cadrul                     
IOSUD - UVT 

 

Domeniul de doctorat  

TEMA DE DOCTORAT CU CARE 
SE ÎNSCRIE LA ADMITERE 
 
 
 

 

 

 
 
 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE  

 

DECLARAȚIE Subsemnatul, declar că am înțeles semnificația tuturor datelor solicitate în această 
fișă. 
Mă oblig să anunț orice modificare în ceea ce privește datele declarate.  
 
 
Data,                                                                                       Semnătura candidatului, 
 
                                                                        _______________________________ 
 
 

Acordul coordonatorului de doctorat, 
 

________________________________ 
 
 
 

website:%20http://www.uvt.ro/
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 Email: dci@rectorat.uvt.ro 
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         FACULTATEA DE MUZICĂ ŞI TEATRU. 
 
  

B-dul Piața Libertății, Nr. 1, 300077 Timişoara, România. 

Tel. +4 0256-592.650; Fax. +4 0256-592.650  

www.fmt.uvt.ro. 
. 
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website:%20http://www.uvt.ro/

	Achitarea taxelor de școlarizare și a altor taxe

