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FACULTATEA DE MUZICĂ ŞI TEATRU.
Școala Doctorală de Muzică
DOSARUL
de admitere la doctorat cuprinde următoarele
(se depune la Biroul de Studii Doctorale, RO-300223 Timişoara, strada Paris, nr. 1, etj. I):
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Fişa de înscriere cu avizul conducătorului de doctorat (formular tip);
Fişa de înscriere cu avizul conducătorului de doctorat (formular tip);
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;
Lista de lucrări științifice, cuprinzând cel puțin două lucrări ştiinţifice susţinute ca unic
autor sau/şi o lucrare în calitate de co-autor în cadrul unor sesiuni ştiinţifice naţionale cu
vizibilitate internaţională (doar pentru doctorat ştiinţific);
Lista cu trei teme propuse de către candidat care vor fi prezentate în cadrul interviului și
Proiectul de cercetare ştiinţifică aferent temei de doctorat pentru care candidează, de
minimum 5 pagini + bibliografie de specialitate (5 exemplare în format tipărit) - doctorat
profesional şi doctorat ştiinţific, (Proba I);
Portofoliu artistic pentru doctoratul profersional ce va cuprinde și un DVD cu înregistrări
reprezentative din ultimii 5 ani (durata de maximum 20 de minute);
Lista pentru doctoratul profesional cu repertoriul instrumental/vocal/dirijoral pe care
candidatul o va susține – obligatoriu 2 lucrări de stiluri muzicale diferite (Proba a II-a);
Fotografie tip buletin /carte de identitate;
Certificat de competenţă lingvistică;
Scrisori de recomandare, minimum 3, din partea unor personalități din domeniu.

Dosarele incomplete nu pot fi luate în considerare pentru procedura de înscriere la concursul
de admitere.
ATENȚIE:
Toate documentele solicitate în copie xerox trebuie prezentate la depunerea dosarului de înscriere
în original pentru certificarea conformității cu originalul de către Biroul de Studii Doctorale
(Timișoara, Str. Paris nr. 1, etajul I)
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*Candidații (cetățeni români, cetăţeni UE sau cetățeni din state terțe UE) care au efectuat studii în
străinătate, vor prezenta un atestat de echivalare a acestora / Vezi: METODOLOGIE UVT privind
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat Anul
universitar 2018/2019 www.uvt.ro
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