UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI
Şcoala Doctorală
METODOLOGIE
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat
Septembrie 2014
În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/ian. 2011, a Hotărârii privind aprobarea
Codului studiilor universitare de doctorat nr. 681/iunie 2011, a Ordinului nr. 5734 din 24 decembrie
2013 Ministrului Educaţiei Naţionale privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în
cilcurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015, a
Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii
universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2014/2015 şi a Regulamentului
Şcolii Doctorale aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din iulie 2012, .
***
Art.1. La concursul de admitere la doctorat au dreptul să participe absolvenţii învăţământului
universitar de lungă durată, sau absolvenţi „Bologna”cu diplomă de licenţă şi diplomă de master.
Art.2. Universitatea din Petroşani organizează doctorat pentru domeniul fundamental ŞTIINŢE
INGINEREŞTI cu două domenii de doctorat:
-

Mine, Petrol şi Gaze;

-

Ingineria sistemelor;

-

Ingineria industrială

-

Ingineria electrică

Art.3. În cadrul Universităţii doctoratul este organizat în sistem cu frecvenţă (zi).
Art.4. Anual se scot la concurs locuri la zi bugetate de MEN şi locuri la zi cu taxă.
Conform adresei MEN - Direcţia Generală Învăţământ Superior, cu nr. ____________.2014, referitor
la „Repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii
universitare în anul universitar 2014/2015, Universitatea din Petroşani are la ciclul de studii doctorale
repartizate ___ locuri bugetate şi _____ cu taxă.
Art.5. Admiterea la doctorat, indiferent de forma la care se organizează se face prin concurs, pe baza
rezultatelor obţinute la licenţă, master şi la examenul de admitere la doctorat .
Înscrierile au loc în perioada 08.09.-18.09. la secretariatul Şcolii Doctorale.
Art.6. Diplomele absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durată, eliberate până în anul 1993,
inclusiv, sunt echivalente cu diplomele de licenţă şi master.
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Art.7. Concursul de admitere constă din două probe: examen de competenţă lingvistică pentru o limbă
de circulaţie internaţională, o probă orală de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studii
de doctorat şi propunerea unei teme a tezei de doctorat.
Examenul de competenţă lingvistică se susţine la CENTRUL LINGVISTIC „EUROLANGUAGE” al
Universităţii, care eliberează un certificat de competenţă lingvistică. Sunt scutiţi de acest examen
candidaţii care fac dovada că au obţinut în ultimii doi ani, de la data concursului, un certificat de
competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională îl vor prezenta pentru echivalare.
Proba de verificare a cunoştinţelor se va susţine de către toţi candidaţii care au obţinut certificatul de
competenţă lingvistică şi constă într-o discuţie tip interviu/colocviu în faţa unei comisii formată din 35 membri (conducătorii de doctorat care au locuri în concurs şi, după caz, alţi specialişti în domeniu
care au titlul de doctor) aprobată de Consiliul de Administraţie al Universităţii, pe baza unei tematici
specifice domeniului de studii .
Aprecierea nivelului de cunoaştere a problematicii domeniului/specialităţii se face cu note de la 1 la 10
Rezultatul concursului se consemnează într-un proces-verbal care, împreună cu dosarul candidatului,
se depune la Şcoala Doctorală.
Art.8. Admiterea se va face pe domenii de studiu, în ordinea mediei obţinută de către candidaţii
la concurs, în limita locurilor scoase la concurs pentru fiecare conducător de doctorat, dar cu
media de cel puţin 8 (opt).
Validarea rezultatelor admiterii şi înmatricularea candidaţilor reuşiţi la concurs, se face prin Decizia
Rectorului Universităţii începând cu 1 octombrie.
Art.9. Comisia de interviu se organizează pe domenii de doctorat şi se constituie dintr-un preşedinte şi
cel puţin doi membrii având calitatea de conducători de doctorat sau specialişti cu titlul ştiinţific de
doctor.
Concursul de admitere se organizează în perioada 23.09 – 30.09.2014
Taxele stabilite în şedinţa Senatului Universităţii:
Şcolarizare cu taxă – 3.000 RON
Înscriere la concursul de admitere – 70 RON
Înmatriculare – 70 RON
Prezenta Metodologie este aprobată în Senatul Universităţii din Petroșani, prin Hotărârea nr. 32
din data de 29 04.2014.
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