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METODOLOGIE 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat în anul 

universitar 2017-2018 
 
 

Art.1. Admiterea la studiile doctorale organizate în cadrul Școlii Doctorale din 

Universitatea Petroşani, se realizează în conformitate cu prevederile conţinute în următoarele 

acte normative:  

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul MEN nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;  

- Ordinul nr. 3236/10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi 

şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe 

locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de 

stat acreditate; 

- Ordinul nr. 3473 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi 

şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018; 

- Metodologia  privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica 

Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular 

din România, la programe de studii acreditate 

Art.2. 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.3.  

(1) Universitatea din Petroşani organizează studii doctorale pentru domeniul fundamental 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI, cu cinci domenii de doctorat: 

- Ingineria sistemelor; 

- Inginerie electrică; 

- Inginerie industrială; 

- Inginerie și management; 

- Mine, Petrol şi Gaze. 

(2) Universitatea din Petroșani organizează doctorat și în cotutelă, conform legislației în 

vigoare.  
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  Art.4.  

(1) În cadrul Universităţii din Petroșani, doctoratul este organizat în sistem cu frecvenţă. 

(2) Anual, se scot la concurs locuri ”cu frecvență” bugetate de MEN şi locuri ”cu frecvență” 

și ”cu frecvență redusă” cu taxă. 

Art. 5. În anul universitar 2017/2018, Universitatea din Petroşani are repartizate, la ciclul 

de studii doctorale, 7 locuri bugetate şi 70 de locuri cu taxă. De asemenea, pentru tinerii de 

origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă, sunt alocate de către 

MEN, 5 locuri bugetate, iar pentru cetățenii extracomunitari școlarizați pe cont propriu valutar 

există 40 locuri.  

Art.6. Admiterea la doctorat, indiferent de forma la care se organizează se face prin 

concurs pe domenii de doctorat, pe baza rezultatelor la colocviul  de admitere. La admiterea 

în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa: 

 absolvenții cu diplomă de licență/inginer sau echivalentă studiilor universitare de lungă 

durată în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995 cu modificările și completările 

ulterioare; 

 absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă, conform Legii nr. 288/2004 cu 

modificările și completările ulterioare, care dețin diploma de studii universitare de 

masterat.  

 absolvenții cu diplomă de licență/inginer sau echivalentă, conform Legii nr. 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare, care dețin diploma de studii universitare de 

masterat.  

Art.7. Pentru a fi eligibili să participe la examenul de admitere la studiile universitare de 

doctorat, candidații trebuie să satisfacă următoarele condiții: 

 Media de absolvire a studiilor de licență să fie minim 7.50 (aceasta se calculează ca 

medie aritmetică între media anilor de studiu și nota/media de la examenul de 

diplomă/licență);  

 Media de absolvire a studiilor de master să fie minim 8.00 (aceasta se calculează ca 

medie aritmetică dintre media anilor de studiu și nota/media de la examenul de 

disertație).   
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Art.8.  

(1) Cetățenii statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spațiului Economic 

European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii 

universitare, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce 

privește taxele de școlarizare, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 6102/15.12.2016 

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licenţă, de master şi de doctorat.  

(2) Cetățenii din statele terțe pot participa la admitere conform prevederilor legale în 

vigoare și acordurilor bilaterale stabilite în baza Ordinului nr. 3473 din 17 martie 2017 privind 

aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu 

anul şcolar/universitar 2017-2018.  

(3) Românii de pretutindeni pot participa la concursul de admitere la studiile doctrale în 

baza Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în 

Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și 

particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2017-

2018.  

Art.9.  

(1) Candidații declarați admiși în urma concursului de admitere, dobândesc calitatea 

de student-doctorand și asistent cercetare la data înmatriculării și încheie un contract de 

studii cu Școala doctorală a Universității din Petroșani, pe durata celor 3 ani alocați stagiului 

de doctorat.  

(2) Studenții doctoranzi admiși pe locurile cu bursă sunt încadrați, la data 

înmatriculării, ca asistenți de cercetare în statul de funcțiuni al departamentului din care face 

parte conducătorul de doctorat. Orice modificare de cuantum al bursei și alte schimbări 

legate de activitatea desfășurată de doctoranzi, sunt prevăzute prin acte adiționale la 

contract. 

Art.10.  

(1) 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. 

(2) 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 
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data concursului, un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, pe 

care îl vor prezenta pentru echivalare. 

(3) 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 pe 

baza unei tematici specifice domeniului de studii. Proba se va susține în faţa  unei comisii de 

interviu, organizată pe domenii și formată din minim 3 membri (conducătorii de doctorat şi, 

după caz, alţi specialişti în domeniu care au titlul de doctor), a cărei componență este 

aprobată de Consiliul de Administraţie al Universităţii din Petroșani. 

(3) 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 se 

atașează la dosarul candidatului, depus la secretariatul Şcolii Doctorale. 

Art.11. Admiterea se va face pe domenii de doctorat, în ordinea mediei obţinută 

de către candidaţi, în limita locurilor scoase la concurs. Media minimă pentru 

admiterea unui candidat la studiile doctorale este 7 (șapte).  

Art. 12. Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidaţii vor prezenta 

la secretariatul  Şcolii Doctorale a Universităţii, următoarele acte: 

(1) Cetățeni români: 

 Cerere de înscriere (tip);  

 Curriculum vitae  Europass;  

 Lista de lucrări științifice publicate (dacă este cazul);  

 Copii xerox (conform OUG 41/28.06.2016) prezentate împreună cu                  

documentele originale, pentru conformitate, sau copii legalizate pentru 

următoarele documente: 

 diploma de bacalaureat; 

 diploma de finalizare a studiilor de licență/diplomă de inginer (sau 

echivalenta acesteia), cu anexele aferente, după caz (foaie matricolă sau 

supliment la diplomă); 

 diplomele de studii aprofundate sau master (cu anexele aferente după 

caz: foaie matricolă respectiv supliment la diplomă).  

 certificatul de naștere; 

 certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, dacă este 

cazul;  

 copie xerox după cartea de identitate/buletin; 
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 chitanța de la casieria UP  privind achitarea taxei de înscriere în valoare 

de 70 lei;  

 dosar cu șină (cu coperți din carton).  

Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile 

corespunzătoare anului universitar 2017-2018 pot prezenta la înscriere, în locul 

diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se 

menționează media examenului de disertație, media generală a anilor de studii și 

termenul de valabilitate.  

(2) Cetăţenii non – UE care doresc să se înscrie la concursul de admitere la doctorat 

la Universitatea din Petroşani, vor trimite în perioada 10 aprilie -10 august, pe 

email ssu@upet.ro, sau prin poştă la adresa :Universitatea din Petroşani Cabinetul 

Secretarului Şef Universitate, Str. Universităţii nr. 20, Cod poştal 332006, 

Petroşani, jud. Hunedoara, următoarele documentele de aplicare, pentru a li se 

accepta pre-înscrierea:  

a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 

b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 

c) copie de pe paşaport; 

d) cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzuta în 

Ordinului nr. 3473 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de 

primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul 

şcolar/universitar 2017-2018, completată la toate rubricile în dublu exemplar; 

e)copie şi traducere legalizată a actelor de studii, autentificate de către 

autorităţile de resort din ţara emitentă; 

f)foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; 

h)certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste 

faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli 

contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 

 Se va evalua dosarul în cadrul Compartimentului Studenţi Străini din 

cadrul Universităţii din Petroşani cu documentele de aplicare trimise pe email 

sau poştă, şi va trimite către MEN- DGRIAE, o listă cu persoanele care au 

aplicat şi o copie a documentelor de aplicare, pentru a putea fi emisă 

Scrisoarea de Acceptare pentru studiile la care au optat candidaţii. 

mailto:ssu@upet.ro
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(3) Cetăţenii UE, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia 

Elveţiană care doresc să se înscrie la concursul de admitere la doctorat la 

Universitatea din Petroşani, vor trimite în perioada 10 aprilie - 10 august, pe 

email ssu@upet.ro, sau prin poştă la adresa: Universitatea din Petroşani 

Cabinetul Secretarului Şef Universitate, Str. Universităţii nr. 20, Cod poştal 

332006, Petroşani, jud. Hunedoara, următoarele documentele de 

aplicare , pentru a li se accepta pre-înscrierea:  

a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 

b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 

c) copie de pe paşaport; 

d) copie şi traducere legalizată a actelor de studii, autentificate de către autorităţile de resort 

din ţara emitentă; 

e) foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; 

f) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că 

persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte 

afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 

 Se va evalua dosarul în cadrul Compartimentului Studenţi Străini din cadrul 

Universităţii din Petroşani, cu documentele de aplicare trimise pe email sau poştă, şi se va 

trimite către CNRED, o listă cu persoanele care au aplicat şi o copie a documentelor de 

aplicare, pentru a putea fi emis Atestatul de echivalare a studiilor. 

Art. 13. Validarea rezultatelor admiterii şi înmatricularea candidaţilor admiși în urma 

concursului de admitere, se face de către Consiliul Școlii Doctorale. Înmatricularea studenților 

doctoranzi se face prin Decizie a Rectorului Universităţii. La înmatriculare, studenții 

doctoranzi vor semna contractele de studii, vor achita taxa de înmatriculare, iar cei 

înmatriculați în regim cu taxă vor depune la casieria Universității suma de 500 de lei din taxa 

de școlarizare aferentă anului I de studii (excepție fac cei proveniți din țări terțe UE), în 

conformitate cu Hotărârea Senatului privind taxele de învățământ pentru anul universitar 

2017-2018. 

Art. 14. Pentru anul universitar 2017-2018, înscrierile au loc în perioada 3.07 – 31.07 

și 01.09 - 15.09.2017, la secretariatul Şcolii Doctorale și în perioada 3.07 - 15.09.2017 pe 

pagina web a Școlii Doctorale, iar concursul de admitere se organizează în perioada 18.09 

– 23.09.2017.  
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Art. 15.  

(1) Școala Doctorală asigură transparența procedurilor de evaluare și de selecție a 

candidaților pentru admiterea la doctorat și asigură accesul la aceste informații, inclusiv prin 

publicarea pe site-ul www.upet.ro și prin alte mijloace de informare (broșuri, afișe etc.).  

(2) Directorul Școlii Doctorale răspunde pentru buna desfășurare a concursului de 

admitere, în condițiile respectării normelor de calitate, de etică universitară și a legislației în 

vigoare.  

 

Prevederile prezentei Metodologii au fost adoptate în ședința Senatului Universității 

din Petroșani prin Hotărârea nr. 52 din 25.05.2017. 
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