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ADMITEREA ŞI DEPARTAJAREA CANDIDAŢILOR
ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE DOCTORAT
Concursul de admitere la studii universitare de doctorat presupune susţinerea următoarelor probe:
A. Examen de competenţă lingvistică
B. Proba specifică domeniului de doctorat

A. Examenul de competenţă lingvistică va avea loc înainte de susţinerea probei de concurs, la
sediul Școlii Doctorale a UVT și se eliberează un certificat de competenţă lingvistică.
Pot intra la proba specifică domeniului de doctorat candidaţii care au promovat examenul de competenţă
lingvistică.
Sunt scutiţi de susţinerea examenului de competenţă lingvistică următorii candidaţi:
 cei care au deja un certificat de competenţă lingvistică de la UVT sau cei care au obţinut un
certificat cu recunoaştere internaţională (Cambridge, TOEFL, GMAT – pentru engleză şi DALF –
pentru franceză);
 absolvenţii unei facultăţi de limbi străine.
Programarea examenului de competenţă lingvistică (la IOSUD - str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Corpul D):
 Domeniile ISTORIE, INGINERIE ELECTRICĂ, INGINERIE MECANICĂ și INGINERIA
MATERIALELOR, în data de 21 septembrie 2018, începând cu orele 9.oo
 Domeniile MANAGEMENT și CONTABILITATE, în data de 22 septembrie 2018, începând
cu orele 9.oo
Pentru data de 25 septembrie 2018, orele 9.oo, sunt programate toate domeniile pentru care se
impune organizarea unei a doua sesiuni de admitere (în str.Locotenent Stancu Ion, nr. 35,Corpul D ).
B. Proba de concurs specifică domeniului de doctorat constă în prezentarea temei de
cercetare şi a obiectivelor de cercetare, în corelaţie cu temele de cercetare propuse de conducătorii de doctorat
şi bibliografia afişată.
Programarea examenului specific domeniului:
- ISTORIE – 21 septembrie 2018, de la orele 11.oo (str.Locotenent Stancu Ion, nr. 35, Corpul D)
- INGINERIE ELECTRICĂ, INGINERIE MECANICĂ și INGINERIA MATERIALELOR - 21
septembrie 2018, de la orele 11.oo (Str. Aleea Sinaia, nr. 13, în campusul UVT, la facultăţile
de inginerie, lângă Dedeman)
- MANAGEMENT și CONTABILITATE - 22 septembrie 2018, de la orele 11.oo (str.Locotenent
Stancu Ion, nr. 35, Corpul D)
Pentru data de 25 septembrie 2018, orele 11.oo, sunt programate toate domeniile pentru care se
impune organizarea unei a doua sesiuni de admitere (în str.Locotenent Stancu Ion, nr. 35, Corpul D ).
Media de admitere a candidaţilor este media notelor acordate de membrii comisiei de admitere la doctorat.
În cazul candidaţilor cu medii de admitere egale, criteriile succesive de departajare ale acestora sunt:
1. Media examenului de licenţă;
2. Media aritmetică de promovare a anilor de studii (conform foii matricole).

ARACIS 2016
CALIFICATIV
Grad de încredere ridicat

