METODOLOGIE DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
ANEXA 3 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SCOLII
DOCTORALE DIN IOSUD – UTCB
2017 ‐ 2018

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea admiterii la Studii Universitare
de Doctorat (SUD) de la IOSUD ‐ Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, fiind elaborată în
conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 modificată şi completată, Hotărârea Guvernului
nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat cu modificările ulterioare,
precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Doctorale din UTCB.
Art. 2. Pentru anul universitar 2017 – 2018 IOSUD – UTCB organizează concurs de admitere la SUD
pentru domeniile de doctorat:
‐
‐
‐
‐

Inginerie Civilă şi Instalaţii
Inginerie Electrică
Inginerie Mecanică
Inginerie Industrială

Art. 3. Admiterea la SUD se face în limita locurilor alocate anual de MEN pentru doctoratul în regim de
finanţare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale, respectiv de către IOSUD – UTCB pentru
doctoratul în regim cu taxă.
Art. 4. Locurile alocate pentru diferitele forme de SUD se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin postare pe
site‐ul Scolii Doctorale.
Art. 5. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face în funcţie de programele de cercetare
ştiinţifică desfăşurate de conducătorii de doctorat. Conducătorii de doctorat au obligaţia de a comunica
cel târziu în luna iunie secretariatului Şcolii Doctorale programele de cercetare în derulare şi viitoare,
precum şi numărul de locuri disponibile pentru studenţii doctoranzi. Secretariatul Scolii Doctorale va
afişa pe site aceste teme şi numărul de locuri, precum şi tematicile pentru examenul de specialitate.
Art. 6. Admiterea candidaţilor la studii universitare de doctorat se face prin concurs organizat anual de
IOSUD – UTCB.
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Capitolul II INSCRIEREA CANDIDATILOR
Art. 7. La concursul de admitere la doctorat au dreptul să participe absolvenţii cu diplomă ai studiilor
universitare de Master sau echivalentă acesteia. Candidaţii care au dobândit diploma de inginer, de
licenţă sau de master în alt domeniu decât cel în care se înscriu la studii universitare de doctorat sunt
eligibili numai dacă au promovat în prealabil o serie de examene din cunoştinţele specifice noului
domeniu. Numărul şi conţinutul examenelor din cunoştinţele specifice noului domeniu se stabilesc de
către potenţialul conducător de doctorat. Examenele se susţin în cadrul departamentului de specialitate
din care face parte potenţialul conducător de doctorat, cu o comisie stabilită de directorul de
departament. Preşedintele acestei comisii este conducătorul de doctorat. Studiul în vederea dobândirii
cunoştinţelor specifice se face individual, pe baza unei bibliografii anunţate din timp de către potenţialul
conducător de doctorat. Susţinerea acestor examene se programează înaintea concursului de admitere
la doctorat.
Art. 8. Doctoranzii exmatriculaţi au dreptul să participle la un nou concurs de admitere numai pe locurile
cu taxă.
Art. 9. Inscrierea candidaţilor
Candidatul la concursul de admitere la SUD depune la Secretariatul Scolii Doctorale un dosar de
înscriere compus din :
1. Cerere de înscriere (Anexa 1), avizată de conducătorul de doctorat potenţial;
2. Fişa de înscriere (Anexa 2)
3. Copii conform cu originalul după:
‐ certificatul de naștere;
‐ certificat de căsătorie (dacă este cazul)
‐ diploma de inginer (sau echivalenta acesteia) și foaia matricolă:
‐ diploma de studii aprofundate sau master și foaia matricolă, dacă este cazul
(pentru absolvenții de master promoția 2017 se va depune adeverința de absolvire eliberată de
facultate);
4. Copie după cartea de identitate
5. Curriculum vitae, în formă Europass (vezi formatul pe site‐ul UTCB);
6. Lista de lucrări publicate;
7. Chitanța de la casieria UTCB privind achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei (candidații
proveniți din rândul salariaților UTCB sunt scutiți de taxa de admitere, aceștia vor aduce o
adeverință de salariat de la Direcția resurse umane și salarizare);
8. Dosar cu șină ( cu coperți din carton).
9. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la SUD
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Capitolul III DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. 10. Concursul de admitere se organizează pe domeniile de doctorat acreditate ale Şcolii Doctorale,
în funcţie de numărul de locuri disponibile comunicate de conducătorii de doctorat, conform Art. 5.
Numărul de locuri pentru un anumit domeniu va fi direct proporţional cu numărul de locuri disponibile
comunicate de conducătorii de doctorat raportat la numărul total de locuri aprobate. Repartizarea pe
specializări a locurilor scoase la concurs se face de către Şcoala Doctorală, în funcţie de locurile
disponibile ale conducătorilor de doctorat, de solicitările candidaţilor şi de strategia de dezvoltare a
cercetării la nivelul UTCB. Locurile scoase la concurs sunt aprobate de către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice.
Art. 11. Concursul de admitere cuprinde o probă de competenţă lingvistică (pentru o limbă străină de
circulaţie internaţională) şi un examen de specialitate.
Art. 12. Proba de competenţă lingvistică este susţinută în cadrul Departamentului de limbi străine şi
comunicare din UTCB. Rezultatul examinării se exprimă prin unul din calificativele: „Admis”, „Admis
condiţionat” sau „Respins”. Pentru candidaţii care posedă un certificat de competenţă lingvistică cu
recunoaştere internaţională, recunoscut ca atare de Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare, ori
au urmat şi finalizat studiile de master într‐o limbă de circulaţie internaţională, proba de competenţă
lingvistică nu mai este necesară, candidatul fiind considerat “Admis”. În cazul în care nivelul
cunoştinţelor candidatului nu corespunde calificativului „Admis” sau dacă, din motive obiective,
candidatul nu a participat la examenul de competenţă lingvistică, Şcoala Doctorală poate aproba
admiterea candidatului doar pe baza rezultatelor de la probele de specialitate, dar candidatul trebuie să
promoveze această probă cel târziu la data admiterii seriei următoare de candidaţi la studii doctorale. In
cazul în care nu promovează nici la această dată, Scoala Doctorală poate aproba în mod excepţional
refacerea ulterioară a probei. Este obligatorie promovarea probei până la momentul susţinerii tezei de
doctorat.

Art. 13. Examenul de specialitate se desfăşoară oral şi conţine două probe.
Prima probă constă în examinarea cunoştintelor din domeniul de studiu ales, pe baza unei tematici
afişate la departamentele în care activează conducătorii de doctorat ai specializării respective, precum şi
pe site‐ul Scolii Doctorale. Pentru aceasta probă candidatul trebuie să realizeze o prezentare orală (de
preferinţa pe suport Power Point) de cca 5 ‐ 10 min din care sa rezulte cunoaşterea domeniului şi a
provocărilor actuale ale acestuia. Se recomandă ca această prezentare să fie bazată pe câteva articole de
specialitate recente, publicate în reviste ştiinţifice cotate ISI sau din fluxul principal de publicaţii (BDI).
Membrii comisiei vor pune întrebări pentru a evalua gradul de cunoaştere al subiectului abordat.
A doua probă constă în evaluarea vocaţiei de cercetător a candidatului, pe baza unui interviu în cadrul
comisiei de concurs. Pentru această probă candidatul trebuie să prezinte Fişa temei de cercetare alese
(Anexa 3), elaborată după discuţii preliminare cu conducătorul de doctorat şi semnată de acesta, care
cuprinde tematica viitoarei teze de doctorat, direcţiile principale de cercetare care se doresc a fi
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abordate, rezultatele scontate, mijloacele necesare derulării cercetării, cercetările anterioare derulate
etc. Candidatul va prezenta principalele aspecte comisiei, urmând ca aceasta din urmă să aibă o discuţie
clarificatoare cu candidatul pentru a evalua vocaţia de cercetător al acestuia.
Art. 14. Modul de notare. Notarea probelor la examenul de specialitate se face individual de către
fiecare membru al comisiei de concurs cu note de la 1 la 10, prin completarea unei Fişe individuale de
examinare (Anexa 4). Pe fişa de concurs a candidatului (Anexa 5) se trece media fiecărei probe şi media
examenului de specialitate, ca medie aritmetică a notelor de la cele două probe.
Art. 15. Notarea la proba de examinare a cunoştinţelor. Membrii comisiei vor aprecia :
‐
‐
‐

Calitatea sintezei bibliografice şi a prezentării – max. 3 puncte
Pertinenţa surselor documentare faţă de tematica abordată – max. 3 puncte
Răspunsurile la întrebările comisiei – max. 4 puncte

Art. 16. Notarea la proba de examinare a vocatiei de cercetător. Membrii comisiei vor aprecia :
‐
‐
‐
‐

Oportunitatea temei de cercetare propuse – max. 2 puncte
Modul şi gradul de dezvoltare al temei propuse pentru teza de doctorat, succesiunea logică a
etapelor de cercetare propuse – max. 4 puncte
Analiza mijloacelor necesare pentru efectuarea cercetării – max. 2 puncte (se vor acorda 2
puncte dacă există un real potential de finanţare al cercetării)
Cercetările anterioare ale candidatului – max. 2 puncte (dacă sunt în aceeaşi tematică 2 puncte,
dacă sunt în tematici înrudite – 1 punct, dacă nu are – 0 puncte)

Art. 17. Media generală de admitere la studii universitare de doctorat se va calcula de către secretariatul
Şcolii Doctorale ca media aritmetică a următoarelor note: media anilor de facultate, nota obţinută la
examenul de licenţă, media anilor de master, media examenului de disertaţie şi media examenului de
specialitate. În cazul în care candidaţii sunt absolvenţi ai studiilor universitare în forma veche (5 ani),
nota la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se va calcula ca media aritmetică a
următoarelor note: media anilor de facultate, nota obţinută la examenul de diplomă şi media
examenului de specialitate. Media minimă de concurs pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi
declarat admis la studii universitare de doctorat este 8.
Art. 18. Atunci când este necesară departajarea mai multor candidaţi care au aceeaşi medie se vor
utiliza, în această ordine, următoarele criterii de departajare: (1) nota obţinută la examenul de
specialitate; (2) media generală a anilor de studii la licenţă.
Art. 19. Pentru organizarea admiterii la nivelul Scolii Doctorale a UTCB va fi numită o comisie de
admitere alcătuită din Preşedinte – Directorul Scolii Doctorale şi 2 membri din rândul membrilor CSD. Se
pot coopta în comisie, în calitate de observatori, şi studenţi‐doctoranzi, la propunerea membrilor
doctoranzi din CSUD. Comisia de admitere va fi avizată de CSUD şi aprobată de Rectorul UTCB.
Propunerea de comisie de admitere se va face până la data de 15.06.2017. De asemenea, până la
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aceeaşi dată va fi propusă şi ulterior numită o comisie de contestaţii alcătuită dintr‐un Preşedinte şi 2
membri care să nu fie şi membri în comisiile de admitere sau comisiile pentru proba de specialitate.
Art. 20. Pentru proba de competenţă lingvistică comisia de concurs şi modul de desfăsurare al probei
sunt stabilite de DLSC.
Art. 21. Pentru examenul de specialitate comisiile de concurs sunt formate din câte 3‐5 membri, dintre
care un preşedinte. Componenţa comisiilor de concurs este propusă de CSD după consultări cu
conducerile departamentelor. Comisiile sunt alcătuite, de regulă, din conducători de doctorat ai
specializării, alături de care pot fi numiţi şi alţi profesori şi conferenţiari, precum şi specialişti din
domeniu care au titlul de doctor. Comisiile se alcătuiesc, de regulă, pentru fiecare din specializările de
doctorat din lista specializărilor UTCB pentru care se organizează concurs. Din comisie pot face parte
membri ai mai multor departamente, facultăţi sau, dacă este cazul, universităţi. Se pot coopta în comisii,
în calitate de observatori, şi studenţi‐doctoranzi, la propunerea CSD. Propunerile de comisii se vor face
până la data de 1.07.2017 şi vor fi avizate de CSUD, apoi comisiile vor fi numite prin decizia Rectorului
UTCB.
Art. 22. Afişarea rezultatelor se face pe site‐ul Scolii Doctorale a UTCB şi la avizierul acesteia.
Art. 23. Eventualele contestaţii privind rezultatele concursului de admitere se depun în termen de 24 ore
de la afişarea rezultatelor la secretariatul Scolii Doctorale a UTCB (în zi lucrătoare). Comisia va rezolva
contestaţia în termen de 24 ore de la depunerea acesteia.

Capitolul IV CALENDARUL ADMITERII LA SUD 2017/2018
Art. 24. Admiterea la SUD în IOSUD – UTCB se organizează în luna septembrie 2017 după următorul
calendar:
SESIUNEA I
Inscrierea candidaţilor:
Etapa I (preînscriere): 3 – 15.07.2017
Etapa II: 4 – 15.09.2017
Proba de competenţă lingvistică: 18.09.2017
Examen de specialitate: 19 – 22.09.2017
Afişare rezultate: 25.09.2017
SESIUNEA a II‐a (numai dacă rămân locuri vacante)
Inscrierea candidaţilor: 26.09.2017
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Examen de specialitate: 27‐28.09.2017
Afişare rezultate: 29.09.2017
Notă: Proba de competenţă lingvistică pentru candidaţii înscrişi în sesiunea a II‐a va fi susţinută în
sesiunea de admitere 2018.

Capitolul V. DISPOZITII FINALE
Art. 25. Validarea rezultatelor concursului de admitere la studii universitare de doctorat şi
înmatricularea candidaţilor se face prin decizie a Rectorului UTCB.
Art. 26. După ce este admis la studii universitare de doctorat, studentul doctorand îşi va desfăşura
activitatea în cadrul departamentului în care lucrează conducătorul de doctorat.
Art. 27. Prevederile prezentei metodologii sunt Anexă la Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Scolii Doctorale din UTCB.
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