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Regulament privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de
doctorat - IOSUD-USAMVB Timişoara în anul universitar 2017/2018

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de
doctorat în IOSUD-USAMVB Timişoara este elaborat în conformitate cu Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, H.G. nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de
doctorat, Ordinul M.E.N.C.S. nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru
privind organizare admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.
CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, constituie cel de-al
treilea ciclu al studiilor universitare oferite de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara şi au ca scop
dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Ele permit dobândirea unei calificări
de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.
Art. 2. IOSUD-USAMVB TIMIŞOARA este condus de către Consiliul pentru Studiile
Universitare de Doctorat (CSUD) alcătuit din conducători de doctorat şi studenţi-doctoranzi,
organ care se constituie în conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat.
Art. 3. Activităţile legate de desfăşurarea doctoratului în IOSUD-USAMVB din Timişoara
se organizează în două Şcoli doctorale în domeniile:
a. Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale
b. Medicină Veterinară.
Art. 4. Studiile universitare de doctorat în cadrul IOSUD-USAMVBT se organizează la
forma de învăţământ cu frecvenţă și la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. Prezenţa
efectivă necesară a studentului-doctorand este decisă de către conducătorul de doctorat în
funcţie de specificul programului de studii universitare de doctorat şi cu respectarea prevederilor
regulamentului propriu al şcolii doctorale şi a prevederilor legale în vigoare.
Art. 5. Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la
bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. O persoană poate
beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de studii universitare de doctorat.

1

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României” din Timişoara

COD
USAMVBT – PG 001- R030

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile
universitare de doctorat - IOSUD-USAMVB Timişoara în anul universitar
2017/2018

Organism
emitent
Serviciul de
Managementul Calității

Ediţia 2 /Revizia 1

Art. 6. Programul de studii universitare de doctorat din cadrul IOSUD-USAMVB
Timişoara este de: Doctorat ştiinţific, în urma finalizării studiilor universitare de doctorat
ştiinţific se conferă diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr.
Art. 7. (1) Studiile universitare de doctorat ale unui student-doctorand în cadrul
IOSUD-USAMVBT se planifică pentru o perioadă de :
• 3 ani universitari, pentru studiile de ingineria resurselor vegetale şi animale
• 4 ani universitari, pentru studiile medicale veterinare.
(2) Fiecare an universitar este alcătuit din câte 2 semestre universitare. Programul de
doctorat se desfășoară sub coordonarea unui conducător de doctorat și cuprinde:
• un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul unei
şcoli doctorale şi alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu;
• un program individual de cercetare ştiinţifică.
Art. 8. Studiile universitare de doctorat se încheie cu susţinerea publică a unei lucrări
originale, numită teză de doctorat, care este rezultatul activităţii de cercetare originală
desfăşurate de către studentul-doctorand pe parcursul studiilor universitare de doctorat.
Art. 9. Studiile universitare de doctorat se desfăşoară pe baza unui Contract de studii
universitare de doctorat încheiat între studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al
României” din Timişoara.
Art. 10. Întreruperea studiilor universitare de doctorat se poate face doar în următoarele
situaţii: din motive medicale, în vederea efectuării concediului pentru sarcină şi lăuzie, a
concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, şi respectiv pentru alte motive temeinic
justificate.
Art. 11. În mod regulat, orice întrerupere a doctoratului trebuie să înceapă în prima zi a
unui semestru universitar şi să se încheie în ultima zi a unui semestru universitar, astfel
asigurându-se ca perioada respectivă de întrerupere să cuprindă un număr întreg de semestre
universitare. Pentru situaţii excepţionale se pot face excepţii de la regula prezentă.
Art. 12. (1) Durata cumulată a perioadelor de întrerupere şi prelungire acordate unui
student-doctorand, va fi de cel mult 4 semestre universitare.
(2) Întreruperile se aprobă doar de către directorul CSUD, la cererea studentuluidoctorand, cu acordul conducătorului de doctorat şi avizul şcolii doctorale de unde provine
studentul-doctorand. Durata acestor studii se prelungeşte cu perioadele cumulate ale
întreruperilor aprobate.
(3) Cererea de prelungire se depune de către conducătorul de doctorat la Consiliul Şcolii
Doctorale, care o va înainta către CSUD şi care va fi apoi supusă aprobării Senatului
Universităţii. Prelungirea se poate acorda doar o singură dată.
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(4) Prelungirea prevăzută la alin. 3, respectiv întreruperea şi prelungirea prevăzute la
alin. 2 se stabilesc prin acte adiţionale la contractul de studii universitare de doctorat.
Art. 13. (1) Numărul de locuri în regim de finanțare de la bugetul de stat pe fiecare
instituție organizatoare de studii universitare de doctorat sunt stabilite prin ordin al ministrului
educației naționale, iar numărul de locuri în regim cu taxă este fixat prin hotărâre a Senatului
universitar.
(2) Taxa de studiu anuală şi taxa pentru susţinerea publică a tezei de doctorat, se aprobă
de către Senatul USAMVBT, pentru fiecare an universitar, la propunerea consiliilor şcolilor
doctorale şi cu avizul Consiliului de Administraţie. Aceste taxe se fac publice până la data
anunţării concursului de admitere la doctorat pentru acel an universitar. Ele se achită în
conformitate cu prevederile contractului de studii universitare de doctorat şi se încasează de
către Secretariatul IOSUD - USAMVBT.
CAP. II. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
Art. 14. (1) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în
domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.
(2) Admiterea la studiile universitare de doctorat, se face pe bază de concurs, înainte de
începerea anului universitar, de către USAMVBT, prin IOSUD-USAMVBT, pe şcolile doctorale,
dar nu mai târziu de 30 septembrie.
(3) Calendarul admiterii la studiile universitare de doctorat pe anul universitar 2017 2018 este următorul:
 Înscrieri: 18 - 22 septembrie;
 Concurs de admitere: 25 - 27 septembrie;
 Depunere și rezolvare contestații: 28 septembrie;
 Afișare rezultate finale: 29 septembrie;
 Înmatriculare: 02 octombrie
Art. 15. (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de
doctorat numai absolvenții cu diplomă de master obținută în România sau echivalentă,
indiferent de anul absolvirii programului de master.
(2) La concursul de admitere se pot înscrie la doctorat absolvenţi ai studiilor universitare
de master, dar şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul
absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ
de lungă durată).
(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa şi cetăţenii
statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai
Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru studenţii români, inclusiv
în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
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(4) La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie şi cetăţeni care nu fac
parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană
(extracomunitari), absolvenţi ai studiilor universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă de
licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). Recunoaşterea
studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către Direcţia de
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
(5) Admiterea românilor de pretutindeni, precum și a cetățenilor din state terțe Uniunii
Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educației
Naționale.
(6) Cetățenii menționați la alin. 5 declarați admiși în ciclul de studii universitare de
doctorat, se pot înmatricula numai în baza diplomei de master recunoscute în conformitate cu
metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației
Naționale.
(7) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română,
cetățenii Uniunii Europene și din state terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii
române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.
(8) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de
studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.
(9) Un candidat declarat admis, poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru
un singur program de doctorat.
(10) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul
instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat, într-un domeniu de doctorat nu este
condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master. Durata totală
cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de
credite transferabile (ECTS).
(11) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, sunt
suportate de către studenţii doctoranzi.
Art. 16. Odată cu înscrierea la concursul de admitere, candidatul la studiile universitare
de doctorat îşi va alege un conducător de doctorat, dintre conducătorii de doctorat din cadrul
IOSUD - USAMVBT care oferă locuri de student-doctorand pentru acel concurs de admitere şi
va concura pentru ocuparea unui loc la conducătorul respectiv.
CAP. III. ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII
Art. 17. (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de
identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul regulament.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către
o altă persoană pe bază de procură.
Art. 18. (1) Dosarul plic de înscriere la concursul de admitere la doctorat, va
cuprinde:
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A. În original:
a. Fişa de înscriere (formular tip);
b. Curriculum vitae format european;
c. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul);
d. Chitanţa care dovedeşte plata taxei pentru înscriere la concursul de admitere.
B. În original şi copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu
originalul” în momentul înscrierii:
a. certificatul de naştere;
b. certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui prin căsătorie);
c. document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul);
d. diploma de bacalaureat;
e. diploma de finalizare a studiilor de licenţă (cu anexele aferente după caz: foaie
matricolă, respectiv supliment la diplomă);
f. diploma de studii aprofundate/master (cu anexele, după caz: foaie matricolă
respectiv supliment la diplomă) sau adeverinţă de absolvire master pentru
candidaţii care au promovat examenul de disertaţie în sesiunea 2016 -2017;
g. buletinul/cartea de identitate.
(2) Dosarul întocmit se va depune la Secretariatul IOSUD - USAMVBT.
Art. 19. Candidaţii care au promovat examenul de disertaţie în sesiunile anului
universitar 2016 - 2017 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverinţa
eliberată de către instituţia de învăţământ; în adeverinţă sunt menţionate: media generală,
mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
CAP. IV. TAXA DE ÎNSCRIERE ŞI ÎNMATRICULARE/TAXA DE STUDIU PENTRU
DOCTORANZII PE LOCURI CU TAXĂ
Art. 20. Cetăţenii din România, Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European sau
Confederaţia Elveţiană, plătesc taxa anuală de studiu, respectiv taxa de susţinere a tezei de
doctorat, la Secretariatul IOSUD - USAMVBT.
Art. 21. (1) USAMVBT poate percepe de la candidaţi, taxe de înscriere pentru
organizarea şi desfăşurarea admiterii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în
cuantumurile aprobate de către Senatul Universităţii.
(2) Copiii personalului didactic/didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din
învăţământ, precum şi copiii personalului nedidactic aflat în activitate sau pensionat al USAMVB
sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere la admitere în condiţiile prezentării adeverinţei vizate de
Inspectoratul Şcolar Judeţean/instituţia de învăţământ superior, respectiv prezentării actelor
doveditoare în cazul personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic în activitate şi pensionat.
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(3) Taxa de înscriere şi taxa de înmatriculare la studiile universitare de doctorat se
reduce cu 50% pentru absolvenţii promoţiei 2017 şi angajaţii USAMVBT.
Art. 22. (1) Taxele anuale de studii se pot plăti integral sau în 3 tranşe, astfel:
a) tranşa I, reprezentând 50% din taxa de studiu anuală până la 16 octombrie;
b) tranşa II, reprezentând 25% din taxa anuală până la 01 februarie;
c) tranşa III, reprezentând 25% până la 14 aprilie a anului universitar în curs.
(2) Taxele de studiu nu includ costul cazării şi al mesei.
Art. 23. Studentul-doctorand care nu este cetăţean al Uniunii Europene, al Spaţiului
Economic European şi nici al Confederaţiei Elveţiene va achita, în fiecare an de studii, taxele
lunare conform legislaţiei în vigoare.
Art. 24. Indiferent de anul înmatriculării, actualii studenţi-doctoranzi aflaţi pe locurile cu
taxă, inclusiv cei care se află în prelungire sau continuare de studii, vor achita taxa de
susţinere a tezei de doctorat aferentă anului universitar în care îşi susţin teza.
CAP. V. VERIFICAREA ŞI NOTAREA PROBELOR
Art. 25. (1) Probele de concurs se dau în faţa unei Comisii de admitere la doctorat
constituite din:
- conducătorul de doctorat, care a oferit locul de student-doctorand pentru admitere;
- alţi 3 specialişti recunoscuţi din USAMVBT, care au cel puţin funcţia de conferenţiar
universitar sau cercetător ştiinţific gradul II;
- preşedintele comisiei de admitere care este directorul CSUD-USAMVBT sau unul
dintre directorii şcolilor doctorale din cadrul IOSUD-USAMVBT.
(2) Rectorul U.S.A.M.V.B. Timişoara aprobă şi numeşte prin decizie comisiile de
admitere la doctorat/comisiile de contestaţie la propunerea conducătorului de doctorat.
(3) Concursul de admitere la doctorat, indiferent de domeniu, constă din două probe:
- probă scrisă pe baza unei tematici anunţate de către conducătorul de doctorat înainte
de data desfăşurării concursului de admitere;
- interviu, în cadrul căruia se analizează: tema de cercetare propusă pentru teza de
doctorat precum şi modul în care este asigurată finanţarea cercetărilor în cadrul temei propuse
pentru teza de doctorat, preocupările ştiinţifice ale candidatului şi aptitudinile lui de cercetare.
(4) În funcţie de specificul domeniului, în fiecare sesiune de admitere pot fi prevăzute în
cadrul concursului de admitere la doctorat şi alte probe (chiar eliminatorii), la solicitarea
conducătorilor de doctorat titulari şi cu acordul consiliului şcolilor doctorale.
Art. 26. (1) După evaluarea fiecărei probe prin note de la 1 (unu) până la 10 (zece) şi
stabilirea notei finale ca medie aritmetică a celor două probe, Comisiile de admitere
ierarhizează candidaţii în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere şi
nominalizează candidaţii care urmează să ocupe locurile de studenţi-doctoranzi scoase la
concurs.
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(2) Media generală minimă de admitere la studii universitare de doctorat este 7,00
(şapte).
(3) În cazul mediilor egale obţinute la examenul de admitere, Comisia de admitere
departajează candidaţii respectivi, prin note de la 1 (unu) la 10 (zece), pe criteriul relevanţei
temei de cercetare propuse pentru domeniul de studii universitare de doctorat respectiv, astfel
încât să nu se depăşească capacitatea de şcolarizare stabilită, conform prevederilor legale în
vigoare.
(4) Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către
Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) şi Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat
(CSUD).
Art. 27. În cazul reuşitei, acel conducător de doctorat va coordona studiile universitare
de doctorat ale candidatului respectiv în cadrul şcolii doctorale în care conducătorul de doctorat
este titular.
Art. 28. În condiţiile legii, pe parcursul studiilor sale de doctorat, studentul-doctorand va fi
sprijinit şi de o comisie de îndrumare formată din alte 3 cadre didactice sau de cercetare din
cadrul USAMVBT, care au titlul de doctor în domeniul la care este admis doctorandul.
Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de către conducătorul de doctorat, în urma
consultării cu studentul-doctorand, în termen de cel mult 30 de zile de la data înmatriculării
acestuia.
CAP. VI. REZULTATELE CONCURSULUI
Art. 29. (1) Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul
USAMVBT şi pe pagina web proprie.
(2) Rezolvarea contestaţiilor se face în termen de 24 de ore de la finalizarea admiterii,
de către comisia numită în acest scop de către Rectorul USAMVBT. Hotărârile comisiei de
contestaţie sunt definitive.
(3) Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice şi
contestaţii care au la bază necunoaşterea regulamentului de admitere.
(4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii,
rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.
Art. 30. (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape,
generându-se cel puţin două tipuri de liste:
a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor
care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:
a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de
locuri repartizate, dacă este cazul;
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b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri
repartizate, dacă este cazul;
c) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.
(3) Listele candidaţilor declaraţi admişi şi listele candidaţilor respinşi se afişează pe
domenii de studii şi Şcoli Doctorale la Avizierul Şcolii Doctorale.
CAP. VII. ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI
Art. 31. (1) În cursul perioadei anunţate pentru desfăşurarea confirmărilor, în vederea
înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii, vor confirma
ocuparea locurilor, prin depunerea diplomei de licenţă şi/sau a diplomei de master în original la
data înmatriculării, la secretariatul IOSUD - USAMVBT. Candidaţii care au promovat examenul
de disertaţie în sesiunea 2016 -2017, vor depune adeverinţa de absolvire, în original, în termen
de 5 zile de la data admiterii, această adeverinţă, va fi înlocuită cu diploma corespunzătoare în
original, până la data încetării termenului ei de valabilitate.
(2) Neprezentarea diplomei de licenţă sau master sau a adeverinţei în original, din vina
exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la
bugetul de stat.
Art. 32. (1) Candidaţii admişi pe locuri cu taxă şi înmatriculabili, vor confirma ocuparea
locului în perioada anunţată pentru desfăşurarea confirmărilor, prin achitarea taxei de studiu
pentru cel puţin prima tranşă, la secretariatul IOSUD - USAMVBT.
(2) Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face
prin decizie a rectorului instituției de învățământ superior. După aprobarea înmatriculării,
studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga
perioadă de școlarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au
fost admiși.
Art. 33. Candidaţii care nu confirmă ocuparea locurilor în cursul perioadei anunţate
pentru desfăşurarea confirmărilor, vor pierde dreptul de înmatriculare, iar locurile rămase
neocupate, vor fi ocupate în ordine descrescătoare a mediilor de admitere.
Art. 34. (1) Pentru înmatriculare în anul I la studiile universitare de doctorat, candidaţii
care au confirmat ocuparea locului:
a). Vor completa Contractul de studii doctorale în 4 exemplare şi le vor depune la
secretariatul IOSUD - USAMVBT, semnate în original de către: candidat, conducătorul de
doctorat, directorul şcolii doctorale de care vor aparţine şi de către Rectorul Universităţii de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timişoara.
b). Împreună cu conducătorul, vor întocmi Planul individual al studiilor universitare de
doctorat în 4 exemplare.
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c). Planul individual al studiilor universitare de doctorat va fi aprobat de către Consiliul
şcolii doctorale unde conducătorul de doctorat este titular. Planul individual de studii
universitare de doctorat aprobat se depune la secretariatul IOSUD – USAMVBT, în termen de
30 de zile de la data înmatriculării studentului – doctorand şi va face parte integrantă din
contractul de studii universitare de doctorat.
d). Studenţii-doctoranzi interesaţi pot solicita cazare în căminele USAMVBT.
(2) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi
admişi şi înmatriculaţi.
CAP. VIII. DISPOZIŢII FINALE
Art. 35. (1) Conform legii, Conducerea USAMVB Timişoara, va asigura transparenţa
procedurilor de evaluare şi de selecţie a candidaţilor pentru admiterea la studiile de
doctorat pe locurile oferite de către conducătorii de doctorat titulari şi garantează accesul la
aceste informaţii, inclusiv prin publicarea pe site-ul USAMVBT cât şi prin alte mijloace de
informare (broşuri, afişe etc.).
(2) Conducerea USAMVB din Timişoara, Directorul CSUD şi Directorii şcolilor doctorale
IOSUD-USAMVBT, răspund pentru buna desfăşurare a concursului de admitere, în condiţiile
respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare.
(3) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de
doctorat - IOSUD-USAMVB Timişoara în anul universitar 2017/2018 a fost aprobat de către
Senatul U.S.A.M.V.B.T. în şedinţa din data de 30.03.2017.

RECTOR,

DIRECTOR CSUD – IOSUD USAMVB Timişoara

Prof.univ. dr. Cosmin Alin Popescu

Prof.univ. dr. Sorin Morariu
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Anexa 1.
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Regele Mihai I al României” din Timişoara
Școala doctorală ......................................................

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE Nr. ______
la concursul de admitere, sesiunea 2017 DOCTORAT
1. DATE GENERALE PRIVIND LOCUL, TIPUL ŞI FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNDE SE DEPUNE
DOSARUL
Facultatea:

Domeniul

Conducător de doctorat

Bugetaţi
(fără taxă)

Nebugetaţi
(cu taxă)

Opţiunea:

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
2. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI CU CETĂŢENIE ROMÂNĂ/STRĂINĂ (se completează
cu MAJUSCULE)
Numele de familie la naştere (din certificatul de
naştere):
Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere,
modificare la cerere, dacă este cazul, conform
actului doveditor)
Iniţiala tatălui/mamei (fam.
monoparentală)

Prenumele
CNP:
Data (an, luna, zi) şi locul naşterii:
Ţara de origine
Judeţul/ (Ţara – străini)
Localitatea

1
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Sexul (M – masculin, F – feminin):
Starea civilă (opţional)

Căsătorit(ă)

Necăsătorit(ă)

Divorţat(ă)/ Văduv(ă)

Stare socială specială (se trece codul, ex. OP): Orfan, de un părinte – OP sau de ambii
părinţi – OAP; provenit din case de copii – CC; provenit din familie monoparentală - FM
Cetăţenia: Română, cu domiciliul în
România/străinătate
Alte cetăţenii:
Cetăţenia anterioară, dacă este cazul
Etnia
Domiciliul stabil:

Ţara:
Judeţul/ (Ţara):
Cod poştal:
Oraşul/Comuna/Satul:
Adresă (Strada, nr.,
bloc, scara, etaj, apart.,
sector.

Actul de identitate/ Documentul de călătorie:
Seria:
Eliberat de:
Data eliberării:
Alte date:

Număr:
Perioada de valabilitate:

Telefon (cu prefix):
e-mail:

mobil:

Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi (Da/Nu)
Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente

Limbi străine studiate:
(1 – prima, 2 – a doua)

Engleză

Franceză

Germană

Rusă

Date privind pregătire anterioară a candidatului (absolvent de liceu)
Studiile preuniversitare absolvite (nivel liceu)
Instituţia unde a absolvit:
Ţara:
Judeţul:
Durata studiilor

Localitatea:
Profilul/Domeniul:
Forma de înv. (Zi, Seral, FR, ID)

Anul absolvirii

Date de identificare a diplomei:
Tipul (diplomă de bacalaureat sau echivalentă
pentru candidatul care a absolvit studii anterioare
în străinătate)
Diplomă de bacalaureat (seria/numărul):
Emisă de:
Foaie matricolă (nr./data):
Adeverinţă (nr./data):
Alte observaţii (pt. cazurile în care
candidatul a absolvit studii anterioare în
străinătate)

Anul emiterii:
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Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învăţământ universitar):
Studii universitare (parcurse sau absolvite)
Ţara
Localitatea
Judeţul
Denumirea instituţiei de înv. superior:
Facultatea:
Domeniul/ Profilul:
Programul de studii/ Specializarea:
Titlul obţinut:

Forma de înv. (Zi, FR, ID, Seral):

Forma de finanţare (B –
buget, Tx – Taxă):

Durata studiilor
(nr. semestre):

Date de identificare ale actului de studii
Tipul – denumire (diplomă/ diplomă de licenţă/
echivalentă/ diplomă de master)
Seria:
Emisă de:
Supliment diplomă/ Foaia matricolă care
însoţeşte actul de studii:
Alte observaţii (Vizare/recunoaştere,
echivalare, nr. semestre cu bursă –
nr./serie acte):

Anul absolvirii:

Numărul:
Anul emiterii:

Dacă se solicită cazare pt. anul I de studiu, în caz de reuşită (DA/NU):
3. DATE DESPRE PĂRINŢI
Nume şi prenume
Ocupaţia
Telefon
Adresa

Tata

Mama

Subsemnatul declar pe propria mea răspundere veridicitatea celor de mai sus
şi am luat la cunoştinţă care este data limită de confirmare a ocupării locului.

Semnătura candidatului ________________________ data _________________

Verificat:
Semnătura ____________________________ data _____________________
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Anexa 1.
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Regele Mihai I al României” din Timişoara
Școala doctorală ......................................................

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE Nr. ______
la concursul de admitere, sesiunea 2017 DOCTORAT
1. DATE GENERALE PRIVIND LOCUL, TIPUL ŞI FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNDE SE DEPUNE
DOSARUL
Facultatea:

Domeniul

Conducător de doctorat

Bugetaţi
(fără taxă)

Nebugetaţi
(cu taxă)

Opţiunea:

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
2. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI CU CETĂŢENIE ROMÂNĂ/STRĂINĂ (se completează
cu MAJUSCULE)
Numele de familie la naştere (din certificatul de
naştere):
Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere,
modificare la cerere, dacă este cazul, conform
actului doveditor)
Iniţiala tatălui/mamei (fam.
monoparentală)

Prenumele
CNP:
Data (an, luna, zi) şi locul naşterii:
Ţara de origine
Judeţul/ (Ţara – străini)
Localitatea
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Sexul (M – masculin, F – feminin):
Starea civilă (opţional)

Căsătorit(ă)

Necăsătorit(ă)

Divorţat(ă)/ Văduv(ă)

Stare socială specială (se trece codul, ex. OP): Orfan, de un părinte – OP sau de ambii
părinţi – OAP; provenit din case de copii – CC; provenit din familie monoparentală - FM
Cetăţenia: Română, cu domiciliul în
România/străinătate
Alte cetăţenii:
Cetăţenia anterioară, dacă este cazul
Etnia
Domiciliul stabil:

Ţara:
Judeţul/ (Ţara):
Cod poştal:
Oraşul/Comuna/Satul:
Adresă (Strada, nr.,
bloc, scara, etaj, apart.,
sector.

Actul de identitate/ Documentul de călătorie:
Seria:
Eliberat de:
Data eliberării:
Alte date:

Număr:
Perioada de valabilitate:

Telefon (cu prefix):
e-mail:

mobil:

Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi (Da/Nu)
Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente

Limbi străine studiate:
(1 – prima, 2 – a doua)

Engleză

Franceză

Germană

Rusă

Date privind pregătire anterioară a candidatului (absolvent de liceu)
Studiile preuniversitare absolvite (nivel liceu)
Instituţia unde a absolvit:
Ţara:
Judeţul:
Durata studiilor

Localitatea:
Profilul/Domeniul:
Forma de înv. (Zi, Seral, FR, ID)

Anul absolvirii

Date de identificare a diplomei:
Tipul (diplomă de bacalaureat sau echivalentă
pentru candidatul care a absolvit studii anterioare
în străinătate)
Diplomă de bacalaureat (seria/numărul):
Emisă de:
Foaie matricolă (nr./data):
Adeverinţă (nr./data):
Alte observaţii (pt. cazurile în care
candidatul a absolvit studii anterioare în
străinătate)

Anul emiterii:
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Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învăţământ universitar):
Studii universitare (parcurse sau absolvite)
Ţara
Localitatea
Judeţul
Denumirea instituţiei de înv. superior:
Facultatea:
Domeniul/ Profilul:
Programul de studii/ Specializarea:
Titlul obţinut:

Forma de înv. (Zi, FR, ID, Seral):

Forma de finanţare (B –
buget, Tx – Taxă):

Durata studiilor
(nr. semestre):

Date de identificare ale actului de studii
Tipul – denumire (diplomă/ diplomă de licenţă/
echivalentă/ diplomă de master)
Seria:
Emisă de:
Supliment diplomă/ Foaia matricolă care
însoţeşte actul de studii:
Alte observaţii (Vizare/recunoaştere,
echivalare, nr. semestre cu bursă –
nr./serie acte):

Anul absolvirii:

Numărul:
Anul emiterii:

Dacă se solicită cazare pt. anul I de studiu, în caz de reuşită (DA/NU):
3. DATE DESPRE PĂRINŢI
Nume şi prenume
Ocupaţia
Telefon
Adresa

Tata

Mama

Subsemnatul declar pe propria mea răspundere veridicitatea celor de mai sus
şi am luat la cunoştinţă care este data limită de confirmare a ocupării locului.

Semnătura candidatului ________________________ data _________________

Verificat:
Semnătura ____________________________ data _____________________
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Anexa 3

DECLARAŢIE
Subsemnatul/Subsemnata..................................................................................................,
născut/născută la data de ...................... în localitatea .................................., fiul(fiica)lui
.............................................. şi al ..........................................., cu domiciliul stabil în localitatea
................................................................., str. ....................................., nr. ............, bl. ..............,
sc. ........, ap. ........., jud. .................................., legitimat/legitimată cu B.I./C.I, seria ................,
nr.

.......................,

..........................................

CNP

........................................................

la

de

data

......................,

în

calitate

eliberat
de

candidat/ă

de
la

admitere/student* declarat admis şi înmatriculat pentru ciclul de studii universitare de doctorat,
anul universitar 2017 - 2018 declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Legii nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date precum şi de conţinutul informării Universităţii de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara cu privire la
aceste date (informare aflată pe verso) şi declar că:
sunt de acord
nu sunt de acord
ca aceste date cu caracter personal sa fie stocate, prelucrate, utilizate şi publicate.
Declar, susţin şi semnez după ce am luat la cunoştinţă, că
sunt de acord
nu sunt de acord
cu întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.
Data ..........................

Semnătura
...........................................

* - se optează obligatoriu pentru una din situaţii, prin tăierea celeilalte/celorlalte
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INFORMARE
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al
României” din Timişoara, cu sediul în Timişoara, Calea Aradului nr. 119, judeţul Timiş, cod
poştal, 300645, denumită în continuare USAMVBT, prelucrează datele dumneavoastră cu
caracter personal precizate în Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
nr. 3313/23.02.2012.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi
completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia
vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, USAMVBT are obligaţia de a administra în
condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt
furnizate.
Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare pentru realizarea obiectului
de activitate principal, respectiv generare şi transfer de cunoaştere, în sensul iniţierii şi derulării
de raporturi juridice între dumneavoastă şi USAMVBT.
Sunteţi obligat să furnizaţi datele enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi
complete a acestora, USAMVBT poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu
dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor
speciale in domeniul educaţional.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către USAMVBT şi sunt comunicate
numai următorilor destinatari:
• persoana vizată.
• partenerii contractuali ai universităţii.
• instituţii de învăţământ şi educaţie.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra
datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă
opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu
excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea datelor de către USAMVBT este
obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi
semnată către Secretariatul USAMVBT, care va înainta solicitarea dvs. conducerii universităţii.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

