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Semnătura

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara (UMFVBT) este
acreditată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011, HG nr. 681/2011, actualizată privind Codul studiilor universitare de doctorat,
cu modificările şi completările ulterioare şi Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor
Babeş” din Timişoara ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.).
UMFVBT este clasificată în categoria universităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică.
Art. 2. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de
doctorat la Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara are la bază
prevederile Hotarârii Guvernului nr. 689/1994 actualizate privind acordarea unor burse de studii,
studii universitare de doctorat şi specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică
română sau pentru cetaţenii români cu domiciliul în străinătate, cu modificările ulterioare; Ordinului
Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii
şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar / universitar 2017-2018, cu modificările şi
completările ulterioare, Hotarârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului nr. 6.102 din
15.12.2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de
master şi de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 3199 din 28 ianuarie
2021 al Ministerului Educației şi Cercetării pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și doctorat,
aprobată prin Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6.102/2016.
Hotărârea Guvernului Nr. 707/2012 privind nomenclatorul domeniilor și al specializărilor,
programelor de studii universitare, precum și Regulamentul instituțional de organizare și funcţionare
a studilor universitare de doctorat în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din
Timișoara, anexă la HS nr. 6/6022/27.05.2020.
Art. 3. Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara are dreptul să
organizeze concurs de admitere la studiile universitare de doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe
biologice şi biomedicale cu domeniul de ierarhizare: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, cu
respectarea autonomiei universitare conform Cartei UMFVBT. Doctoratul constituie ciclul superior
de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică
avansată. Doctoratul este un ciclu distinct de studii universitare care are două componente: un
program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică.
Art. 4. În Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, toate activităţile
legate de admitere sunt informatizate.

CAPITOLUL II. CADRUL ORGANIZATORIC
Art. 5.
(1) UMFVBT, ca IOSUD, organizează concurs de admitere la studiile universitare de doctorat pentru
anul universitar 2022/2023.
(2) Şcoala doctorală din cadrul UMFVBT asigură transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere la
doctorat, a criteriilor de evaluare şi a standardelor solicitate candidaţilor, unde este cazul, precum şi
garantarea accesului la aceste informaţii, inclusiv prin publicarea pe internet.
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CAPITOLUL III. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA
STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 6.
(1) Procedura de admitere la studii universitare de doctorat este procesul de selecţie a candidaţilor
pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe care conducătorii de doctorat din cadrul şcolii
doctorale decid să o propună spre ocupare la un moment dat.
(2) Selecţia candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către conducătorul de
doctorat care supervizează respectiva poziţie.
(3) În urma propunerii conducătorului de doctorat, un student-doctorand poate fi înmatriculat numai
în urma obţinerii avizului favorabil al Consiliului Şcolii Doctorale.
(4) Conţinutul şi forma concursului de admitere este stabilit de către conducătorul de doctorat.
(5) În UMFVBT, studiile universitare de doctorat se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă
(IF) şi/sau învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR).
(6) Admiterea la studii universitare de doctorat se susţine în limba română.
(7) Pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență se poate realiza susținerea online a
examenelor de admitere.
Art. 7. Programele de studii universitare de doctorat sunt finanţate din fonduri publice, venituri
extrabugetare şi din alte surse.
Art. 8. Studiile universitare de doctorat organizate de UMFVBT sunt de tip ştiinţific.
Art. 9.
(1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de doctorat absolvenţi
ai studiilor universitare de master 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).
(2) Medicii rezidenţi au dreptul de a se înscrie în perioada rezidenţiatului într-un program de doctorat
şi de a avea astfel simultan statutul de asistent de cercetare sau asistent universitar pe perioadă
determinată, fiind retribuiţi pentru ambele activităţi, conform legii. Calitatea de asistent de cercetare
sau asistent universitar se obţine prin concurs conform legislaţiei în vigoare.
(3) Potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, diploma de licenţă a absolvenţilor
învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna
este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialiate. În consecinţă, titularii
diplomelor de studii superioare de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de
doctorat fără oligativitatea de a mai parcurge ciclul II de studii universitare de master.
Art. 10.
(1) La concursul de admitere pot participa, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii
români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de studii, şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.
Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării înainte de înscrierea candidaţilor la
concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs
Atestatul de recunoaştere a studiilor.
(2) 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),
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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 şi
Cercetării.
(3) Recunoaşterea actelor de studii efectuate în alte state decât România, inclusiv ale cetăţenilor din
statele aparţinând Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene este
de competenţa direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
(4) La admiterea la studii universitare de doctorat în limba română, cetăţenii Uniunii Europene și din
state terțe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române prin Certificatul de competenţă
lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate ale MEC.
Prin excepţie, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulaţie internaţională sau într-o
limbă a minorităţilor naţionale, certificarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba
română se face cu diploma de bacalaureat.
(5) La concursul de admitere pot participa, în egală măsură, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege şi
persoanele cu handicap, asigurând dacă este necesar şi suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu
handicap.
(6) Înmatricularea candidaţilor reuşiti la concurs se face prin decizie a Rectorului UMFVBT.
(7) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student-doctorand la cel mult două programe de
studii, indiferent de ciclul de studii şi de înstituţiile de învăţământ care le oferă.
(8) Candidaţii, care au diplomă de doctor, pot urma un al doilea program de studii universitare de
doctorat din alte surse sau fără taxă, dacă sunt satisfăcute cerinţele admiterii, astfel:
a. dacă primul program a fost urmat cu finanţare din fonduri publice, cel de-al doilea program va fi
din alte surse;
b. dacă primul program a fost urmat din alte surse, cel de-al doilea program poate fi urmat cu
finanţare din fonduri publice sau din alte surse.
(9) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul
de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea unei cereri scrise.
Art. 11. Numărul locurilor pentru domeniul de doctorat Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie
pentru anul universitar 2022/2023, în regim de finanţare de la bugetul de stat sunt repartizate
Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara de către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării pentru cetăţenii români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.
Conform Hotărârii Senatului nr. 11/17694/28.11.2018 numărul studenţilor-doctoranzi care pot fi
îndrumaţi concomitent de către un conducător de doctorat este de cel mult 8. Locurile bugetate sunt
repartizate pe conducătorii de doctorat conform punctajului obținut în urma evaluării performanțelor
științifice ale acestora conform grilei (Anexa 11)
Art. 12. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere este de competenţa Şcolii Doctorale a
UMFVBT, care răspunde pentru aplicarea în mod corect a prezentei metodologii. Organizarea
examenului de admitere include şi preluarea procesului verbal de la conducătorii de doctorat. (Anexa
3)
Art. 13. Comisia pentru concursul de admitere la doctorat este formată din:
 un preşedinte (conducătorul de doctorat)
 3 membri care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat. Aceştia pot
fi cadre didactice afiliate şcolii doctorale sau cadre didactice şi de cercetare neafiliate
acesteia.
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Art. 14. A. Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se organizează într-o manieră
unitară constând în 2 probe, proba interviu și evaluarea propunerii grant şi cuprinde:
a. un examen de competenţă lingvistică la una dintre limbile de circulaţie internaţională (engleză,
franceză, germană), (Anexa 4 – Certificatul de Competenţă Lingvistică). Pentru candidaţii care au
obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere
internaţională, examenul de competenţă lingvistică se echivalează.
b. Proba orală (interviul): Comisia realizează selecţia candidaţilor conform procedurii (Anexa 5)
c. Evaluarea grantului doctoral. Pentru locurile rămase neocupate se poate organiza un nou
concurs de admitere.
d. Pentru locurile rămase neocupate se organizează un nou concurs.
Art. 14. B. Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/
paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezenta metodologie. Prin excepție, pe perioada
instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență se poate realiza înscrierea online prin încărcarea
documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la
autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale (Anexa 7,
documente înscriere).
Art. 15. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă
persoană pe bază de procură notarială. Cererea este vizată și semnată obligatoriu de către
conducătorul de doctorat.
Art. 16. Datele de identificare sunt solicitate şi on–line conform cărţii de identitate/ paşaportului.
Art. 17. Şcoala Doctorală a UMFVBT publică pe internet informaţiile referitoare la desfăşurarea
concursului de admitere la adresa www.umft.ro.

CAPITOLUL IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA
STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 18. Graficul desfăşurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat este
prezentat în Anexa 6.
Art. 19. Tematica de concurs şi bibliografia pentru proba de competenţă lingvistică sunt prezentate
în Anexa 4.
Art. 20. Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza actului de identitate cu respectarea
următoarele condiţii:
(1) În perioada 12-16 septembrie 2022, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs,
fără a depăşi termenul limită stabilit pentru înscriere.
a. Candidaţii vor prezenta un dosar plic, pe care se înscriu datele de identificare, nume şi
prenume, adresa de email, telefon, CNP, numele conducătorului de doctorat, anul înscrierii,
domeniul de studiu (Medicină, Medicină Dentară sau Farmacie).
La dosar se vor anexa următoarele documente:
b. cerere tip – care va fi înregistrată la registratura UMFVBT (Anexa 7),
c. fişa personală de înscriere generată automat în urma completării on-line (www.umft.ro),
d. două copii ale certificatului de naştere, cu certificarea conformităţii cu originalul,
e. două copii ale diplomei de bacalaureat, cu certificarea conformităţii cu originalul,
f. două copii ale diplomei de absolvire a facultăţii, cu certificarea conformităţii cu originalul*,
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g. două copii ale suplimentului de diplomă/foaie matricolă, cu certificarea conformităţii cu
originalul,
h. două copii ale diplomei de master, cu certificarea conformităţii cu originalul, dacă este cazul,
i. două copii ale certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, cu certificarea
conformităţii cu originalul, dacă este cazul,
j. copie a actului de identitate,
k. certificatul de competenţă lingvistică,
l. declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia
concomitent de finanţare din fonduri publice pentru două programe de studii universitare,
indiferent de nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare
de doctorat, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora (Anexa 8 – Declaraţie pe
proprie răspundere),
m. acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 9),
n. curriculum vitae cu: date personale, date profesionale şi ştiinţifice,
o. listă cu lucrări (Anexa 2 - Structura listei cu lucrări),
p. adeverinţă care să ateste că unul dintre părinţi face parte din categoria „personalului didactic
şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat” în vederea scutirii de plata taxelor de înscriere
la concursul de admitere la studii doctorale, conform art. 57 alin (3) din Ordinului MENCS 6102
din 15 decembrie 2016,
q. patru fotografii tip legitimaţie, (h3/l 2,5 cm),
r. chitanţa reprezentând taxa de înscriere,
(2) * Absolvenţii anului universitar 2021-2022 se pot înscrie cu adeverinţă de absolvire, urmând ca
în termen de un an să aducă două copii ale diplomei de absolvire a facultăţii, cu certificarea
conformităţii cu originalul pentru completarea dosarului.
(3) Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.
(4) Certificarea conformităţii copilor cu originalul se efectuează la înscriere de către secretariatul
Şcolii doctorale a UMFVBT.
Art. 21.
(1) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face la secretariatul Şcolii Doctorale.
(2) La înscriere, candidaţii optează pentru conducătorul de doctorat şi pentru forma de finanţare.
(3) Candidatul primeşte fişele tipizate (Anexa 7, 8, 9, 10). După verificarea corectitudinii datelor,
fişele sunt semnate de către candidat. Acestea rămân la dosar.
Art. 22. Candidaţii au obligaţia să completeze singuri tipizatele.
Art. 23. După înmatriculare, forma de finanţare nu mai poate fi modificată.
Art. 24. La proba orală/interviu se pot prezenta numai candidaţii care au promovat examenul de
competenţă lingvistică şi/sau cei care au recunoscute certificatele sau studiile în limbi străine
conform prezentei metodologii.
Art. 25. În urma susţinerii probei orale, se obţine o notă. Media minimă pe care trebuie să o obţină un
candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
Aceasta va fi transmisă secretariatului Școlii doctorale sub forma procesului verbal semnat de
membrii comisiei şi de preşedinte.
Art. 26. Nu se admit contestaţii pentru proba orală.
Art. 27. Candidaţii care acced la studii universitare de doctorat fără taxă, prezintă, în scris, proiectul
de cercetare, cu avizul conducătorului de doctorat, și notele obținute de către comisia care evaluează
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candidatul și proiectul acestuia, locurile fiind alocate în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut,
conform Metodologiei de evaluare a proiectelor pentru obţinerea grantului doctoral. Dosarul cu
grantul doctoral se înregistrează la registratura UMFVBT, se depune la Secretariatul Şcolii Doctorale
şi se avizează de către conducătorul de doctorat. Proiectele pentru obţinerea granturilor doctorale vor
fi evaluate de către Comisia pentru concursul de admitere la doctorat, având posibilitatea de a apela
la experți evaluatori din cadrul UMFVBT.
Art. 28. Atribuirea granturilor doctorale se va face în urma ierarhizarii punctajului. Eventualele
contestaţii se înregistrează la Registratura UMFVBT şi se depun în termen de 24 de ore de la afișarea
rezultatelor, la Secretariatul Şcolii Doctorale. Contestaţiile vor fi analizate de directorul CSUD și o
Comisie propusă de acesta şi soluţionate în interval de două zile lucrătoare.
Art. 29. Candidaţii admişi pe locuri bugetate sau cu taxă au obligaţia de a confirma locul obţinut în
termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale.
Art. 30. Validarea rezultatelor admiterii la studii universitare de doctorat se face de către Consiliul
Şcolii doctorale (CSD) şi Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).
Art. 31. Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se
două tipuri de liste:
- liste provizorii cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere
- liste definitive cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind
rezultatele definitive şi incontestabile
Art. 32. Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la avizier şi pe pagina de web
www.umft.ro
Art. 33. În baza procesului verbal încheiat la proba orală din cadrul examenului de admitere la studii
universitare de doctorat, precum şi a punctajului obţinut la concursul de proiecte pentru obţinerea
grantului doctoral, Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş" din Timişoara
emite decizia de înmatriculare a studenţilor-doctoranzi.
Art. 34. După aprobarea înmatriculării, studenţii doctoranzi sunt înscrişi în Registrul matricol unic
(RMU) cu un număr matricol unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul de
studiu la care au fost admişi.

CAPITOLUL V. PREVEDERI REFERITOARE LA TAXA DE ÎNSCRIERE LA
CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
ŞI LA TAXELE DE SCOLARIZARE
Art. 35. Pentru anul universitar 2022/2023 prevederile referitoare la taxa de înscriere la concursul de
admitere la doctorat şi la taxele de şcolarizare vor fi precizate ulterior în Anexa 1.
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CAPITOLUL VI. INFORMAŢII PRIVIND ADMITEREA ŞI ÎNSCRIEREA LA
STUDII DOCTORALE A CETĂŢENILOR DIN STATELE APARŢINÂND
UNIUNII EUROPENE, SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE), ŞI
CONFEDERAŢIA ELVEŢIENĂ (CH)
Art. 36. Cetăţenii din ţările Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda,
Liechtenstein) şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la concursul de admitere organizat în
perioada 13-22 septembrie 2022, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români,
inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cu respectarea următoarelor condiţii:
a. Cetăţenii Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care
sunt posesori ai unei diplome de studii superioare de lungă durată obţinută în România vor respecta
Metodologia de admitere.
b. Cetăţenii Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care
sunt posesorii unei diplome de studii superioare de lungă durată obţinută în altă ţară decât România
trebuie să prezinte la înscrierea la concursul de admitere atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat
de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării.
c. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare de doctorat cetăţenii Uniunii Europene au
obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către
instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei și Cercetării.
Art. 37. Pentru recunoașterea studiilor de către CNRED dosarul conține:
- Documente personale de identificare, în copie:
 paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
 dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/
spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)
- cerere pentru echivalarea diplomei de bacalaureat/ licenţă (CNRED nu solicita copie a diplomei de
bacalaureat pentru înscrierea la doctorat)
- Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere:
 copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte
limbi străine
- Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care să rezulte

parcursul școlar - în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau domeniul de studii nu
este menționat pe diplomă:
 copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte
limbi străine
- copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru
absolvenții anului curent
- taxa de evaluare a dosarului – 100 lei
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul CNRED:
https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-master-doctorat-DPPDin-Romania
Art. 38. Documente pentru preînscriere:
a)
Fişă cu datele personale
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b)
Cerere pentru echivalarea diplomei de licenţă sau master, echivalată de către CNRED (2
exemplare);
c)
2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde a fost emisă
diploma şi 2 traduceri legalizate în limba română ale diplomei de bacalaureat/diploma echivalentă și
a foii matricole de la bacalaureat (diplomele emise în ţările care sunt parte la Convenţia de la Haga
trebuie să fie autentificate cu Apostila de la Haga – a se vedea mai jos prevederile privind Apostila
de la Haga);
d)
2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde a fost emisă
adeverința de absolvire a examenului de bacalaureat/examenului echivalent şi 2 traduceri legalizate
în limba română ale adeverinței de absolvire a examenului de bacalaureat/examenului echivalent –
pentru absolvenții anului curent (documentele emise în ţările care sunt parte la Convenţia de la Haga
trebuie să fie autentificate cu Apostila de la Haga – a se vedea mai jos prevederile privind Apostila
de la Haga);
e)
2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde au fost
emise foile matricole şi 2 traduceri legalizate în limba română ale foilor matricole din toți anii de
liceu (chiar dacă notele din ultimii doi ani de liceu sunt trecute și în diploma de bacalaureat) (actele
de studii emise în ţările care sunt parte la Convenţia de la Haga trebuie să fie autentificate cu
Apostila de la Haga – a se vedea mai jos prevederile privind Apostila de la Haga);
f)
2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate în limba română a diplomei de absolvire a facultăţii
(pentru candidaţii care doresc să se înscrie la studii post-universitare sau de doctorat);
g)
2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri legalizate în limba română
după certificatul de naştere sau echivalent;
h)
2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate în limba română după certificatul de căsătorie (unde
este cazul);
i)
2 copii după cartea de identitate sau paşaport;
j)
6 fotografii (format paşaport);
k)
Adeverinţă medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată
în altă limbă decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare din
cele trei limbi. Adeverința medicală trebuie să reflecte că:
- candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B
- candidatul suferă/nu suferă de boli cronice
- candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în domeniul
ştiinţelor medicale
- candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
l) Copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată) a certificatului de competență lingvistică
internațional
m) Declaraţie notarială din partea cetăţenilor români care doresc să se înscrie la un program de studii
cu plata taxei în valută din care să reiese faptul că ei doresc să urmeze studii în regim financiar cu
plata taxei în valută;
n) 2 dosare de carton;
o) Pentru cetăţenii din Italia, dosarul de preînscriere va conţine în mod obligatoriu un document
oficial din care să reiese numele complet al părinţilor (copie legalizată și traducere în română).
p) Dovada achitării taxei de procesare a dosarului (chitanță, factură) de 200 Euro (nereturnabilă),
achitată prin transfer bancar în contul următor:
Numele băncii: BANCA TRANSILVANIA, AGENTIA BEGA TIMISOARA
Adresa: Str. Palanca nr. 2,, Timisoara, Romania
IBAN: RO53BTRL03604202A6896600
SWIFT: BTRLRO22TMA
CONSILIUL PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256293389; Fax: +40256490626
Email: rectorat@umft.ro
www.umft.ro
9

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “VICTOR BABEȘ” DIN
TIMIȘOARA
NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI
TAXĂ PROCESARE DOSAR
Art. 39. Documentele menţionate pot fi depuse personal sau trimise prin poştă în perioada
04.05.2022 – 30.07.2022, pe adresa:
Şef Birou Relaţii Internaţionale
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeș” din Timişoara
P-ta E. Murgu 2
300041 Timisoara, Romania
Tel: +40 256 434418
Art. 40. Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din cadrul MEC, în
cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi a Confederaţiei Elveţiene este obligatoriu în cazul tuturor candidaţilor care nu au obţinut
diploma de master sau echivalentă în România.
Art. 41. Informații privind înscrierea la admitere a acestor cetăţeni se obţin de la secretariatul
Prorectoratului Relații Internaționale.

CAPITOLUL VII. INFORMAŢII PRIVIND ADMITEREA ŞI ÎNSCRIEREA
LA STUDII DOCTORALE A CETĂŢENILOR DIN STATE TERȚE
Art. 42. Cetățenii străini se pot inscrie la studii universitare de doctorat dacă:
- au documente care să ateste cetățenia statului respectiv;
- sunt absolvenți cu diplomă de studii superioare de lungă durată.
Art. 43. Cetăţenii străini pot fi înscrişi la studii universitare în limba română după absolvirea anului
pregătitor, în cadrul căruia îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română la nivel B 1, conform
cadrului european comun de referință pentru limbi străine.
Art. 44. Durata anului pregătitor pentru studii universitare de doctorat este de cel puţin 6 luni.
Art. 45. Dosarul de candidatură, conține următoarele:
a) certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;
b) copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
c) copie după pașaport;
d) cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii completată la toate rubricile;
e) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de
către autoritățile de resort din țara emitentă;
f) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată de către
autoritățile de resort din țara emitentă;
g) copie și traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia, autentificată de către
autoritățile de resort din țara emitentă;
h) copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru
absolvenții anului curent;
i) foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;
j) Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română sau Certificatul de competență
lingvistică, după caz;
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k) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care
urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu
viitoarea profesie.
Art. 46. Documentele menţionate se trimit pe mail pe adresa doctorat@umft.ro începând cu
04.05.2022.
Art. 47. Criterii de selecție a cetăţenilor din state terțe
(1)
Proba orală (interviul): Comisia realizează selecţia candidaţilor conform procedurii din
Anexa 5 - Procedură de examen, proba orală /interviu. Evaluarea se realizează de către preşedinte
(conducătorul de doctorat) şi membrii comisiei. Decizia comisiei nu poate fi contestată.
Art. 48. Informații privind înscrierea la admitere a acestor cetăţeni se obţin de la secretariatul
Prorectoratului Relații Internaționale şi de la Secretariatul Şcolii Doctorale.
Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat:
- 8 - 9 septembrie 2022 Examen competenţă lingvistică
- 12 - 16 septembrie 2022 Completarea on-line a fişei de înscriere
- 12 - 16 septembrie 2022 Depunerea dosarului de înscriere la Secretariatul CSUD
- 12 - 16 septembrie 2022 Depunerea proiectelor pentru obţinerea granturilor doctorale la
Secretariatul CSUD
- 19 - 21 septembrie 2022 Desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) la sediul
Disciplinei conducătorului de doctorat. Prezentarea grantului de cercetare și evaluarea
acestuia la nivelul Comisiei propuse de către conducătorul de doctorat și avizată de
CSUD.

CAPITOLUL VIII. PROCEDURA DE ADMITERE ROMÂNI DE
PRETUTINDENI
2022-2023
LA
STUDII
UNIVERSITARE
DE
DOCTORATUNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR
BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
Art. 52. Dispoziții generale
(1) În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare și Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul
superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă,
respective, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 20172018, aprobată prin Ordinul comun al MEN nr. 3900/16.05.2017 – MAE (A10/2046/26.05.2017)
– MRP (nr. C/129/07.06.2017) și publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr.
628/02.08.2017.
(2) În învățământul superior de stat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să
funcționeze provizoriu cu predare exclusiv în limba română, românii de pretutindeni pot
beneficia de:
a) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a
universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de
școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile
abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform
Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2018 în domeniul politicii externe a României;
b) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a
universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de
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școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile
abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform
Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2018 în domeniul politicii externe a României.
(3) Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr.
299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine
română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara
frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni,
bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni,
macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni,
moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate
celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și
cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.
(4) Pentru anul universitar 2022-2023, cifra de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat
propusă de Senatul UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara în vederea admiterii la studii a românilor
de pretutindeni din Macedonia de Nord, Albania, Serbia și Ucraina are în vedere respectarea
capacității de școlarizare.
Școlarizarea românilor de pretutindeni la studiile universitare de doctorat
Condiții de eligibilitate
(1)
Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat
absolvenții cu diplomă de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv
absolvenții de studii universitare de master în România, Republica Moldova sau alte state terțe
UE, care au absolvit programe de studii de master acreditate.
(2)
Pentru verificarea eligibilității diplomelor, UMFVBT, prin grija Prorectoratului Relații
Internaționale, va consulta pentru cetățenii din Republica Moldova pagina de web:
http://www.anacip.md, iar pentru celelalte state pot fi accesate site-urile: http://www.enicnaric.net/higher-education-institution.aspx, alegând țara respectivă și apoi Recognised higher
education
institutions,
respectiv
http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute,
unde
există
facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate.
(3)
În cazul în care UMFVBT va întâmpina dificultăți în procesul de evaluare a dosarelor, poate
transmite
la
Ministerul
Educației
DGRIAE,
la
adresa
de
e-mail:
verificarediplomerop@edu.gov.ro, în format scanat, diplomele candidaților respectivi, în vederea
obținerii aprobării de școlarizare.
Art. 53. Procedura de admitere la studii universitare de doctorat
(1) Oferta locurilor alocate se publică pe site-ul UMFVBT, după consultarea MRP și MAE.
(2) Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP și MAE, prin misiunile diplomatice ale
României, asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni și asupra ofertei
educaționale.
(3) Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente:
a) certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;
b) copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
c) copie după pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la data depunerii actelor;
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d) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de
către autoritățile de resort din țara emitentă; (optional)
e) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată de
către autoritățile de resort din țara emitentă;
f) copie și traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia, autentificată de
către autoritățile de resort din țara emitentă, unde este cazul;
g) copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru
absolvenții anului curent;
h) foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor de licență finalizate;
i) Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română sau Certificatul de competență
lingvistică, după caz;
j) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana
care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni
incompatibile cu viitoarea profesie.
k) Acte domiciliu stabil / Carte de identitate – copii legalizate, traduceri legalizate în limba
română
l) Certificatul de căsătorie, după caz – copii legalizate traduceri legalizate în limba română.
(4) Dosarele incomplete depuse și necompletate până la termenul limită de depunere de 16.09.2022
nu vor fi procesate, fiind declarate respinse.
(5) Dosarele/completările la dosar depuse după data de 16.09.2022 nu vor mai fi procesate/luate în
considerare.
Art. 54. Graficul desfăşurării concursului de admitere români de pretutindeni la studiile
universitare de doctorat sesiunea septembrie 2022:
8 - 9 septembrie 2022 Examen competenţă lingvistică
12 - 16 septembrie 2022 Completarea on-line a fişei de înscriere
12 - 16 septembrie 2022 Depunerea dosarului de înscriere la Secretariatul CSUD
12 - 16 septembrie 2022 Depunerea proiectelor pentru obţinerea granturilor doctorale la
Secretariatul CSUD
19 - 21 septembrie 2022 Desfăşurarea examenului de admitere la doctorat la sediul Disciplinei
conducătorului de doctorat
1 octombrie – 8 octombrie 2022 depunerea dosarului candidaţilor admişi la Prorectoratul Relaţii
Internaţionale (a se consulta lista cu documente de pe site-ul UMFVBT – international,
http://www.umft.ro/data_files/documente-atasatesectiuni/6028/metodologie_20romani_20de_20pretutindeni_202020_online.pdf în vederea trimiterii

la Ministerul Educației – DGRIAE pentru obţinerea avizului de înmatriculare.
Înmatricularea candidaţilor admişi se va face după primirea avizului de înmatriculare de la
Ministerul Educației - DGRIAE.
Art. 55. Selecția candidaților se va realiza de către fiecare comisie pe baza criteriilor de selecție
prevăzute în metodologia proprie de admitere la studii universitare de doctorat, astfel:
a)
Nivelul de cunoaştere de către candidat pe baza consultării bibliografiei de specialitate, a
problematicii domeniului respectiv, a cercetărilor recente privind preocupările candidatului în raport
cu orientarea acestuia spre tema aleasă.
b)
Activitatea de cercetare desfăşurată de către candidat, temele de cercetare abordate care să se
reflecte în lucrări de cercetare ştiinţifică ca responsabil de temă sau coautor
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c)
Activitatea publicistică: lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate indexate Web of
Science, Pubmed/Medline, alte baze de date internaţionale, recunoscute naţional;
d)
Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale şi naţionale şi publicate în rezumat în reviste
cu ISSN sau ISBN;
e)
Capacitatea de analiză, sinteză şi concepţie, de a întreprinde activităţi creative, de structurare
şi interpretare a unor rezultate; formularea şi argumentarea opiniilor personale.
Art. 56. MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România
este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni.
Art. 57. Fiecare candidat declarat admis are obligația de a confirma un singur loc de studiu, prin
transmiterea formularului din Anexa nr. 10, din prezenta metodologie – electronic la adresa de e-mail
doctorat@umft.ro sau personal la secretariatul Şcolii Doctorale, în funcţie de evoluţia pandemiei.
Art. 58. Dispoziţii finale
(1) Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România au următoarele obligaţii:
a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;
b) să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea;
c) să respecte prevederile prezentei metodologii;
d) după obținerea vizei de studii, să se prezinte la instituția de învățământ superior la care au fost
admiși, în vederea înmatriculării;
e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, în vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată perioada studiilor.
(2) În cazul încălcării dispozițiilor prevăzute la alin. (1), precum și la propunerea instituţiilor de
învăţământ superior, M.E.C. poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.
Art. 59. Beneficiarilor locurilor de studii CU BURSĂ ȘI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE
ȘCOLARIZARE, respectiv ai locurilor de studii FĂRĂ PLATA TAXELOR DE
ȘCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ li se asigură următoarele facilități:
a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și bursă lunară,
după caz;
b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis și
bursă lunară, după caz;
c) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul MEC, în limita
subvenției alocate;
d) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemoepidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
e) transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale;
f) alt tip de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 60.
(1) Beneficiarii locurilor de studii oferite de statul român sunt încurajați să se implice în activități
sociale și civice având ca obiectiv conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice
și culturale a românilor de pretutindeni, potrivit descrierii date de Legea 299/2007. Astfel, aceștia:
a) vor fi încurajați să participe în cadrul asociațiilor studențești ale românilor de pretutindeni care
studiază în România;
b) vor fi încurajați să se implice în organizarea unor acțiuni și/sau programe dedicate românilor de
pretutindeni de către MRP, ICR, MAE și alte instituții în România sau în țările de proveniență;
c) vor fi încurajați să participe la orice altă acțiune descrisă de Legea 299/2007 desfășurată de orice
entitate prevăzută de această lege.
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(2) Instituțiile de învățământ superior pot susține și stimula participarea bursierilor la activități având
ca obiectiv conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice, culturale și religioase
a românilor de pretutindeni, în concordanță cu Legea 299/2007.
Art. 61. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
Art. 62. Prezentul regulament este singurul material oficial referitor la organizarea și desfășurarea
concursului de admitere a românilor de pretutindeni în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie
,,Victor Babeş” din Timişoara, la ciclul de studii universitare de doctorat, și se completează cu
dispozițiile actelor normative apărute ulterior.
Art. 63. Referirile apărute în diverse publicații sau cele comunicate în alt mod nu le pot înlocui pe
cele oficiale și în consecință, nu angajează cu nimic UMF „Victor Babeș” din Timișoara.
Art. 64. Consiliul de Administraţie al universității are dreptul și obligația de a compatibiliza această
Metodologie cu Ordine ale Ministerului Educației emise până la data concursului de admitere.
Pentru informatii complete privind înscrierea românilor de pretutindeni la studii universitare,
candidații pot accesa site-ul Ministerului Educaţiei – Direcţia Români de Pretutindeni.

CAPITOLUL IX. DISPOZIȚII FINALE
Art. 65. Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă din partea candidaţilor a
prezentei metodologii.
Art. 66. Până la înmatricularea în anul I de doctorat, candidaţilor nu li se pot elibera adeverinţe care
să certifice calitatea de student-doctorand, deoarece până atunci ei nu au relaţii instituţionale cu
Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara.
Art. 67. Documentele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin concurs se
restituie necondiţionat, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, în programul de lucru cu
publicul, fără perceperea unor taxe.
Art. 68. Prezenta metodologie este în vigoare pentru anul universitar 2022-2023.
La data intrării în vigoare a prezentei Metodologii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere la studiile universitare de doctorat, se abrogă alte documente interne privind organizarea şi
desfăşurarea acestuia.
Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat prezenta
Metodologie în şedinţa din data de 15.12.2021, dată la care intră în vigoare.
Rector,

Director CSUD,

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu

Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar.
Prezentul act are aceeași forță juridică ca și documentul original.
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Anexa 1
TAXA DE ŞCOLARIZARE

Taxa de înscriere este de 150 lei.
Taxa de confirmare a locului obţinut de către candidaţi admişi pe locurile bugetate sau cu taxă,
sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii este de 150 lei.
Pentru studenţii-doctoranzi admişi, cetățeni români şi cetățeni din Uniunea Europeană, taxa de
şcolarizare pentru studii universitare de doctorat este în cuantum de 8500 lei/an.
Pentru studenţii-doctoranzi admişi, cetăţeni din state terțe, din afara Uniunii Europene, Spaţiului
Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, taxele de şcolarizare sunt stabilite la nivelul de
6000 Euro/an pentru Domeniul Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.
Pentru perioadele de prelungirea solicitate de studenţii doctoranzi şi aprobate de Senatul
Universitar, taxa de şcolarizare este în cuantum de 8500 lei/an cu posibilitatea de plată în două
tranşe egale pentru Domeniul Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.
Pentru reînscrierea la doctorat precedată de nefinalizarea doctoratului precedent (neîndeplinirea
obligaţiilor contractuale), taxa de şcolarizare este în cuantum de 8500 lei cu posibilitatea de plată
în două tranşe egale pentru Domeniul Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.
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Anexa 2

STRUCTURA LISTEI DE LUCRĂRI A CANDIDATULUI:

I.

Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în reviste cotate ISI, indexate
Web of Science.

II.

Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în reviste indexate în baze de
date internaţionale (BDI).

III. Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în reviste naţionale
recunoscute.
IV. Lucrări prezentate ca prim autor (respectiv coautor) la manifestări ştiinţifice internaţionale. Se
va preciza modul de prezentare: orală sau poster.
V.

Lucrări prezentate ca prim autor (respectiv coautor) la manifestări ştiinţifice naţionale. Se va
preciza modul de prezentare: orală sau poster.

VI. Lucrări ştiinţifice premiate, la manifestări ştiinţifice internaţionale.
VII. Lucrări ştiinţifice premiate, la manifestări ştiinţifice naţionale.
VIII. Brevete, invenţii, patente
IX. Cărţi publicate în edituri internaţionale de prestigiu.
X.

Cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCSIS.

XI. Capitole în cărţi publicate în edituri internaţionale de prestigiu.
XII. Capitole în cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCSIS
XIII. Granturi de cercetare obţinute prin competiţie – membru în echipa de cercetare.
În finalul listei, sintetic, se va preciza numărul de lucrări din fiecare categorie.
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Anexa 3
PROCES VERBAL
din data de: ______________
Al colocviului de admitere la doctorat susţinut de domnul / doamna,
Nume și Prenume (din certificatul de naștere)
________________________________________________________________________
Domeniul:
 Medicină
 Medicină Dentară
 Farmacie
Comisia de examinare:
Preşedinte: Conducător de doctorat
1. ______________________________________________
Membrii
2.____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
Hotărârea comisiei privind admiterea candidatului
Nr.
NUME ŞI PRENUME
Crt.

Comisia de examinare

Nota

SEMNĂTURA

1.
2.
3.
4.
Media * _____________
* Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis
este 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
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Anexa 4
CERTIFICATUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ (CCL)
Testul de limbă străină se susţine la Disciplina de Limbi Moderne şi Limba Română din cadrul
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”; Medicină I, et.3, cab. 323.
Testul constă în verificarea capacităţii de a asculta, a citi, a participa la conversaţie, a susţine un
discurs şi a elabora în scris un document într-una din următoarele limbi: engleză, franceză,
germană.
Pentru a obţine CCL, candidatul trebuie să realizeze minimum 7 puncte, din 10 posibile, acordate
fiecărei probe, pentru un nivel de evaluare echivalent cu nivelul B2, potrivit CECRL (Cadrul
European Comun de Referinţă pentru Limbi).
Nivelul B2 presupune:
o
Ascultare: candidatul înţelege conferinţe şi discursuri destul de lungi, ştiri, informaţii,
documentare, filme în limbaj standard.
o
Citire: candidatul citeşte articole şi rapoarte pe teme profesionale/contemporane.
o
Participare la conversaţie: candidatul comunică spontan şi fluent într-o conversaţie
normală, argumentându-şi opiniile.
o
Discurs: candidatul poate elabora discursuri detaliate legate de domeniul de interes.
o
Redactare: candidatul poate elabora în scris un text critic (cu argumente pro şi contra), un
raport sau un eseu din domeniul său de interes.
Bibliografie orientativă:
Limba engleză
Glendinning, Eric H.; Howard, R. (2007): Professional English in Use-Medicine, Cambridge
University Press
Dobrovici, V.; Bostanca, I. (1999): English in Medicine – A Textbook for Doctors, Students in
Medicine and Nurses, Polirom
Prodromou, L. (2001). Grammar and Vocabulary for first certificate, Longman
*** Merriam-Webster Medical Dictionary: http://medlineplus.gov/
Limba franceză
Gorunescu, E. (2007): Gramatica Limbii Franceze, Corint
Dănăilă, S. (coord.) (2006). Examenele DELF şi DALF, nivelurile Aşi B, Polirom
*** (1992). Grammaire, cours de civilisation française de la Sorbonne, Hachette
*** Dictionnaire médical en ligne - Lexilogos,
http://www.lexilogos.com/medical_dictionnaire.htm
Limba germană
Fandrych, C.; Tallowitz, U. (2012). Klipp und Klar. Übungsgrammatik. Grundstufe Deutsch. Ernst
Klett Sprachen.
Fandrych, C.; Tallowitz, U. (2005). Sage und Schreibe. Übungswortschatz. Grundstufe Deutsch.
Ernst Klett Sprachen.
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Hieber, W. (1993). Lernziel Deutsch. Deutsch als Fremdsprache. Grundstufe 1, Grundstufe 2 Max
Hueber Verlag.
Wahrig, G. (1999). Deutsches Wörterbuch. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag.
Anuţei, M. (1996). Dicţionar Român-German. Editura Ştiinţifică.
***Disciplina de Limbi Moderne şi Limba Română
(2009). Medicina in cuvinte. Engleza, Franceza, Germana, de la A1la B2, LITO UMFT
(2006). Culegere de texte medicale în limbile: engleză, franceză, germană, LITO UMFT
Se recunosc următoarele certificate de competenţă lingvistică:
Limba
TOEFL, IELTS, (obţinut în ultimii doi ani),
Cambridge B2, C1, C2,
Engleză
Alte certificate B2, C1, C2 eliberate de UVT, International House, Active Learning,
Babel Timişoara,
Limba
DALF, DHEF, CCIP, DELF B2, C1, C2
Alte certificate B2, C1, C2 eliberate de: UVT, Centre Culturel Français, Active
franceză
Learning, Babel Timişoara
Limba
ZMP, ZOP, Sprachdiplom B2, C1, C2
Alte certificate B2, C1, C2 eliberate de: UVT, Centrul Cultural German, Active
germană
Learning, Babel
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Anexa 5

PROCEDURĂ DE EXAMEN, PROBA ORALĂ (INTERVIU)

Se stabileşte de către fiecare comisie şi urmăreşte, în principal, următoarele:
1. Nivelul de cunoaştere de către candidat pe baza consultării bibliografiei de specialitate, a
problematicii domeniului respectiv, a cercetărilor recente privind preocupările candidatului în
raport cu orientarea acestuia spre tema aleasă.
2. Activitatea de cercetare desfăşurată de către candidat, temele de cercetare abordate care să se
reflecte în lucrări de cercetare ştiinţifică ca responsabil de temă sau coautor
3. Activitatea publicistică: lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate indexate Web of
Science, Pubmed/Medline, alte baze de date internaţionale, recunoscute naţional;
4. Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale şi naţionale şi publicate în rezumat în reviste
cu ISSN sau ISBN;
5. Capacitatea de analiză, sinteză şi concepţie, de a întreprinde activităţi creative, de structurare
şi interpretare a unor rezultate; formularea şi argumentarea opiniilor personale.
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Anexa 6

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE
UNIVERSITARE DE DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022
Domeniile: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie

8 - 9 septembrie 2022 - Examen competenţă lingvistica
12 - 16 septembrie 2022 - Completarea on-line a fişei de înscriere
12 - 16 septembrie 2022- Depunerea dosarului de înscriere
12 - 16 septembrie 2022 - Depunerea proiectelor pentru obţinerea granturilor doctorale
19 - 21 septembrie 2022 - Desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) – la sediul
Disciplinei conducătorului de doctorat. Prezentarea si evaluarea grantului de cercetare ANEXA
12
28 septembrie 2022 - Afişarea rezultatelor provizorii
28 septembrie 2022 - Depunerea contestaţiilor
29 septembrie 2022 - Afişarea rezultatelor finale
3 octombrie 2022 - Înmatricularea candidaţilor admişi
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Anexa 7
APROBAT CONDUCĂTOR DOCTORAT
Prof. Univ. Dr. _____________________
(Aviz conducător)

Către conducerea Şcolii Doctorale,
Subsemnatul (a) __________________________________________________
(numele din certificatul de naștere)

vă rog a-mi aproba înscrierea la concursul de admitere la doctorat, în sesiunea
septembrie 2022, domeniul fundamental ierarhizare: Ştiinţe Biologice şi Biomedicale,
Domeniul de studii universitare de doctorat:
 Medicină
 Medicină Dentară
 Farmacie
Conducător de doctorat ___________________________________________
La cerere anexez actele:
1. Fişa personală de înscriere
2. Două copii cu certificarea conformităţii cu originalul ale următoarelor acte:

Diploma de bacalaureat

Diploma de absolvire a facultăţii

Foaia matricolă

Certificat de naştere

Certificat de căsătorie
3. Curriculum Vitae;
4. Listă de lucrări;
5. Chitanţă contravaloarea taxei de înscriere;
6. Certificat de competenţă lingvistică;
7. Copie carte identitate
8. 4 fotografii tip legitimaţie (h3cm/l 2,5 cm)
Semnătura,

Data,
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Anexa 8

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a (numele din certificatul de naștere)___________________________________________,
domiciliat/ă în ________________________ , strada _________________, nr. _______, judeţul
________________, posesor al cărţii de identitate seria _____. nr. _______, eliberată de
________________ la data de __________ CNP ___________________ declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile art. 326 Cod Penal privind falsul în declaraţii că nu voi beneficia
concomitent de finanţare din fonduri publice pentru două programe de studii universitare,
indiferent de nivelul lor, că nu voi urma simultan mai mult de două programe de studii
universitare de doctorat, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora.

DATA___________

SEMNATURA CANDIDATULUI,
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Anexa 9

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SUBSEMNATUL(A),__________________________________,
CNP______________________ declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal,
conform termenilor și condițiilor de prelucrare prezentați în cele ce urmează:
TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, cu sediul în Timișoara, Pța
Eftimie Murgu, nr. 2, denumită în continuare UMFVBT, ca entitate care organizează și desfășoară
concurs de admitere la programele de studii universitare de doctorat colectează și procesează date
cu caracter personal referitoare la candidații participanți la această activitate. Toate datele personale
vor fi tratate strict în conformitate cu termenii GDPR* și cu Politica UMFVBT pentru personalul
didactic, didactic auxiliar și nedidactic care, în calitate de angajat al UMFVBT, prelucrează date cu
caracter personal. Aceasta înseamnă că se va respecta confidențialitatea și că vor fi luate măsuri de
securitate adecvate pentru a împiedica divulgarea neautorizată. Informațiile din această secțiune se
referă la modul în care informațiile personale sunt procesate și ce informații sunt procesate.
Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor personale ale candidatului
UMFVBT solicită să proceseze datele personale ale candidaților participanți la concursul de
admitere la programele de studii universitare de doctorat pentru a parcurge pașii necesari ocupării
unui loc la unul din programele de studii pentru care a optat. Prelucrarea datelor permite gestionarea
procesului de desfășurare a concursului de admitere.
Astfel de informații sunt procesate pentru a îndeplini obligațiile legale ale UMFVBT, conform cu
METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE
ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT și potrivit prevederilor din Legea
educației naționale nr. 1/2011, forma consolidată, și reglementărilor legale în vigoare.
Sursa datelor
Datele personale pe care UMFVBT le deține despre candidații participanți la concursul de
admitere la programele de studii universitare de doctorat pot fi obținute dintr-o serie de surse,
inclusiv următoarele:
- Informații furnizate de candidații participanți, inclusiv CV-uri, diplome și alte formulare.
- Surse accesibile publicului, cum ar fi mass-media socială.
Datele personale care se procesează despre candidați
Informațiile necesare desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de
doctorat vor consta în mare parte din informațiile furnizate de candidații participanți, cum ar fi
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numele, prenumele, codul numeric personal, datele de contact, educația și formarea profesională,
calificările.
Drepturile candidatului conform GDPR
Dreptul de acces la date • dreptul la rectificare • dreptul la ștergerea datelor sau "dreptul de a fi
uitat" • dreptul la restricționarea prelucrării • dreptul la portabilitatea datelor • dreptul la opoziție •
dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate •
dreptul deadresare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal sau la instanțele competente, în măsura în care se consideră necesar.
Durata prelucrării datelor candidatului
Datele candidatului participant la concursul de admitere la programe de studii universitare de
doctorat sunt prelucrate pe durata organizării și desfășurării concursului de admitere la programe de
studii universitare de doctorat și se extinde inclusiv pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter
personal necesare încheierii contractului de studii, precum și pentru gestiunea școlarității pe toată
perioada studiilor în cazul în care concursul de admitere se finalizează cu ocuparea unui loc,
precprecum și ulterior, în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile (cum ar fi obligația de
arhivare).
Partajarea datelor personale
Atunci când se transmit date catre entități din afara Uniunii Europene/Spațiului Economic
European, se solicita acestora garanțiile de securitate impuse de GDPR. De asemenea, pot exista
situații în care legea obligă emiterea anumitor raportări ori permiterea accesului la date autorităților
de supraveghere, fiscale sau judiciare.
Data

Semnătura

_______________________________________
* Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) emis de Parlamentul European
și Consiliul Uniunii Europene

CONSILIUL PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256293389; Fax: +40256490626
Email: rectorat@umft.ro
www.umft.ro
26

Anexa 10

Formular de confirmare a locului de studii pentru Români de pretutindeni

Subsemnatul(a)(numele din certificatul de naștere).........................................................…………,
cetățean al ………...................….............................……………,identificat(ă) cu pașapor…....….,
seria.................., nr. …..….............…, emis la data de ……......….....….., de către...............………
1

……….., confirm / nu confirm ocuparea locului de studii fără plata taxelor de școlarizare dar
cu bursă/locului de studii fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă1, la studii universitare
de doctorat, domeniul de studii Medicină / Medicină Dentară / Farmacie1, obținut în urma
admiterii efectuate de către Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.
De asemenea, solicit cazare în căminele studențești/ nu solicit cazare în căminele studențești.2

Semnătura,

Data,

1.Opțiunea aleasă va fi lăsată liberă, iar cealaltă (celelalte) va (vor) fi tăiată (e) cu o linie orizontală.
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Anexa 11

GRILA DE EVALUARE A CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT ÎN
VEDEREA REPARTIȚIEI GRANTURILOR DOCTORALE

Indicator de evaluat

Punctaj obținut/item

Punctaj maxim

Indice Hirsch WOS

2,5 puncte Hirsch între 6-9

+ 2,5

3 puncte Hirsch între 10-14

+3

4 puncte Hirsch între 15-19

+4

5 puncte Hirsch între 20

+5

1 punct FIC 10-19

+1

1,5 puncte FIC 20-29

+1,5

2 puncte FIC 30-39

+2

2,5 puncte FIC 40-49

+2,5

3 puncte FIC 50-70 și peste
acesta

+3

Factor de impact
cumulat (FIC) ca autor
principal

Valoarea articolelor
publicate de doctoranzi

Număr articole doctoranzi
0-4

+1

5-10 și peste
Articole cu factor peste 2 (1
punct pentru fiecare articol)

+2

Peste 3

+1

Număr articole
Granturi câștigate prin
competiție

2 puncte grant internațional
ca director de proiect (până
la maxim 10 puncte)
1 punct grant național ca
director de proiect (până la
maxim 10 puncte)
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+2

+1

1 punct membru în proiect
internațional (până la
maxim 10 puncte)

+1

0,5 puncte membru în
proiect național

+0,5

(până la maxim 10 puncte)
Număr teze finalizate în
maxim 6 ani

1 punct la până la 2 teze

+1

2 puncte la peste 2 teze

+2

Număr teze aflate în
prelungire peste 6 ani

Se scad 0,5 puncte la peste 2
teze în prelungire peste 6 ani

-0,5

Teze invalidate/respinse Se scad 0,5 puncte la teze
definitiv
invalidate dar cu posibilitate
de refacere 0,5/teză

-0,5

Se scad 2 puncte la fiecare
teză respinsă definitiv

-2

Notă: Evaluarea în vederea obținerii granturilor doctorale se va face pe ultimii 5 ani până la data
anului universitar în curs de aplicare a repartiției cu excepția Indicelui Hirsch. În mod exceptional la
punctaje apropiate sau de baraj se analizează și situația departamentului și a nevoilor de doctoranzi
pentru perioadă determinate și se fac propuneri către Consiliul de Administrație.
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ANEXA 12 Model grant de cercetare

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

DOSAR COMPETIŢIE
PENTRU OBŢINEREA GRANTULUI DOCTORAL
GD 2022
ACRONIM: _____________
FORMULAR B

TIMIŞOARA
2022
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Formularul B - Proiect Grant Doctoral
fontul Arial 11, spaţiere – la un rând

Titlul proiectului:

Cuvinte cheie: (5 termeni)
1.
2.
3.
4.
5.
Rezumat
(maxim 250 cuvinte)

Obiectivele proiectului
Descrieţi obiectivele proiectului specificând modul în care sprijinul financiar acordat prin intermediul
burselor doctorale contribuie la realizarea acestora.

Etapizarea cercetării
Enumeraţi etapele şi activităţile pe care intentionaţi să le desfăsuraţi pe parcursul doctoratului.
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Stadiul actual al cunoaşterii şi potenţialele contribuţii la dezvoltarea acesteia
Descrieţi pe scurt stadiul actual al cunoaşterii în domeniul de cercetare la care se referă doctoratul
Dv raportandu-vă la cele mai recente realizări în domeniul respectiv. Prezentaţi lista bibliografică a
celor mai reprezentative 5 titluri din domeniul din care se elaborează doctoratul. Relevaţi potenţialele
contribuţii pe care proiectul Dumneavoastră le poate aduce la dezvoltarea domeniului de cercetare.

Argumentele (atuurile) personale pentru abordarea temei propuse
Descrieţi experienţa relevantă şi eventualele contribuţii personale anterioare în domeniul de
cercetare al doctoratului. Enumeraţi contribuţiile ştiinţifice (articole, studii, alte lucrări ştiinţifice),
profesionale (eventualele tangenţe cu domeniul de cercetare) şi extracurriculare (forme concrete de
manifestare a interesului faţă de domeniul de cercetare respectiv).

Publicatii [articole, rezumate] ale lucrărilor care au legatură cu tema propusă.
ARTICOLELE IN EXTENSO SE ANEXEAZĂ ŞI ÎN FORMAT PRINTAT
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