Procedura de înscriere a candidaților la concursul de admitere
Studii universitare de doctorat
Candidatul descarcă fișele tipizate de pe site-ul www.umft.ro, secțiunea admitere Doctorat 2022.
După verificarea corectitudinii datelor, fişele sunt semnate de către candidat.
În perioada 12 - 16 septembrie 2022, candidații completează on-line fișa de înscriere și încarcă
documentele (dosarul de înscriere) în platforma de admitere de pe site-ul universității www.umft.ro,
secțiunea Admitere/Programe de Doctorat cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la
autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. Prin completarea
fișei de înscriere on-line, candidații își exprimă consimțământul privind prelucrarea datelor cu
caracter personal, în acest scop.
După completarea fișei de înscriere și încărcarea documentelor, respectiv după efectuarea și
validarea înscrierii la concurs, candidații vor primi e-mail de confirmare. Candidații trebuie să se
asigure că adresele lor de e-mail corespund cerințelor Uniunii Europene, astfel încât Secretariatul
Școlii Doctorale să nu întâmpine erori în cazul comunicării electronice (adresele de e-mail să fie
acceptate la nivel internațional, ex. yahoo, gmail, hotmail etc.). Școala Doctorală nu își asumă
răspunderea pentru nerecepționarea mesajelor electronice.
Completarea on-line de către candidați a fișei de înscriere și încărcarea documentelor se finalizează
vineri, 16.09.2022 ora 14.00.
În perioada 12 - 20 septembrie 2022 – Secretariatul Școlii Doctorale verifică conținutul dosarului în
vederea validării acestuia.
În perioada 21 - 23 septembrie 2022 – are loc desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) –
la sediul disciplinei conducătorului de doctorat. Candidatul descarcă fișierul tipizat (Proces Verbal
al colocviului de admitere) de pe site-ul www.umft.ro, secțiunea admitere Doctorat 2022.
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.
Procesul Verbal se depune în original la Secretariatul Școlii Doctorale în perioada 21 – 26
septembrie 2022, semnat de membrii comisiei pentru concurs şi de preşedinte. Nu se admit
contestaţii pentru proba orală.
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
prezentului regulament.
În perioada 21 – 26 septembrie 2022 – candidaţii care acced la studii universitare de doctorat fără
taxă, prezintă, în scris, dosarul pentru obținerea grantului doctoral, cu avizul conducătorului de
doctorat.
În perioada 21 - 26 septembrie 2022 – candidații vor depune la Secretariatul Școlii Doctorale un
dosar plic, pe care se înscriu datele de identificare, nume şi prenume, adresa de email, telefon, CNP,
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numele conducătorului de doctorat, anul înscrierii, domeniul de studiu (Medicină, Medicină Dentară
sau Farmacie) conform datelor încărcate online pe platformă.
La dosar se vor anexa următoarele documente:
a.
cerere tip înregistrată la registratura UMFVBT (formular tip). Cererea este semnată de
candidat și semnată și vizată obligatoriu de către conducătorul de doctorat/conducatorul de doctorat
cotutelă
b.

fişa personală de înscriere generată automat în urma completării on-line (www.umft.ro),

c.

copie certificat de naștere

d.

copie diplomă de bacalaureat

e.

copie diplomă de absolvire a facultăţii / adeverință

f.

copie supliment de diplomă/foaie matricolă

g.

copie diplomei de master, dacă este cazul

h.

copie certificat de căsătorie, dacă este cazul

i.

copie carte de identitate/pașaport

j.

copie certificat de competenţă lingvistică

k.
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 (Declaraţie pe proprie răspundere)
l.

acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tip)

m.

curriculum vitae cu: date personale, date profesionale şi ştiinţifice

n.
listă cu lucrări (Structura listei cu lucrări a candidatului se regăsește la secțiunea informații
generale admitere)
o.

ordinul/ chitanța de plată a taxei de confirmare a locului (150 lei)

p.

dovada taxei de școlarizare achitată integral pentru candidații care au optat la forma cu taxă

q.

4 fotografii tip legitimație (h3/l 2,5 cm)

r.

proces verbal al cologviului de admitere încheiat la proba orală/interviu (formular tip)

s.
contractul de studii universitare de doctorat, completat, semnat de candidat și de
conducătorul de doctorat în 3 exemplare. Acesta se regăsește la secțiunea documete utile din cadrul
secțiunii de admitere studii universitare de doctorat. Contractul de studii universitare de doctorat se
alege specific, în funcție de domeniul de doctorat pentru care optează candidatul.
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