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CAPITOLUL I
Documente de referinţă
Art. 1. Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat la Școala Doctorală de Drept se
organizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte:
− Legea Educației Naționale 1/2011, cu modificările ulterioare;
− Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.
681/2011,
cu modificările ulterioare;
− Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea metodologiei-cadru privind organizarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat;
− Legea nr. 1/2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind
stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetăţenilor care
studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii
Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din
Confederaţia Elveţiană;
− Regulamentul instituțional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare
de doctorat.
− Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii
universitare de doctorat - Anul universitar 2018/2019 elaborată de CSUD.
CAPITOLUL II
Organizarea procesului de admitere la studii universitare de doctorat din cadrul
Universităţii de Vest din Timişoara
Art. 2. Studiile doctorale la Școala Doctorală de Drept se desfășoară, potrivit legislației în
vigoare, la forma de învățământ cu frecvență.
Art. 3. Universitatea de Vest din Timișoara organizează concurs de admitere la doctorat
pentru domeniul de studii Drept, în următoarele subdomenii de specializare, aferente fiecărui
conducător de doctorat:
− Drept comercial – prof. univ. dr. Lucian Bercea;
− Drept comercial; Drept fiscal – prof.univ. dr. Radu Bufan;
− Drept civil; Drept comercial – prof. univ. dr. Radu I. Motica;
− Drept civil; Drept comercial – prof. univ. dr. Florin Moțiu.
− Științe penale – prof. univ. dr. Viorel Pașca;
− Drept procesual civil – prof. univ. dr. Claudia Roșu;
− Drept civil – prof. univ. dr. Irina Sferdian;
− Drept administrativ – prof. univ. dr. Anton Trăilescu;
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− Drept internațional public, Protecția internațională a drepturilor omului – prof. univ.
dr. Constantin Valentin, directorul Școlii Doctorale.
Art. 4. (1) Studiile doctorale se organizează cu finanțare de la bugetul de stat, în regim cu
taxă sau din alte fonduri legal constituite. Taxele de înscriere şi taxele de studii sunt aprobate
anual de Senatul Universităţii de Vest.
(2) Numărul de locuri alocate Școlilor Doctorale se repartizează coordonatorilor de doctorate,
cu limitarea numărului de doctoranzi la 8 doctoranzi în stagiu/conducător de doctorat.
(3) Numărul de locuri alocate Școlilor Doctorale de Drept pentru anul universitar 2018/2019
este 20, din care 5 locuri cu finanțare de la bugetul de stat și 15 locuri în regim cu taxă.
Art. 5. (1) Potrivit normativelor în vigoare (art. 153 alin. 2 din Legea Educației Naționale
1/2011) la concursul de admitere la doctorat au dreptul să participe numai absolvenți cu
diplomă de master sau echivalentă acesteia, indiferent de anul absolvirii. Programele de studii
absolvite de candidat trebuie să fie acreditate sau autorizate provizoriu.
(2) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul Școlii
Doctorale de Drept nu este condiționată de domeniul în care a fost obţinută diploma de
licență sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licență și master
trebuie să fie de cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS).
Art. 6. (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de
identitate/pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în prezenta metodologie de
admitere.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă
persoană pe bază de procură.
Art. 7. La concursul de admitere la doctorat pot participa, în condițiile legii:
− cetățeni români;
− cetățeni străini, după cum urmează: etnici români din statele UE și non UE, cetățeni ai
statelor membre UE și ai Spațiului Economic European precum şi ai Confederației
Elvețiene, cetățeni din afara acestor spații.
Art. 8. Taxele de înscriere la admitere pentru cetățenii statelor membre UE și Spațiului
Economic European, precum şi ai Confederației Elveţiene sunt identice cu cele pentru
studenţii români şi se aprobă anual de Senatul UVT. Pentru cetăţenii din afara acestor state
care au ales să studieze pe cont propriu valutar în UVT, taxa de înscriere la doctorat este
stabilită prin OG nr. 22/2009.
Art. 9. (1) Admiterea la studii universitare se susține în limba română.
(2) Pentru programele universitare școlarizate în limba română, la solicitarea scrisă a
candidatului, concursul de admitere se poate susține și în limba maternă a acestuia, cu
respectarea autonomiei universitare.
(3) Pentru studiile universitare organizate în limba maternă/într-o limbă străină, admiterea se
susține în limba de predare a programului de studii universitare.
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(4) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat cu predare în limba română,
cetățenii Uniunii Europene și din state terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii
române, conform metodologiilor de școlarizare a acestora în România, după caz.
(5) Cetăţenii străini care aleg să facă studiile doctorale în limba română trebuie să aibă un
certificat de absolvire a cursurilor anului pregătitor sau un certificat de competență lingvistică
pentru limba română, obținut în instituțiile abilitate de către MEN (cu prioritate în cadrul
Departamentului de Studii Româneşti de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie).
(6) Pentru înscrierea la doctorat, candidatul trebuie să prezinte un certificat de competență
lingvistică (nivel minim B2, după Cadrul European de Referință a Limbilor) într-o limbă de
circulație internațională (engleză, franceză sau germană; opțiunea pentru altă limbă trebuie
justificată prin specificul proiectului de cercetare). Acesta poate fi un certificat recunoscut
internațional (Cambridge, DALF etc.), un certificat eliberat de Departamentul de Limbi și
Literaturi Moderne din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie a UVT sau un certificat
eliberat de colectivul de specialitate al Facultății de Drept a UVT (în acest din urmă caz, în
urma susținerii unui test de competență lingvistică – limbaj juridic – engleză, franceză,
germană, la sediul Facultății de Drept, în data de 17.09.2018, orele 9,00, pe baza bibliografiei
prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul regulament). Acest certificat nu este necesar
absolvenților de studii filologice – limbi străine – sau care au urmat un program de licență
şi/sau masterat într-o limbă de circulație internațională.
Art. 10 (1) 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.
(2) Cetăţenii menţionaţi la art. 10 alin. (1), declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de
doctorat, se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licenţă, respectiv de
master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
Art. 11. (1) Înscrierea candidaților străini (românii de pretutindeni absolvenți cu diplomă de
licență sau echivalentă din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, din
statele aparținând Spațiului Economic European și din Confederația Elvețienă, absolvenți a
studiilor de lungă durată și totodată, absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii
universitare de master), precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute
de către direcția de specialitate ca fiind cel puțin studii universitare de master, se face la
Universitatea de Vest, conform calendarului admiterii la doctorat a cetățenilor români.
(2) Candidații (cetățeni români şi cetăţeni UE) care au efectuat studii în străinătate, vor
prezenta un atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și
Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul MEN.
Art. 12. (1) Candidații străini, români de pretutindeni, absolvenți cu diplomă de licență de
lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv absolvenții de studii universitare de
master obținută în Republica Moldova sau alte state terțe UE, care au absolvit programe de
studii de master acreditate, se înscriu la Universitatea de Vest conform calendarului admiterii
la doctorat a cetățenilor români.
(2) Pentru verificarea eligibilității diplomelor, UVT va consulta pentru cetățenii din
Republica Moldova pagina de web: http://www.anacip.md, iar pentru celelalte state va
accesa site-urile: http://www.enic-naric.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.
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(3) În cazul în care UVT va întâmpina dificultăți în procesul de evaluare a dosarelor, va
transmite la MEN-DGRIAE, la adresa de e-mail: verificarediplomerop@edu.gov.ro, în
format scanat, diplomele candidaților respectivi, în vederea obținerii aprobării de școlarizare.
Art. 13. (1) Persoanele cu dizabilități fizice pot depune documentele de înscriere pe adresa:
doctorat@e-uvt.ro, însoțite de o certificare care atestă imposibilitatea deplasării.
(2) BSD stabilește pe baza acestei solicitări electronice un interval de organizare a înscrierii
în incinta UVT, spațiu în care este facilitat accesul persoanelor cu dizabilități.
Art. 14. (1) Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau
pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul
superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.
(2) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare
prezentate de candidați și prevăzute în metodologiile proprii de admitere. Aprobarea scutirii
se face de către comisiile tehnice de înscriere pe IOSUD-școli doctorale.
Art. 15. Organizarea concursului de admitere la doctorat este de competența Școlii Doctorale
de Drept, coordonate de CSUD. Acestea asigură transparența procedurilor de selecție și
admitere la doctorat, inclusiv prin publicarea acestora pe site-ul facultăților, potrivit art. 36
din Codul studiilor doctorale, a informațiilor privitoare la admitere (calendarul concursului,
numărul de locuri scoase la concurs de coordonatorii de doctorate, forma concretă a
concursului, documentele necesare înscrierii).
Art. 16. (1) Dosarul de admitere la doctorat pentru cetățenii români, UE și SEE cuprinde
următoarele:
− Fişa de înscriere cu avizul conducătorului de doctorat (formular tip);
− Certificatul de naștere (copie xerox);
− Certificatul de căsătorie (copie xerox) sau actul care atestă schimbarea numelui (dacă
este cazul);
− Cartea de identitate (copie xerox sau copie în format electronic transmisă la adresa
oficială a BSD: doctorat@e-uvt.ro, indicată şi pe site-ul CSUD);
− Diploma de bacalaureat (copie xerox);
− Diploma de licență, foaia matricolă sau suplimentul la diplomă (copie xerox);
− Diploma de master sau echivalentă a acesteia, foaie matricolă sau suplimentul la
diplomă (copie xerox), respectiv adeverință de absolvirea masterului pentru
absolvenții anului în curs;
− certificat de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de
Referință a Limbilor) într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză,
germană – opțiunea pentru altă limbă trebuie justificată prin specificul proiectului de
cercetare);
− Curriculum vitae;
− lista lucrărilor științifice publicate și a manifestărilor științifice la care a participat
candidatul (dacă este cazul);
− 1 fotografie tip buletin de identitate.
Toate documentele solicitate în copie xerox sau în format electronic trebuie prezentate la
depunerea dosarului de înscriere în original pentru certificarea conformității cu originalul
de către Biroul de Studii Doctorale.
Art. 17. Dosarul de admitere la doctorat pentru românii de pretutindeni cuprinde
următoarele:

Universitatea de Vest din Timișoara

Școala Doctorală de Drept

− Fișa de înscriere (formular tip);
− Certificatul de naștere - copie și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română sau
într-o limbă de circulație internațională;
− Certificat de căsătorie – copie și traducere autorizată (după caz);
− Adeverință medical tip (eliberată în România sau în țara de origine) – copie și
traducere autorizată (dacă este cazul) – adeverința trebuie să ateste dacă candidatul
este apt pentru studii superioare și pentru a lua parte la colectivul academic, fără să
sufere de boli contagioase;
− Diplome/acte de studii: diploma de bacalaureat sau echivalentă, diplomă de licență,
diplomă de master (sau echivalentă), foi matricole pentru ciclurile de studii absolvite
– copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de
circulație internațională;
− Declarație pe proprie răspundere că nu are buletin/carte de identitate românescă
întocmită la notar;
− Declarație privind apartenența la identitatea cultural românească, excepție Republica
Moldova (formular tip Anexa 3);
− Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din țara
de proveniență sau de misiunile diplomatice ale României în acea țară
− Fișa cu date personale: adresă, adresă de e-mail, număr de telefon (formular tip Anexa
4);
− Curriculum vitae;
− 1 fotografie ¾.
Conform adresei MEN nr. 294/GP/12.07.2017 candidații români de pretutindeni și cetățeni
străini (propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale
statului român, a ofertelor MAE, Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
și MEN) sunt scutiți de taxa de înscriere, de înmatriculare și de procesare dosar.
Toate documentele solicitate vor fi prezentate întâi la Departamentul de Relații
Internaționle din cadrul Universității de Vest (bd. V. Pârvan, nr. 4, et. 1, cam. 155B).
Admiterea candidaților români de pretutindeni se face pe locurile arondate UVT de către
Ministerul Educației Naționale conform repartizării locurilor la studii universitare de master
și doctorat. Clasificarea candidaților se face în funcție de următoarele criterii:
− media obținută la domeniul de admitere;
− în caz de egalitate se ia în considerare media generală la master / studii de lungă durată
(cu echivalarea mediilor într-un sistem unitar)
Art. 18. Dosarul de admitere la doctorat pentru candidații cetățeni străini din state terțe
U.E. cuprinde următoarele:
− Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii – completată la toate
rubricile în 2 exemplare (formular tip Anexa 5);
− Diplome/acte de studii: diploma de bacalaureat sau echivalentă, diplomă de licență,
− diplomă de master (sau echivalentă), foi matricole pentru ciclurile de studii absolvite
– copii și traduceri autorizate în limba română sau într-o limbă de circulație
internațională;
− Copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea masterului pentru
absolvenții anului curent;
− Certificat de naștere – copie și traducere legalizată;
− Copie după pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată
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Scrisoarea de Acceptare la studii;
Certificat medical (în limba română sau într-o limbă de circulație internațională) care
atestă faptul că persoana ce urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli
contagioase sau alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
Certificat de căsătorie – dacă este cazul (pentru a justifica schimbarea numelui de
familie);
Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
Atestatul de absolvire a Anului Pregătitor în limba română sau certificatul de
competență lingvistică;
Fișa cu datele personale: adresă, adresă de e-mail, număr de telefon (formular tip
Anexa 4);
Dovada plății taxei de 75 Euro, taxă pentru procesarea dosarului de candidatură;
Curriculum vitae;
1 fotografie ¾.

Prin Hotărârea nr. 39, adoptată în ședința Senatului UVT din 06.03.2014, s-a hotărât taxa de
75 Euro pentru procesarea dosarelor candidaților cetățeni străini din state terțe UE. Taxa de
aplicare se achită în următorul cont:
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara (West University of Timisoara)
Adresă beneficiar: Bv. Vasile Pârvan, no. 4, Timişoara
Nume bancă: Banca Comercială Română (Romanian Commercial Bank)
Adresă bancă: Sucursala Timișoara (Timisoara Branch), no. 11, Calea Aradului St.
IBAN: RO56RNCB0249049294710008
SWIFT: RNCB RO BU
Taxă: 75 Euro
Pe ordinul de plată/chitanță se va menționa la plătitor numele candidatului și drept referință
de plată „taxă de admitere”, pentru ca plata să fie valabilă.
Art. 19. Scrisoarea de Acceptare va fi ridicată de la Departamentul de Relații
Internaționale în original de către titularul de drept. În cazul în care titularul de drept nu
poate ridica personal Scrisoarea de Acceptare, persoana desemnată să facă acest lucru va
prezenta o procură notarială în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
în care va fi menționat faptul că a fost împuternicită să ridice originalul în locul
titularului de drept sau o chitanță în cazul ridicării Scrisorii de Acceptare în original prin
intermediul unei firme de curierat.
Art. 20. Depunerea dosarelor de candidatură pentru studii universitare de doctorat la UVT se
va face până la 15 septembrie a fiecărui an academic, iar lista candidaților va fi transmisă
către MEN până la 30 septembrie, în acord cu termenul prevăzut în art. 8 al Metodologiei –
cadrul privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi
de doctorat aprobată prin OMENCS nr. 6102/15 decembrie 2016, publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 1071 din 30 decembrie 2016. Lista va fi însoțită, în mod obligatoriu,
de o copie a dosarelor candidaților, conform art. 35, precum și de o machetă cu datele
personale și parcursul școlar al fiecărui candidat, iar conform cerințelor M.E.N, Direcția
Generală Relații Internaționale va emite Scrisoarea de Acceptare la Studii, pe care o va
transmite instituției de învățământ superior solicitante. Dosarele incomplete nu vor fi
procesate, fiind declarate respinse.
Art. 21. (1) Potrivit art. 33 din Codul studiilor doctorale, conținutul și forma concursului de
admitere sunt stabilite de către coordonatorul de doctorat, prin consultare cu Consiliul Școlii
Doctorale.
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(2) În IOSUD–UVT Școlile Doctorale pot decide practicarea unor forme unitare de concurs
de admitere la doctorat pentru toți coordonatorii de doctorate.
Art. 22. Comisia de examinare este compusă din:
a. Conducătorul de doctorat – președinte;
b. Decanul Facultății de Drept a UVT sau un reprezentant al acestuia care deține calitatea de
conducător de doctorat;
c. Directorul Școlii Doctorale a Facultății de Drept a UVT.
Art. 23. (1) Concursul de admitere la Școala Doctorală a Facultății de Drept a UVT se
desfășoară în data de 17.09.2018, cu începere de la ora 12,00, și are la bază prezentarea de
către candidat a proiectului de cercetare.
(2) Concursul de admitere constă în susținerea de către candidat a proiectului de cercetare și
într-un un interviu pe baza acestui proiect, desfășurat în fața comisiei de examinare.
(3) Proiectul de cercetare va trebui să cuprindă titlul temei de cercetare, justificarea
actualității și importanței temei cercetate, obiectivele de cercetare propuse a fi atinse,
metodele de cercetare, bibliografia accesată de candidat. Recomandările privind elaborarea
proiectului de cercetare sunt cuprinse în Anexa nr. 3.
(4) Proiectul de cercetare se depune în format scris, în 3 exemplare, la secretariatul Școlii
Doctorale, și în format electronic, la adresa de e-mail adriana.murgu@e-uvt.ro, până cel
târziu în data de 14.09.2018, ora 14,00.
(5) Fiecare candidat este notat cu o notă cuprinsă între 1 și 10 de către fiecare membru al
comisiei de examinare. Media de admitere este media aritmetică a notelor acordate de către
fiecare membru al comisiei de examinare. Media minimă de admitere este 8 (opt).
(6) Candidații sunt clasificați în ordinea mediilor de admitere, în limita locurilor scoase la
concurs.
(7) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea
locurilor finanţate de la bugetul de stat.
(8) Un candidat nu poate fi declarat admis fără acordul conducătorului de doctorat.
Art. 24. (1) Rezultatele provizorii ale concursului de admitere la doctorat se afișează în data
de 19.09.2018, ora 9,00.
(2) Contestațiile pot fi formulate cel târziu până la data de 20.09.2018, orele 12,00 și se pot
referi exclusiv la vicii de procedură. Nu pot fi formulate contestații împotriva rezultatului la
examenul oral. Contestațiile sunt soluționate de către Consiliul Școlii Doctorale, decizia
acestuia fiind definitivă.
(3) Rezultatele finale ale examenului de admitere la doctorat se afișează în data de
21.09.2018, ora 16,00.
Art. 25. După desfășurarea examenului de admitere la doctorat, Şcoala Doctorală de Drept
comunică rezultatele finale.
Art. 26. (1) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate prin granturi de
studii au obligaţia să depună, la momentul confirmării locului obținut, diploma de master (sau
adeverinţa, pentru candidaţii care au promovat examenul de disertaţie în sesiunea 2017-2018)
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în original, la Biroul de Studii Doctorale. Neprezentarea diplomei sau adeverinţei de master
în original până la data de 27.09.2018, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.
(2) Candidații declarați admiși pe locurile cu finanțare de la buget achită cuantumul taxei de
înmatriculare și semnează contractul de școlarizare.
(3) Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare, a
taxei de școlarizare (10% din taxă) și semnează contractul de școlarizare.
(4) După înmatriculare se generează și se afișează listele finale, cu candidații declarați admiși
și înmatriculați.
Art. 27. Candidaţii declaraţi admişi confirmă obţinerea locului la Biroul de Studii Doctorale
(strada Paris, nr. 1, etj. I).
Art. 28. Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face
prin decizie a rectorului UVT. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în
Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de
școlarizare.
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
Art. 29. Ediţia de faţă a metodologiei a fost aprobată în şedinţa Consiliului Scolii Doctorale
de Drept din data de 11.07.2018.
Art. 30. Metodologia privind organizarea și desfăşurarea concursului de admitere la studii
universitare de doctorat pentru anul universitar 2018/2019 este în acord cu metodologia
elaborată de CSUD.
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ANEXA 1

CALENDARUL ADMITERII
LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT DE DREPT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018
Perioada de înscriere: 10-14 septembrie 2018, între orele 9-14
Concursul de admitere: 17 septembrie 2018
Afișarea rezultatelor provizorii: 19 septembrie 2018, ora 9
Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor: 20 septembrie 2018, ora 12
Termenul limită pentru rezolvarea contestațiilor: 20 septembrie 2018, ora 16
Afişarea rezultatelor finale: 21 septembrie 2018, ora 9
Termenul limită pentru confirmare (achitarea taxei de înmatriculare, semnarea contractelor și
achitarea taxei de școlarizare în proporție de 10% pentru doctoranzi admiși cu taxă şi
achitarea taxei de înmatriculare, semnarea contractelor și depunerea diplomei de master sau
echivalentul/adeverinţa de absolvire 2017/2018 în original pentru doctoranzi admiși pe un loc
bugetat ): 21 septembrie 2018, ora 16
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ANEXA 2

BIBLIOGRAFIA
pentru testul de competență lingvistică la
Facultatea de Drept

1. Limba engleză: Violeta-Irina Avram, Magdalena Roibu, Flaminia-Nera-Flavia StârcMeclejan, Andreea Verteș-Olteanu, The Language of Law, Ed. Universității de Vest
Timișoara, 2009.
2. Limba franceză: Raluca Bercea, Adia-Mihaela Chermeleu, Français juridique, Ed.
Lumina Lex, 2001, 2005, 2007, 2010.
3. Limba germană: Andreea Rita Severenu, Deutsche juristische fachsprache, Ed.
Lumina Lex. 2001, 2004.
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ANEXA 3
RECOMANDĂRI PRIVIND ELABORAREA
PROIECTULUI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
1. Date personale ale candidatului:
1.1. Numele și prenumele
1.2. Data și locul nașterii
1.3. Adresa
1.4. Funcția/locul de muncă, inclusiv
adresa
1.5.Facultatea/Specializarea/Universitat
ea absolvita/Perioada studiilor/Media
generală a anilor de studiu și a
examenului de licență
1.6.Masteratul/Specializarea/
Universitatea absolvită/Perioada
studiilor
1.7. Tel/Fax/Email
1.8. Domeniul studiilor doctorale (drept
civil, drept penal etc.)
2. Date referitoare la forma de învăţământ doctoral:
2.1. Forma de învățământ: IF/IFR
2.2. Opțiunea candidatului:
buget/taxă
2.3. Denumirea instituției unde
doctorandul își va desfășura
activitatea de cercetare
3.

Date referitoare la programul de doctorat:

3.1. Anul susținerii admiterii la
Şcoala doctorală
3.2. Titlul proiectului de cercetare
3.3. Conducătorul de doctorat:
3.4. Denumirea instituţiei
organizatoare de doctorat în
cotutelă: (dacă este cazul)
3.5. Coordonatorul de doctorat în
cotutelă: (dacă este cazul)
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4. Titlul proiectului de cercetare ştiinţifică (tezei de doctorat):

(Max 200 caractere)

5. Durata proiectului: - studii universitare avansate (1 sem.)
- cercetare științifică (5 sem.)
6. Rezumatul proiectului de cercetare ştiinţifică:

7. Programul de studii universitare avansate de doctorat:

8. Prezentarea proiectului de cercetare ştiinţifică:

9. Activitatea ştiinţifică a candidatului:
9.1. Lucrări științifice și participări la conferințe

9.2. Premii, distincții și diplome obținute pentru activitatea științifică

Candidat,
________________________
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Precizări privind conținutul recomandat al proiectului de cercetare științifică
1. Rezumatul proiectului de cercetare ştiinţifică:
Candidatul trebuie să facă o prezentare de maximum 1.000 de cuvinte cu privire la
următoarele aspecte:
a) Tema aleasă pentru proiectul de cercetare ştiinţifică cu desfăşurarea pe capitole;
b) Prezentarea succintă a stadiului actual al cercetării ştiinţifice şi bibliografia selectivă,
română şi străină, propusă pentru tema aleasă;
c) Metodologia de cercetare propusă (analiză a datelor, previziune, validare etc),
inclusiv fezabilitatea cercetării (disponibilitatea datelor etc);
d) Etapizarea cercetării şi elaborării tezei de doctorat (recenzii, referate, capitole);
e) Argumentele (atuurile) personale pentru abordarea temei propuse;
f) Rezultatele ştiinţifice estimate că vor rezulta din cercetare, relevanţa lor în raport cu
cercetările anterioare şi cu realitatea economico-socială;
g) Planul diseminării rezultatelor cercetării de doctorat prin studii, articole, comunicări,
publicaţii etc.
2. Activitățile ce vor fi desfășurate în cadrul Programului de studii universitare
avansate:
Se menționează cele 3 discipline pe care doctorandul le va studia în această perioadă (denumirea
disciplinelor va fi stabilită de către conducătorul de doctorat).
3. Prezentarea programului de cercetare ştiinţifică (maximum 5000 de cuvinte):
3.1. Stadiul actual al cunoaşterii in domeniu pe plan național și internațional,
raportat la cele mai recente referinţe din literatura de specialitate.

3.2. Contribuţiile potenţiale ale doctorandului raportate la cele mai recente realizări
existente în fluxul principal de publicaţii.

1.
2.
3.

3.3. Obiectivele si activităţile de cercetare din cadrul programului (titlul celor 3 rapoarte de
cercetare):

3.4. Modul de valorificare/diseminare a rezultatelor cercetării

Comunicări științifice, articole, studii și lucrări propuse pentru publicare, participări la
manifestări științifice ș.a.
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