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PROCEDURA
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
ADMITERII LA DOCTORAT IN SESIUNEA IUNIE-IULIE 2017
1. Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de
200 RON iar pentru candidatii ce au absolvit un program de masterat in UPB taxa de
inscriere este de 100 RON.
2. Fisele de inscriere pentru admiterea la doctorat (Anexele 2,3,5) se
distribuie tuturor absolventilor programelor de masterat din UPB in momentul
inscrierii la examenul de dizertatie, prin Secretariatele facultatilor.
3.
In perioada 26-30 Iunie 2017, la examenele de dizertatie, dupa
comunicarea rezultatelor de catre Presedintele comisiei, Secretarul comisiei de
dizertatie colecteaza fisele de inscriere la doctorat precum si taxele de inscriere
aferente pentru care se elibereaza chitante tip. In acest moment se comunica
absolventilor ca sunt inscrisi de drept la concursul de admitere la doctorat fara a mai
fi nevoie de depunerea altor acte, care se afla in dosarele de la facultati.
4. In 3-5 Iulie 2017 are loc proba concursului de admitere la doctorat in fata
comisiei propusa de Scoala doctorala. La sfarsitul probei, se inmaneaza candidatului
precontractul de studii doctorale care se completeaza pe loc. Contractul final de
studii doctorale va fi completat si semnat in perioada 20-30 Septembrie 2017.
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Anexa 1

DOMENIILE FUNDAMENTALE DE DOCTORAT ŞI DOMENIILE DE
DOCTORAT PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ
STUDIILE DE DOCTORAT ÎN UPB.

Nr.
crt.

Domeniile fundamentale
de doctorat care se
organizează în UPB

Domeniile de studii universitare de
doctorat care se organizează în UPB

1

Inginerie electrică

2

Inginerie energetică

3

Ingineria sistemelor

4

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

5

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

6

Ştiinţe inginereşti

Inginerie mecanică

7

Inginerie industrială

8

Ingineria transporturilor

9

Inginerie aerospaţială

10

Ingineria materialelor

11

Inginerie chimică

12

Chimie

13
14

Ştiinţe exacte

Fizică
Matematică

2

Metodologie admitere la doctorat

Anexa 2
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti operator de date personale cu nr.3291
Domnule RECTOR,
Subsemnatul (a)_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul de admitere la doctorat din sesiunea
______________________ 2017, în domeniul fundamental
ŞTIINŢE INGINEREŞTI / EXACTE
domeniul__________________________________________________________________,
în cadrul Şcolii doctorale _____________________________________________________,
Conducător ştiințific (opțional)________________________________________________________________
la forma de învăţământ:
Subvenţionat de la buget/În regim cu taxă/cu bursa/fara bursa
(Se taie ceea ce nu corespunde opţiunilor)
Studii superioare:
Universitatea absolvită /Institutul de învăţământ superior absolvit:
________________________________________________________________________
Facultatea________________________________________________________________
Specializarea_____________________________________________________________
cu media anilor de studii ____________________
Masterat/Studii aprofundate (dacă este cazul)
Universitatea absolvită /Institutul de învăţământ superior absolvit:
________________________________________________________________________
Facultatea________________________________________________________________
Specializarea/programul de studii ____________________________________________
cu media anilor de studii ____________________
Loc de muncă________________________________________________________________
Telefon acasă___________________serviciu______________
mobil__________________________e-mail ____________________
Cod numeric personal ____________________________________________________
Subsemnatul declar cele de mai sus pe propria răspundere. Am luat la cunoştinţă că declararea unor
informaţii false conduce automat la pierderea locului ocupat prin concursul de admitere. De asemenea am luat la
cunoştinţă că Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti prelucrează datele mele cu caracter personal în scopul
admiterii şi finalizării studiilor şi de faptul că sunt obligat să furnizez datele cunoscând că refuzul determină
neînscrierea la concursul de admitere. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi
Băncilor.
Conform Legii nr.677/2001, cu modificările ulterioare, cunosc faptul că beneficiez de dreptul la
informare, dreptul de acces, de intervenţie şi opoziţie asupra datelor furnizate precum şi dreptul de a nu fi supus
unei decizii individuale, prin înaintarea unei cereri scrise, datată şi semnată, Universităţii POLITEHNICA din
Bucureşti. De asemenea, am luat la cunoştinţă că beneficiez de dreptul de a mă adresa cu plângere Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal şi justiţiei.
Semnătura,

Data,
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Anexa 3
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

1. Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele:
_______________________________________________________________________
2. Domiciliul stabil
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Cetăţenia ______________________________________________________________
4. Naţionalitatea ___________________________________________________________
5. Data naşterii ____________________________________________________________
6. Locul naşterii ___________________________________________________________
7. Profesia de bază _________________________________________________________
8. Locul de muncă _________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Domeniul în care lucrează:________________________________________________
10. Funcţia: ______________________________________________________________
11.Studii

a) Universitare de lungă durată ___________________________________

________________________________________________________________________
b) Masterat/Studii aprofundate (dacă este cazul) ______________________
________________________________________________________________________

Semnătura,

Data,
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Anexa 4
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Domeniul fundamental de doctorat ________________________________________
Domeniul de doctorat ___________________________________________________
Şcoala doctorală ________________________________________________________
Regim fără / cu taxă de şcolarizare ________________________________________

FIŞĂ DE EXAMINARE
LA CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT
SESIUNEA........................................ 2017
Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului:
_____________________________________________________________________

Proba de specialitate pentru admiterea la doctorat
Media generală
a anilor de studii

Media obţinută la
proba de concurs

Media
examenului de
admitere la
doctorat

Rezultatul
examenului de
admitere la
doctorat
(admis/respins)

Preşedintele comisiei
Prof. dr. ing. _________________________________________________________
Membri
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________

Data __________________

5

Metodologie admitere la doctorat

Anexa 5
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Şcoala doctorală ________________________________________________________

Declarație

Subsemnatul/a
…………………………………………………………………………………………,
candidat la concursul de admitere la doctorat sesiunea…………………………. pe
locurile bugetate în 2017, declar prin prezenta că nu am fost înmatriculat înainte la
un alt program de studii doctorale, pe locuri bugetate, în cadrul UPB sau altei
instituții organizatoare de studii universitare de doctorat.
Semnătura……………………………………………………………
Data……………………………………………………………………..
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Ministerul Educaţiei Nationale

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Splaiul Independenţei nr. 313, 060042 Bucureşti, Romania
Tel +4021 318 10 00, Fax + 4021 318 1001, www.upb.ro

Şcoala Doctorală
___________________________________________________

PRECONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
NR. ......./ ..........2017
Art. 1. Părţile contractante
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB)-Şcoala Doctorală __________________
reprezentată prin Director _________________________________________________
pe de o parte , şi D-l / D-na _______________________________,
posesor al cărţii de identitate seria ____ nr. ___________, CNP _________________________,
student-doctorand la UPB, Şcoala Doctorală _________________________________________,
pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul precontract.
Art. 2. Obligaţiile studentului-doctorand
a) Să semneze contractul final de studii doctorale pana la 30.09.2017, in caz contrar se pierde locul obtinut prin
concurs.
b) Sa beneficieze de sprijinul conducatorului de doctorat si al scolii doctorale pentru definitivarea
temei si a strategiei de cercetare stiintifica.
c) Să beneficieze de toate drepturile legale conferite de calitatea de student-doctorand incepand cu
prima zi a anului universitar 2017-2018.
Art. 3. Obligaţiile UPB
a) Garanteaza locul obtinut prin concurs in regim fara taxa.
b) Asigura toate conditiile pentru alocarea si indrumarea de catre un conducator de doctorat in
vederea incheierii contractului final de studii doctorale.
Art. 4. Drepturile UPB
a) Să rezilieze prezentul Precontract daca doctorandul nu semneaza contractul final de studii
doctorale pana la 30.09.2017.
Art. 5. Clauze finale
a. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, _________________, în 2 exemplare, un exemplar
pentru dosarul candidatului de la scoala doctorala şi un exemplar pentru studentul-doctorand.
b. Perioada de valabilitate este pana la maxim 30.09.2017 si devine nul de drept in momentul
incheierii contractului cadru de studii doctorale.
Director al Scolii doctorale

Student-doctorand
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