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1. Înscrierea se va face în perioada 1 - 25 Septembrie 2016 orele 09.00-16.00 la sediul
Rectoratului UTM, str. Dâmbovnicului, nr. 22, sector 4, Corpul V, Secretariatul Scolii
Doctorale, Etaj 2, la Doamna Secretara Elena Croitoru.
2. Examen de competenţă lingvistică pentru limba engleza sau franceza, se va sustine in
oricare dintre universitatile acreditate care detin aceasta autorizare, documentele obtinute
fiind necesare la dosarul de inscriere.
Dacă un candidat a obţinut în ultimii 2 ani calendaristici un certificat de competenţă
lingvistică cu recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică nu mai este
necesar.
3. Admiterea se va susţine pe data de 30 Septembrie 2016 ora 13.00, la sediul Scolii
Doctorale a Facultatii de Medicina, Institutul N. Cajal, Bl. Sincai nr. 16, sector 4, Bucuresti.
Procedura de admitere constă în:
3.1 Sustinerea proiectului de admitere din domeniul de cercetare ales, care se va
depune tiparit si copertat la secretariatul Scolii Doctorale in momentul
inscrierii.
3.2. Interviu pentru stabilirea experientei profesionale si a aptitudinilor pentru
cercetarea ştiinţifică prin prezentarea si discutarea temei de cercetare propusă.
Interviul se va desfasura pe baza unei prezentari PowerPoint din proiectului de
cercetare, formulat sumar, concis si sintetic care trebuie sa contina urmatoarele
puncte:
1. Calitatea stiintifica si nivelul international al proiectului de cercetare;
2. Originalitatea ideii;
3. Conceperea proiectului;
4. Formularea obiectivelor;
5. Descrierea metodologiei (inclusiv infrastructura tehnica);
6. Rezultate preconizate;
7. Probleme posibile aparute pe parcursul cercetarii si solutii de rezolvare a lor;
8. Valorificarea rezultatelor cercetarii;
9. Fezabilitatea proiectului;
10. Bibliografie selectiva consultata;
11. Raspunsul la intrebari si discutii.
Nota finală rezultă din media notelor acordate de membrii comisiei formate din
conducătorul de doctorat (conducătorii de doctorat în cazul cotutelei) şi cel puţin două
cadre didactice, membrii ai Consiliului Şcolii Doctorale Medicină.
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Taxa de înscriere se va plăti la caseria universităţii din str. Dâmbovnicului, nr. 22,
sector 4, Bucuresti.
Taxa de studii anuale de doctorat pentru anul 2016 – 2017, se va achita la aceeasi
adresa.
Acte necesare pentru înscriere:
1. Cerere de înscriere.
2. Copia xerox a actului de identitate
3. Copii legalizate, după:
- certificat de naştere
- certificat de căsătorie (dacă este cazul) sau de schimbare a numelui
- diploma de bacalaureat
- diploma de licenţă + foaia matricolă
4. Curriculum vitae (date personale, activitate profesionalăşi ştiinţifică);
5. Lista de lucrari stiintifice a candidatului.
6. Certificat de competenţă lingvistică în limba engleza sau franceza, eliberat de
Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila sau de o altă instituţie specializată,
naţională sau internaţională, recunoscută de Universitatea Titu Maiorescu;
7. Chitanţa pentru taxa de înscriere.
Programul de desfasurare al probelor examenului de admitere au fost expuse mai sus.
Numarul de locuri disponibile, scoase la concurs, vor fi anuntate in timp util.
Rezultatele concursului de admitere la doctorat se afişează la avizierul Rectoratului UTM, pe
data de 1.10.2016.
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