
 

 

                                               ANEXA NR.6 

 

METODOLOGIE DE ADMITERE SCOALA DOCTORALA MEDICINĂ DENTARĂ 

 
Art. 1. Studiile universitare de doctorat se organizează, conform legislaţiei învigoare la forma 
de învăţământ cu frecvenţă (conform Legii Educatiei nr 1 din 2011) numai în regim de taxă, 
UTM fiind o instituţie privată de ȋnvăţământ superior, fără orice subvenţionare din bugetul de 
stat. 
 
Art. 2. Admiterea candidaţilor la Şcoala doctorală medicină dentară, se face prin concurs 
organizat anual de I.O.S.U.D. UTM, de regulă, înainte de începutul anului universitar, la 
sfârşitul lunii septembrie şi se face publică conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare 
la sediul instituţiei de învăţământ superior şi prin publicare pe pagina web proprie. 
 
Art. 3. Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii universitare de doctorat in 
domeniul Medicină dentară absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată din 
domeniul Medicină dentară, cu diplomă de licenţă, precum şi posesorii titlului de master în 
cazul absolvenţilor specializărilor medicale unde este prevăzută legal această formă de 
învăţământ.  
 
Art. 4. Medicii rezidenți au dreptul de a se înscrie în perioada rezidențiatului într-un 
program de doctorat și de a avea astfel simultan statutul de asistent de cercetare sau asistent 
universitar pe perioadă determinată,fiind retribuiți pentru ambele activități, conform legii. 
 
Art. 5. La admiterea pentru studii doctorale pot participa cetăţenii străini, după recunoaşterea 
studiilor efectuate de  aceştia de către direcţia de specialitate a Ministerului Educaţiei 
Naţionale, respectiv Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. 
 
Art. 6. Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de conducătorul de doctorat 
şi comunicate Consiliului Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a UTM, care poate accepta sau 
revizui, de comun acord cu conducătorul de doctorat, propunerea înaintată. Conducătorii de 
doctorat  vor informa consiliul şcolii doctorale, cu cel puţin 15 zile înainte de perioada stabilită 
de admitere la studii universitare de doctorat, asupra opţiunilor lor, precum şi asupra criteriilor 
de evaluare şi notare a candidaţilor. 
 
Art. 7. Pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la doctorat, la 
propunerea şcolii doctorale, se numesc comisiile de admitere.  
 
Art. 8. Comisia  de  admitere  va  fi  propusă de  către  conducătorul  de  doctorat  şi va cuprinde, 
pe lângă acesta, cel puţin două cadre didactice care au cel puţin titlul de conferenţiar universitar 
sau calitatea de conducător de doctorat.   
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Art. 9.  
Școala Doctorală, cu sprijinul logistic al I.O.S.U.D. a UTM, va asigura publicarea 
pe internet a urmatoarelor informații: 
- regulamentul școlii doctorale; 
- informații privind posturile vacante pentru studenți - doctoranzi; 
- informații privind posturile vacante pentru conducători de doctorat; 
- informații privind modul de organizare și desfășurare a programelor doctorale; 
- informații privind conținutul programelor de studii universitare de doctorat; 
- informații privind costurilor suportate de studentul-doctorand; 
- modelul contractului-cadru de studii doctorale; 
- informații privind conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi pe care îi coordonează; 
- CV-ul conducătorilor de doctorat; 
- informații privind tezele de doctorat, respectiv standarde de elaborare, proceduri și criterii de  
evaluare a acestora; 
- rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie susținute public, precum și data, ora și 
locația susținerilor publice, cu cel puțin 14 zile înaintea susținerii acestora ; 
-informaţii legate de ȋntocmirea dosarului de ȋnscriere ; 
-structura listei de activitate de cercetare a candidatului (articole, prezentari orale/postere 
conferinte nationale/internationale). 
 
Art. 10. Candidaţii vor prezenta urătoarele acte necesare pentru ȋnscriere:   

- diploma de bacalaureat copie și original sau copie legalizată;  
- diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă copie și original sau copii legalizate;  
- certificat de naştere copie și original sau copie legalizată; 
-  certificat de căsătorie copie și original sau copie legalizată (dacă este cazul);  
- copie C.I.  
- curriculum vitae format European;  
- lista de lucrări ştiinţifice ale candidatului; 
- certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, 

eliberat de o instituţie specializată, naţională sau internaţională, recunoscută de 
Universitatea Titu Maiorescu;  

- cerere de înscriere la concursul de admitere şi de înmatriculare la studii universitare 
de doctorat pentru anul universitar ȋn curs, în care se vor menţiona opţiunile pentru 
conducătorul de doctorat.  

- Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere.  

Art. 11. Procedura de admitere constă în stabilirea aptitudinilor pentru cercetarea ştiinţifică a 
candidaţilor printrun interviu  legat de un proiect de cercetare din domeniul de doctorat pentru 
care optează candidatul. şi, obligatoriu, un examen de competenţă lingvistică pentru o limbă 
de circulaţie internaţională. 
Examenul de competenţă lingvistică se organizează de către disciplinele de profil din cadrul 
UTM, care eliberează un certificat de competenţă lingvistică. Dacă un candidat a obţinut în 
ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere 
internaţională, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar. 
 
 



 

 
 
 
Art. 12. Selecţia candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată, conform 
prevederilor legale, de către conducătorul de doctorat care supervizează respectiva poziţie. În 
urma propunerii conducătorului de doctorat, un student/doctorand poate fi înmatriculat numai 
în urma obţinerii avizului favorabil al consiliului şcolii doctorale. 

Art. 13. Înmatricularea studenţilor doctoranzi declaraţi admişi în urma procedurii de admitere 
se face în urma avizului favorabil al Consiliului Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a UTM, 
prin decizie a rectorului Universităţii Titu Maiorescu. După aprobarea înmatriculării, studenţii 
doctoranzi sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă 
de şcolarizare la programele de studii la care au fost admişi. 
 
Art. 14. Pentru rezolvarea contestaţiilor depuse se constituie o comisie de contestaţii din 
compunerea căreia fac parte Directorul IOSUD Titu Maiorescu şi doi profesori coordonatori 
de doctorat, alţii decât cei ale căror decizii sunt contestate. Nu se admit contestaţii pentru 
probele orale. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

 
 


