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Introducere 

 
Universitatea de Vest din Timișoara a fost înființată prin Decretul-Lege 

Regal nr. 660 din 30 decembrie 1944 și funcționează neîntrerupt ca instituție de 
învățământ superior și cercetare emblematică pentru regiunea vestică a României 
în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 999 din 27 septembrie 1962 întărită 
prin Hotărârea Guvernului nr. 458 din 29 iulie 1994. 

Universitatea de Vest din Timișoara este Instituție Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat (IOSUD – UVT) și funcționează ca atare în baza Legii 

Educației Naționale (1/2011) și a HG 681/2011 – Codul Studiilor Universitare de 

Doctorat. De altfel, ea este definită ca atare prin Carta Universității de Vest din 

Timișoara care stipulează, în acest sens: „UVT este Instituție Organizatoare de 

Studii Universitare de Doctorat. IOSUD-UVT funcționează în baza regulamentului 
instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în 
UVT care este aprobat de către Senatul UVT, în condițiile legii și ale Codului 
studiilor universitare de doctorat. 

 
 



Universitatea de Vest din Timișoara are o relevanță instituțională și istorică 
în directă relație cu afirmarea, în anii 1970 ai secolului trecut, a primei generații de 
profesori ai Universității, în domeniile Filologie (Literatură, respectiv Limbă și 
lingvistică), Matematică și Fizică. După anii 1990, odată cu reorganizarea 
sistemului de învățământ superior în România și, totodată, în condițiile dezvoltării 
fără precedent a universității în cadrul căreia s-au organizat specializări de studii 
noi și, rând pe rând, facultăți noi, au fost deschise și specializări de doctorat noi. 
După legiferarea, în România, a conceptului de școală doctorală, prin HG 

567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat și 
odată cu aplicarea cadrelor Convenției de la Bologna, și în Universitatea de Vest 
din Timișoara au fost organizate aceste structuri departamentale.  

În prezent, domeniile de studii doctorale care funcționează în cadrul IOSUD-
UVT sunt confirmate printr-o serie de documente legislative succesive, dintre care 
primul este Ordin de Ministru nr. 5037/13.09.2013 și apoi HG 595/22.07.2015. 
Școala Doctorală de Științe Umaniste, cu domeniile Filologie și Istorie, 
funcționează în baza acelorași ordine și hotărâri.  

Școala doctorală de Științe Umaniste continuă firesc programele de licență și 
master din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, fiind una din școlile 
doctorale de tradiție din UVT, bucurându-se de un număr mare de coordonatori de 
doctorat și de doctoranzi, absolvenți ai UVT precum și alți candidați din țară și de 
peste hotare (Români de pretutindeni, doctoranzi pe cont propriu valutar etc.). 

 



Încă de la înființare, programul de studii universitare de doctorat în 
domeniile Filologie și Istorie și-a propus următoarele obiective: 

● să completeze oferta de formare doctorală existentă în școlile doctorale 
existente în Consorțiul Universitaria, precum și din celelalte centre 
universitare în care Științele Umaniste au o tradiție îndelungată; 

● să ofere formare doctorală la nivel avansat, care să se genereze 
competențe de cercetare relevante la nivel internațional. 
 

Activitatea Școlii Doctorale de Științe Umaniste este subordonată misiunii 
Universității de Vest de a desfășura cercetare științifică avansată și educație. 
Misiunea de cercetare formulată la nivelul Școlii Doctorale este transpusă la 
nivelul domeniilor de studiu evaluate prin formularea unor standarde minimale 
privind publicațiile doctoranzilor, pentru finalizarea studiilor doctorale, conform 
Planului de învățământ, doctorandul va trebui să aibă minimum 2 articole publicate 
sau dovada faptului că articolele sunt în curs de publicare, preferabil în BDI 
recunoscute sau în volume la edituri acreditate CNCS în țară sau edituri 
recunoscute din străinătate, precum și cel puțin două participări cu lucrări la 
evenimente academice specifice domeniului doctoral.  

 

 
 
 
 



 Dinamica Școlii Doctorale de Științe Umaniste 

 
 Dacă, înainte de 1990, nivelul al treilea al studiilor universitare, la 
Universitatea din Timișoara, era reprezentat doar prin Limba și Literatura română, 
după 1990, oferta s-a diversificat constant, domeniului Filologie alăturându-i-se 
domeniul Istorie și fiecare dintre domenii ramificându-se pentru a răspunde 
nevoilor absolvenților de licență și masterat.  
 Astfel, în cadrul Domeniului Filologie, conducătorii de doctorat au 
competență în: 

• Literatura română 
• Literatură comparată și teoria literaturii 
• Limba română 
• Lingvistică generală și aplicată 
• Etnologie și folclor 
• Anglistică (studii britanice și americane) 
• Literatura franceză 
• Traductologie (engleză, franceză) 
• Germanistică 
• Slavistică 
• Limbi clasice, cultură și civilizație latină 

Aceste direcții urmează firesc programele masterale pe care le propune Facultatea 
de Litere, Istorie și Teologie: 

• Tendințe actuale în studiul limbii române 
• Literatură și cultură – contexte românești, contexte europene 
• Studii americane 
• Teoria și practica traducerii (engleză, franceză) 
• Studii romanice culturale și lingvistice (latină, franceză, 

italiană,spaniolă) 
• Germana în context european – studii interdisciplinare și 

multiculturale. 
 

Domeniul Istorie este reprezentat de următoarele direcții: 
• Istorie 
• Istoria artei 
• Istorie conceptuală 
• Arheologie 

Direcții care, și ele, derivă firresc din programele masterale ale Facultății de 
Litere, Istorie și Teologie: 



• Istorie conceptuală 
• Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile. 

 

 
 
Conducătorii de doctorat activi în cadrul Școlii Doctorale de Științe 

Umaniste în acest moment sunt, pentru Domeniul Filologie: 
Prof. dr. Georgiana I. Badea (Limba franceză, Teoria și istoria traducerii) 
Prof. dr. Florica Bodiștean (Literatura română) 
Conf.dr. habil. Luiza-Maria Caraivan (Literatura engleză, Studii 

postcoloniale) 
Prof. dr. habil. Cristina Chevereșan (Studii americane, Literatură americană 

actuală) 
Conf. dr. habil. Adina Chirilă (Limba română, Lingvistică generală, Istoria 

limbii) 
Conf.dr. habil. Mădălina Chitez (Lingvistică aplicată, lingvistică de corpus, 

scriere academică) 
Conf. dr. habil. Marius Crișan (Literatura engleză, literatura gotică, studii 

culturale) 
Prof. dr. habil. Simona Constantinovici (Literatura română, Stilistică, 

Poetică) 



Prof. dr. habil. Daniel Dejica-Carțiș (Lingvistică, Traductologie, Limba 
engleză) 

Prof. dr. habil. Sorin Gădeanu (Germanistică) 
Conf. dr. habil. Codruța Goșa (Lingvistică aplicată, Limba engleză) 
Prof. dr. Otilia Hedeșan (Etnologie și folclor. Studii de patrimoniu, Studii 

culturale) 
Conf. dr. habil. Ramona Malița-Tanc (Literatură franceză, Studii romanice) 
Lect. dr. habil. Florin Oprescu (Literatură română) 
Prof. dr. habil. Dana Percec (Literatură engleză, Studii britanice) 
Prof.dr. habil. Mirela Pop (Limba franceză, Traductologie) 
Prof. dr. habil. Vasile Popovici (Literatura franceză, Literatură comparată) 
Prof. dr. habil. Loredana Pungă (Limba engleză, Traductologie) 
Prof. dr. Mihai Radan (Slavistică) 
Conf. dr. habil. Dumitru Tucan (Literatură română și comparată, Teoria 

literaturii) 
CS II dr. Grațiela Benga Țuțuianu (Literatura română) 
 

 Conducătorii de doctorat pentru domeniul Istorie sunt: 
 CS II dr. Marius Ciută (Preistorie) 

Prof. dr. habil. Vasile Docea (Istoria modernă a României) 
 CS II dr. Adrian Magina (Istorie medievală) 
 Prof. dr. Victor Neumann (Istorie modernă universală) 
 Conf. dr. habil. Mihaela Vlăsceanu (Istoria artei) 
 Prof. dr. Livio Zerbini (Istoria Daciei Romane) 
 
 Oportunități pentru studenții Școlii Doctorale de Științe Umaniste 

 
 Școala doctorală de Științe Umaniste oferă doctoranzilor, în anul I de studiu, 
cursuri utile pentru dezvoltarea competențelor de cercetare în domeniile Filologie 
și Istorie, după cum urmează (conform Planului de învățământ) 
 

• Terminologie culturală (Prof. dr. habil. Dana Percec) 
• Etică și integriatte academică/Cercetare științifică și Academic writing (Prof. 

dr. Otilia Hedeșan) 
• Interdisciplinaritate și metodologii specifice în domeniile socio-umaniste 

(Conf. dr. habil. Dumitru Tucan) 
• Orientări actuale în istoriografie (Prof. dr. habil. Vasile Docea) 



 
 

Doctoranzii umaniști au posibilitatea de a participa la evenimente, conferințe, 
simpozioane organizate în Universitatea de Vest și alte instituții academice 
partenere. Un exemplu este Conferința doctoranzilor umaniști din Consorțiul 
Universitaria, eveniment itinerant, organizat anual. Ediția a III-a, organizată online 
în octombrie 2020, a fost găzduită chiar de Școala doctorală de Științe Umaniste, 
intervențiile doctoranzilor fiind publicate în volumul Tendințe actuale în Științele 

Umaniste (vol. I-III, Editura UVT, Timișoara, 2021), însumând peste 1500 de 
pagini.  

Stagiile de pregătire, în universități partenere, institute de cercetare, biblioteci 
din țară și străinătate sunt facilitate de acordurile Erasmus + cu țări din cadrul 
Uniunii Europene și Erasmus Partners cu țări din afara spațiului comunitar sau din 
afara spațiului european. În momentul de față, pentru Domeniile Filologie și 
Istorie, pentru nivelul studiilor doctorale, există  

• 93 de acorduri cu universități din țări UE și state europene partenere 
(Programe KA 103) din Austria, Bulgaria, Cipru, Cehia, Germania, 
Spania, Franța, Ungaria, Italia, Lituania, Letonia, Norvegia, Portugalia, 
Polonia, Serbia, Suedia, Slovacia, Turcia, regatul Unit. 

• 42 de acorduri cu universități din afara spațiului comunitar și din afara 
spațiului european (Programe KA 107) din Albania, Armenia, 
Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, China, Egipt, Georgia, Israel, 
Japonia, Rep. Moldova, Macedonia, Mexic, Rusia, Tunisia, Taiwan, 
Ucraina.  

Doctoranzii sunt implicați în proiecte și beneficiază de baza materială 
(laboratoare, biblioteci, computere, software profesional, arhive, baze de date) a 



centrelor de cercetare afiliate Facultății de Litere, Istorie și Teologie și UVT, centre 
acreditate, în care lucrează conducătorii de doctorat: 

�  Centrul de Studii de Istorie și Arheologie 
„Constantin Daicoviciu” (http://www.csiatim.uvt.ro ) 

� Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen (www.genderstudies.uvt.ro) 
� Centrul de Studii Francofon e (Centre d’Études Francophones) 

(http://www.ceftim.uvt.ro/) 
� Centrul de Cercetare în Traducere și în Istoria Traducerii 

Românești Isttrarom – Translationes (www.translationes.uvt.ro) 
� Centrul Interdisciplinar de Studii Regionale (CISR) (http://cisr.uvt.ro) 
� Centrul de Scriere Academică și Profesională (www.csap.uvt.ro) 
� Centrul de Studii Romanice din Timișoara(https://ciccre.uvt.ro/ro/csrt) 
� Centrul de Cercetare pentru Patrimoniu Cultural și Antropologie 

(www.rhea.uvt.ro) 
� Centrul de Cercetări Interdisciplinare ale Patrimoniului Arheologic 

Mobil și Imobil Arheotim (http://arheotim.uvt.ro) 
 

 
 
 
Pentru documentare, studenții doctoranzi au acces, prin partneriatul UVT cu 

Biblioteca Central Universitară Eugen Todoran, nu doar la fondul de carte al 
acesteia, ci și la bazele de date online: ScienceDirect Freedom Collection Journals 

ACCES, Springelink journals, Thomson Web of Knowledge, American Institute of 

Physics Journals, American Physical Society Journals, Oxford Journals, 

IEEE/IEL, SCOPUS, Sage Journals HSS, Wiley Journals, American Chemical 

Society, Cambridge Journals, Institute of Physics Journals, MatSciNet, EBSCO 

Academic Search Complete, EBSCO Business Source Complete, EBSCO Art Full 

text, NATURE, ScienceDirect ARHIVE NATIONALE, Springer Arhive, Wiley 

Arhive, Institute of Physics Journals Arhive, ScienceDirect Arhive Curente 2016. 



 


