
PROGRAM DOCTORAL ÎN COTUTELĂ 
UVT ȘI UNIVERSITĂȚILE PARTENERE UNITA

CONTEXT

Pentru anul universitar 2022-2023, Universitatea de Vest 
din Timișoara participă la programul de cotutele 
doctorale între partenerii alianței UNITA:

• Università degli Studi di Torino (UNITO),
Italia

• Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA),
Franța

• Université de Savoie Mont-Blanc (USMB), Franța
• Universidad de Zaragoza (UNIZAR), Spania
• Universidade da Beira Interior (UBI), Portugalia.

ETAPE
 Etapa I:  apel la propuneri de proiecte doctorale în cotutelă, c ompetiție de propuneri de

proiecte
 Etapa II:  înscrierea și admiterea candidaților, conform Regulamentului și calendarului de

admitere pentru anul 2022/2023

ETAPA I
Propunerea – în limba engleză (coordonator din UVT și un coordonator din universitatea 
parteneră UNITA):
 Prezentarea celor doi coordonatori (CV, lista de lucrări și proiecte);
 Descrierea propunerii (obiective, relevanța în raport cu obiectivele de cercetare ale UNITA, 

legătura cu alte proiecte de cercetare aflate deja în derulare în cadrul alianței UNITA).

Calendar
• 30 mai-16 iunie: depunerea propunerilor de proiecte de către conducătorii de doctorat din

cadrul UVT la Biroul de Studii Doctorale
• 16-20 iunie: desemnarea comisiilor de experți care evaluează propunerile de candidatură (din

școlile doctorale ale universităților respective și experți implicați în rețeaua UNITA)
• 20 iunie-1 iulie: evaluarea propunerilor de proiecte eligibile de către comisiile desemnate
• 1 iulie: anunțarea propunerilor de proiecte câștigătoare prin office UNITA ale tuturor

universităților partenere.

ETAPA II
 Înscrierea pe platforma de admitere la doctorat (online)

 Admitere (interviu susținut în limba engleză) conform Regulamentului de admitere la studii
universitare de doctorat 2022-2023

Calendar
• Înscriere pe platforma de admitere online a UVT: 1 august – 11 septembrie 2022
• Interviul în fața comisiei: 13-14 septembrie 2022
• Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor: 15 septembrie 2022, ora 14:00
• Termenul limită pentru rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor parțiale: 16 septembrie 

2022, ora 14:00
• Afişarea rezultatelor finale: 19 septembrie 2022, ora 16:00

Portofoliul candidatului

Dosarul de admitere la doctorat pentru acești candidați se încarcă pe platforma pusă la dispoziție 
de Universitatea de Vest din Timișoara și cuprinde următoarele documente:
• Fişa de înscriere (formular tip Anexa 2 din Regulamentul de Admitere la studii universitare de

doctorat anul universitare 2022-2023) semnată de către candidat și conducătorul de doctorat la
care candidatul dorește să se înscrie din cadrul UVT, precum și de conducătorul de doctorat în
co-tutelă care a acceptat să propună un proiect de cercetare împreună cu coordonatorul afiliat
UVT pentru sesiunea 2022;

• Certificatul de naștere;
• Certificatul de căsătorie sau actul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
• Cartea de identitate;
• Diploma de bacalaureat;
• Diploma de licență;
• Foaia matricolă sau suplimentul la diploma de licență;
• Diploma de master sau echivalentă a acesteia;
• Foaia matricolă sau suplimentul la diploma de master, respectiv adeverință de absolvirea

masterului pentru absolvenții anului în curs;
• Curriculum vitae și portofoliu de activitate științifică;
• Certificat de competență lingvistică (minimum nivel B2, într-o limbă de circulațoe

internațională), dacă este cazul;
• Proiectul de cercetare doctorală raportat la propunerea de proiect aleasă (maximum 3 pagini,

în limba engleză).

Criterii de evaluare a candidaturii doctorandului (maximum 
100 puncte):

• CV-ul (media de finalizare a programului de master,
publicații, proiecte, activități relevante derulate 
anterior înscrierii) – 20 puncte;

• Originalitatea proiectului prezentat – 30 puncte;
• Fezabilitatea proiectului raportat la perioada de

trei ani a studiilor doctorale – 30 puncte;
• Relevanța proiectului în raport cu obiectivele 

generale UNITA – 20 puncte.




