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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale:
Elemente privind
responsabilii/
operaţiunea

Numele şi prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

1.1.

Elaborat

Prof.dr. Rodica Bălaşa
Prof.dr. Lucian Pușcașiu

1.2.

Verificat

Prof.dr. Corneliu Tanase

1.3.

Aprobat

Prof.dr. Leonard Azamfirei

Director CSUD
Director CSDMF

17.03.2022

Director Departamentul
de Asigurarea Calității
Rector UMFST G.E.
Palade Tg. Mureș

17.03.2022
18.03.2022

Ediţia 05
Tipul documentului: Procedură Operaţională

PRIVIND PROCESUL DE ADMITERE LA STUDII

Revizia 0
Nr.de ex. 2

Pag.2 din 33

UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Copie informativă

Cod: UMFST-PO-SDR-01

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii operaţionale:
Ediţia sau după caz,
revizia în cadrul ediţiei

Componenta revizuită

2.1.
2.2.

1
Ediţia 01, revizia 2
Ediţia 01, revizia 3

2
1., 3., 4.,8.
8.1.10, 8.2.15(5-8)
8.2.16 , Anexa 08
6.2 , 8.1 (8),8.2.13 (f),8.2.14 (2),
8.2.15 (1,3), 8.2.16, Anexe 08-11
armonizare legislație 4.1, 6.2,
8.1(4),8.1(6), 8.2(13-16), Anexe 1-3,
8-11

2.3.

Ediția 02, revizia 0

2.4.

Ediția 02, revizia 1

2.5.

Ediția 03, revizia 0

2.6

Ediţia 03, revizia 1

6, 8; 10 (Anexe 1-8)

2.7

Ediţia 03, revizia 2

6.3., 10 (Anexa 04 si 05)

2.8

Ediţia 03, revizia 3

8.2.1, 10 (anexa 01, 04, 05 şi 07)

2,9

Ediţia 04, revizia 0

8, 10

2.10

Ediţia 04, revizia 1

8, 10

2.11

Ediţia 04, revizia 2

2.12

Ediţia 04, revizia 3

2.13

Ediţia 05, revizia 0

8.1, 8.2, 10 (Anexa
01,02,03,04,05,06,07,08,09)
8.2.1.(4),
8.2.3.8.(14),
10 (Anexa 01, 07)
8, 10

3
-

Data de la care se aplică
prevederile ediţiei sau reviziei
ediţiei
4
18.09.2012
10.07.2014

-

06.04.2015

-

25.04.2016

-

29.05.2017

Modalitatea
reviziei

adăugare,
eliminare
modificare
adăugare,
eliminare
Adăugare,
eliminare
Adăugare,
eliminare
Adăugare,
eliminare

20.03.2018
08.05.2018
19.03.2019
24.03.2020
28.07.2020
15.03.2021

Adăugare,
eliminare

30.04.2021

Adăugare,
eliminare

21.03.2022

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale:

1
3.1.
3.2.

Scopul
difuzării
2
arhivare
evidenţă
informare/
însuşire/aplicare

Exemplar
nr.
3

Servici

Funcţia

Numele şi prenumele

4

5

6

Data
primirii
7

1

DAC

Director DAC

. Prof.dr. Corneliu Tanase

21.03.2022

Copie
informativă

IOSUD

Director CSUD

Prof.dr. Rodica Bălașa

21.03.2022

Semnătura
8

4. Scopul procedurii operaţionale:
4.1. Prezenta procedură stabileşte principiile, metodele, criteriile şi etapele pe baza cărora se efectuează
procesul riguros, echitabil și transparent pentru selecţia şi clasificarea candidaților la studii
universitare de doctorat, pentru locurile cu frecvență la buget, frecvenţă redusă, respectiv locurile
cu frecvență cu taxă.
4.2. Școala Doctorală asigură transparența procedurilor de evaluare și de selecție a candidaților pentru
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admiterea la doctorat pe locurile oferite de conducătorii de doctorat titulari și garantează accesul la
aceste informații, inclusiv prin publicarea pe site-ul UMFST G.E. Palade Tg. Mureş și prin alte
mijloace de informare.
4.3. Informațiile generale despre admiterea la doctorat se publică pe site-ul UMFST G.E. Palade Tg. Mureş:
https://www.umfst.ro/doctorat/scoala-doctorala-de-medicina-si-farmacie.html
5. Domeniul de aplicare:
5.1. Procedura se aplică pentru procesul anual de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul
Școlii Doctorale de Medicină şi Farmacie din IOSUD a UMFST G.E. Palade Tg. Mureş.
5.2. Procedura se aplică tuturor proceselor de admitere la studii universitare de doctorat din cadrul IOSUD
a UMFST G.E. Palade Tg. Mureş.
5.3. Directorul CSUD al IOSUD și directorul C.S.D. al Școlii Doctorale de Medicină şi Farmacie răspund
pentru buna desfășurare a concursului de admitere, în condițiile respectării normelor de
calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare.
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate
6.1. Reglementări internaţionale, standarde internaţionale:
- SR EN ISO 9000:2015 „Sisteme de management al calităţii.Principii fundamentale şi vocabular.”
- SR EN ISO 9001:2015„Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”
6.2. Legislaţie primară:
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare O.G. 92/2012 și OUG 49/2014.
6.3. Legislaţie secundară:
- Codul Studiilor Doctorale H.G. 681/2011 cu modificările ulterioare HG134/2016;









6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice:
Ordinul ME nr. 3102/21.02.2022- Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat
Ordin nr. 600/2018 al Secretarului General al Guvernului privind aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare
ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi
şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 - 2018
Carta UMFST G.E. Palade Tg. Mureş
Regulamentul instituțional al IOSUD (UMFST-REG-06);
Regulamentul de organizare și desfășurare al Masteratului de Cercetare Științifică Avansată MedicoFarmaceutică (UMFST-REG-75)
Decizii interne în vigoare.
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională :
7.1. Definiţii ale termenilor
Nr.crt.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

1.

Procedură documentată

Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat
pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot
fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.

2.

Procedură operațională
(procedură de lucru)

Procedură care descrie un proces sau o activitate care se
desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o
entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice.

3.

Ediţie a unei proceduri
/instrucțiuni de lucru

Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci
când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau
atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din
conținutul reviziei anterioare.

4.

Revizia în cadrul unei ediţii

Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor
informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări
ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii.

7.2. Abrevieri ale termenilor
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Abrevierea
P.O.
E
V
A
Ap.
Ah.
UMFST G.E. Palade Tg.
Mureş
C.A.
D.A.C.
P.V.
SDMF
IOSUD
CSUD
CSDMF

Termenul abreviat
Procedură operaţională
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ”George
Emil Palade” din Târgu Mureş
Consiliul de Administraţie
Departamentul de Asigurare a Calităţii
Proces verbal
Școala Doctorală de Medicină şi Farmacie
Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat
Consiliul Școlii Doctorale de Medicină şi Farmacie

8. Descrierea procedurii operaționale :
8.1. Generalităţi
1.) Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare și permit
dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învățare pe tot parcursul
vieții (EQF/CEC) și din Cadrul Național al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se
face pe baza unui concurs organizat de Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ”George
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Emil Palade” din Târgu Mureș (UMFST G. E. Palade Tg. Mureş) prin IOSUD a UMFST G.E. Palade Tg.
Mureş. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de
domeniul în care candidatul a obținut diploma de licență și cea de master.
2.) Studiile universitare de doctorat sunt organizate în cadrul Școlii Doctorale a UMFST G.E. Palade Tg.
Mureş, acreditată, care funcţionează în cadrul instituțional în IOSUD organizată de UMFST G.E. Palade
Tg. Mureş, precum și ca instituţie de învăţământ superior acreditată de Ministerul Educaţiei (M.E.), pe
baza evaluării periodice a capacităţii sale instituţionale de a oferi un mediu integrat de învăţare şi
cercetare avansată, de nivel naţional sau internaţional.
3.) Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenții ciclului universitar de licență în
domenii reglementate sectorial, cu minimum 300 de credite, cu diploma de licență, precum și posesorii
diplomei de master sau echivalentă acesteia, din țară și din străinătate, pentru celelalte domenii.
Absolvenții învățământului universitar de lungă durată cu diplome eliberate până în anul absolvirii primei
promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile legii nr. 288/2004 pot participa numai cu
diploma de licență. Conform reglementărilor privitoare la ECTS creditele transferabile, cele 300 de credite
se formează la absolvenții de studii universitare de licență de scurtă durată din 180 credite ECTS (3 ani)
și un master de cel puțin 2 ani cu 120 ECTS asociate (ex. două mastere a 1 an = 60 ECTS creditele
neputând fi însumate).
4.) Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă sau cu frecvenţă
redusă atât pe locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale, cât şi pe
locuri în regim cu taxă sau alte surse legal constituite. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de
finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat. Numărul de locuri în regim de finanţare de la
bugetul de stat pe fiecare instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat este stabilit prin ordin
al ministrului educaţiei, iar numărul de locuri în regim cu taxă este fixat prin hotărâre a Senatului
universitar.
5.) Cu ocazia înscrierii la concursul de admitere, candidatul la studiile universitare de doctorat își alege un
conducător de doctorat, dintre acei conducători de doctorat din cadrul IOSUD a UMFST G.E. Palade Tg.
Mureş care oferă locuri pentru concurs, și concurează pentru ocuparea unui loc al conducătorului respectiv. În
cazul reușitei, conducătorul de doctorat va coordona studiile universitare de doctorat ale candidatului respectiv,
în cadrul Şcolii Doctorale de Medicină şi Farmacie a UMFST G.E. Palade Tg. Mureş.
6.) Procedura de admitere la studii universitare de doctorat reprezintă procesul de selecţie a candidaţilor
pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe care conducătorii de doctorat din cadrul Școlii
Doctorale decid să o propună spre ocupare la un moment dat. În baza hotărârii Senatului Universității
s-a aprobat alocarea a câte unui loc separat pe domenii, la studii universitare de doctorat (3 locuri), la
buget cu frecvență (fără bursă), șefilor de promoție ai UMFST G.E. Palade Tg. Mureş de la programele
de studiu Medicină, Medicină Dentară și Farmacie din anul respectiv, cu examen de admitere, în baza
rezultatelor obținute, pe baza dosarului de înscriere. De asemenea, pentru candidații admiși pe locurile
cu taxă (maxim 4, conf. Hotărârii C.A. nr. 29 /04.09.2017), dacă aceștia prezintă la înscriere dovada
asumării unei cotutele cu un conducător de doctorat dintr-o altă țară și își asumă minim o mobilitate în
cursul doctoratului, taxa de școlarizare anuală va putea fi acoperită din fonduri proprii ale universității.
7.) Şcolile Doctorale asigură transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere la doctorat, a criteriilor de
evaluare şi a standardelor solicitate candidaţilor, precum şi garantarea accesului la aceste informaţii.
8.) Selecţia candidaţilor este realizată de către o Comisie unică de admitere compusă din: președinte, 3
membri, dintre conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie numiți de Consiliul
Școlii Doctorale și aprobați prin Hotărârea Consiliului de Administrație.
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La constituirea Comisiei unice de admitere se va lua în considerare evitarea incompatibilității dintre membri
comisiei, conducătorii de doctorat și candidați.
Secretarii Comisiei unice de admitere vor fi nominalizați dintre studenții doctoranzi ai UMFSTG.E. Palade Tg.
Mureş. Secretarii Comisiei unice asigură împreună cu Secretariatul Școlii Doctorale doar activitatea
administrativă pentru procesul de admitere la doctorat.
9.) Repartizarea locurilor la doctorat se face distinct şi proporțional pe domeniile Medicină, Medicină
Dentară şi Farmacie, raportat la proporția conducătorilor de doctorat corespunzător domeniilor de
competenţă al acestora sau prin hotărâri ale Senatului privind repartizarea locurilor bugetate pe domeniile
Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. Lista cu locurile scoase la concurs ale fiecărui conducător de
doctorat se afișează pe site-ul universității în luna iulie.
10.) IOSUD a UMFST G.E. Palade Tg. Mureş precizează actele necesare înscrierii la concursul de
admitere la doctorat, lista lor fiind afișată atât la sediul IOSUD cât și pe site-ul UMFST G.E. Palade Tg.
Mureş. Condițiile de admitere, inclusiv cifrele de școlarizare trebuie făcute publice în fiecare an, de către
universitate, cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere.
11.) Se interzice, sub sancțiunea legii, ca prin criteriile de evaluare de selecție a candidaților să se
promoveze vreo formă de discriminare directă sau indirectă între candidații la studiile universitare de
doctorat.
12.) Cetățenii statelor membre din Uniunea Europeană (U.E.), Spaţiul Economic European (S.E.E.) şi
Confederaţia Elveţiană (C.H), au acces la studiile universitare de doctorat în aceleași condiții cu cele
prevăzute de actele normative pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele (taxa pentru
concursul de admitere, taxa de studiu, taxa de susținere a tezei de doctorat).
13.) Cetăţenii care nu fac parte din U.E., S.E.E. şi C.H (extracomunitari), absolvenţi ai studiilor universitare
de masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată
(4, 5, 6 ani), au acces la studiile universitare de doctorat în aceleași condiții cu cele prevăzute de actele
normative pentru cetățenii români. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României
se va realiza de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei.
https://www.edu.ro/recunoastere-echivalare-diplome
8.2. Metodologie
8.2.1.
(1) Procedura de înscriere a cetățenilor români și a cetățenilor din U.E., S.E.E. respectiv C.H. în vederea
participării la concursul de admitere organizat pentru studiile universitare de doctorat este următoarea:
(2) Candidatul consultă lista conducătorilor științifici pe domenii de doctorat afișată atât la IOSUD a
UMFST G.E. Palade Tg. Mureş (conform Anexei 04 din această procedură - actualizată pentru fiecare
an universitar), cât și la adresa https://www.umfst.ro/doctorat/scoala-doctorala-de-medicina-si-farmacie
se consultă cu conducătorul de doctorat pe care l-a ales, în vederea stabilirii tematicii proiectului și
completează Anexa 06 - Model de proiect de cercetare, pentru evaluarea și clasificarea candidaților.
(3) Candidatul achită taxa pentru concursul de admitere la doctorat, conform taxelor aprobate pentru anul
universitar (conform Anexei 05). Chitanța se atașează dosarului ce se depune la IOSUD a UMFST G.E.
Palade Tg. Mureş.
(4) În perioada de înscriere aprobată și anunțată prin afișare, prin excepție, pentru constituirea dosarului
de concurs aferent anului universitar 2022/2023, înscrierea se va realiza on-line prin încărcarea
documentelor de către candidați, exclusiv prin intermediul platformei de înscriere on-line, cu asumarea
responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele
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digitale/scanate și cele originale.

1. Fișa de înscriere tip (se generează din platforma de înscriere).
2. Declarație pe proprie răspundere privind întocmirea dosarului de înscriere la admitere la studii
-

-

-

-

universitare de doctorat, completată și semnată, descărcată din platforma de înscriere
3. Documente specifice în format pdf. sau jpeg.,
act de identitate;
certificat de naștere;
certificat de căsătorie (de schimbare a numelui, dacă este cazul);
diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia (față/verso);
diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă), (față/verso); și foaia matricolă/suplimentul la
diplomă; (integral)
diploma de masterat (dacă este cazul),adeverință/diplomă master C.S.A.M.F. (față/verso);și supliment
diplomă; (integral)
4. Curriculum vitae:
date personale biografice;
activitatea profesională;
activitatea științifică cu precizarea domeniilor de interes.
5. Adeverință de angajat al UMFST G.E. Palade Tg-Mureș (dacă este cazul);
6. Fișa justificativă de evaluare a activității științifice a candidatului (Anexa 07):
a. lucrări publicate, distinct:
i. In extenso (reviste cotate ISI cu sau fără factor de impact, reviste indexate
BDI/B+ CNCSIS, în bazele de date: Medline/MD Consult, PubMed, Index
Copernicus, Web of Science Clarivate Analytics, EBSCO, EMBASE,
ScienceDirect (Scopus), ProQuest, SpringerLink, ERIH, CEEOL, DOAJ,
Biosis, International Pharmaceutical Abstracts);
ii. În rezumat (congrese, conferințe, simpozioane publicate în suplimentele unor
reviste cu ISSN sau în volume de rezumate cu ISBN);
7. Certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională cum ar fi: Cambridge,
TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc./ dovada achitării taxei de susținere a examenului
de limbă străină
8. Model de proiect în tematica propusă (Anexa 06) semnat de candidat și conducătorul/ii de
doctorat - supus evaluării în vederea clasificării candidaților pentru obținerea unui loc de doctorat
cu frecvență sau frecvenţă redusă la buget, cu frecvență cu taxă;
9. Adeverință pentru activități de intern cf. UMFST-REG-19 art.12 (acolo unde este cazul), eliberată
de Decanatele Facultăților
10. Acceptul de coordonare al tezei de doctorat în cotutelă, semnat de către conducătorul de
doctorat cotutelar (dacă este cazul);
11. Indicele Hirsch al conducătorului de doctorat
12. Dovada achitării taxelor
Taxa de înscriere la doctorat este:
- pentru candidaţii, cadre UMFST G.E. Palade Tg Mureș, fără examen de limbă străină - 200 lei
- pentru candidaţii, cadre UMFST G.E. Palade Tg Mureș, cu examen de limbă străină - 300 lei
- pentru candidaţii din afara UMFST G.E. Palade Tg Mureș, fără examen de limbă străină - 300 lei
- pentru candidaţii din afara UMFST G.E. Palade Tg Mureș, cu examen de limbă străină - 500 lei
Taxa de înscriere se poate plăti la casieria UMFST G.E. Palade Tg. Mureş, prin virament bancar/mandat
poștal, în contul RO32TREZ47620F330500XXXX, cod fiscal 4322742, deschis la Trezoreria Tg.Mureș.
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sau online prin intermediul portalului de înscriere
Taxa pentru testul de limbă (200 lei) se poate achita la casieria UMFST G.E. Palade Tg. Mureş, prin
virament bancar/mandat poștal, în contul RO32TREZ47620F330500XXXX, cod fiscal 4322742, deschis
la Trezoreria Tg.Mureș
Pe chitanță se va preciza numele candidatului, precum și mențiunea “Taxă înscriere concurs doctorat".
13. Declarația de consimțământ, completată și semnată, descărcată din platforma de înscriere
14. Fotografie (.jpeg)

8.2.2.
(1) Procedura de înscriere a cetățenilor străini din țări terțe UE (CPV), care nu sunt din U.E., din S.E.E.
și nici din C.H., în vederea participării la concursul de admitere organizat pentru studiile universitare de
doctorat este reglementată prin Ordinul Ministerului Educaţiei (M.E.).
(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat cu predare în limba română, toți cetățenii străini
au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către
instituții abilitate de M.E.C, conform metodologiei aprobate prin ordinul M.E.C în vigoare privind cadrul
general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și
de doctorat pentru anul universitar 2022/2023.
8.2.3.
(1) Indiferent de domeniu, concursul de admitere la doctorat include:
1. test eliminatoriu privind cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională , care se susține la
Compartimentul de Certificare Lingvistică al UMFST G.E. Palade Tg. Mureş.
Sunt scutiți de la examenul de evaluare a competențelor lingvistice următoarele categorii:
- candidații care dețin un certificat de competențe lingvistice pentru oricare din cele patru limbi (la care se
organizează examenul). Certificatul trebuie să fie recunoscut la nivel național sau internațional și să aibă
nivelul minim B2. Certificate acceptate sunt: Melingua/ CCL, CAE, FCE, CPE, IELTS, TOEFL, PROFEX
(obținut înainte de decembrie 2018), ECL, LCCI, BEC, DELF, DALF, Deutsches Sprachdiplom, Zertifikat
Deutsch, ÖSD Zertifikat Deutsch Österreich, CILS, CELI etc. sau echivalente emise de alte țări, unde una
din cele patru limbi este limbă oficială, sau certificate emise de alte centre universitare din țară;
- candidații care au absolvit o specializare într-una din cale patru limbi la care se organizează proba;
- candidații care provin dintr-o țară în care limba oficială este una din cele patru la care se organizează
proba
Testul constă dintr-o probă scrisă (înțelegerea unui text înregistrat, rezumatul unui articol medical,
exerciții lexicale medicale) și se finalizează cu un calificativ de tip admis/respins.
2. proba practică ce va consta din citirea critică a unui articol medical publicat (în limba engleză) într-o
revistă ISI și apoi conceperea și formularea unui Titlu și a unui Abstract structurat ce nu va depăși 250
de cuvinte,
3. interviul pentru susținerea unui proiect de cercetare, pe o temă acceptată și convenită cu conducătorul
de doctorat, conform cu domeniul de specialitate (Anexa 06) precum și evaluarea publicațiilor
științifice.
(2) Ordinea privind locurile bugetate se stabileşte în funcţie de media generală finală obţinută de candidat,
dar şi ţinând seama de opţiunile din fişa de înscriere (candidaţii care au optat doar pentru locurile cu taxă nu
vor putea fi înscrişi pe locurile bugetate și invers). Candidaţii care au optat pentru varianta „Locuri bugetate
,finanțate sau cu Taxă" sunt admiși în ordinea punctajului, pe locurile bugetate, pe locurile finanţate de către

Ediţia 05
Tipul documentului: Procedură Operaţională

PRIVIND PROCESUL DE ADMITERE LA STUDII
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Cod: UMFST-PO-SDR-01

Revizia 0
Nr.de ex. 2

Pag.9 din 33
Copie informativă

universitate (inclusiv co-tutelă internaţională) și pe cele cu taxă, în funcţie de disponibilitatea locurilor.
(3) Departajarea candidaților care au obținut medii generale finale egale, se face în ordinea descrescătoare
a punctajului relevant al activității de cercetare - Punctajul validat pentru Criteriul II activitate științifică publicații, iar dacă și în acest caz există egalitate, atunci ordinea descrescătoare a notei interviului/proiectului
de cercetare acordată de Comisia de admitere reprezintă următorul element de departajare.
(4) În cursul perioadei anunțate pentru confirmarea locurilor ocupate de către studenții doctoranzi,
candidații admiși pe locuri cu frecvență la buget (finanțate prin granturi de studii) vor confirma ocuparea
locurilor prin depunerea la Școala Doctorală de Medicină și Farmacie, în vederea înmatriculării, a diplomei
de licență (master) în original, iar candidații care au promovat examenul de licență (disertație) în anul
universitar curent, încheiat în perioada de desfășurare a concursului, vor depune adeverința de absolvire,
în original. Această adeverință va fi înlocuită cel târziu până la data încetării termenului de valabilitate a
ei, cu diploma corespunzătoare, în original, precum și achitarea taxei de înmatriculare.
(5) Candidații admiși pe locuri cu taxă, vor confirma ocuparea locului, în perioada anunțată pentru
desfășurarea confirmărilor, prin achitarea primei rate din taxa de școlarizare, (Anexa 05).
(6) Candidații admiși pe locurile cu frecvență la buget, care nu depun documentele pentru înmatriculare,
în perioada stabilită pentru confirmarea locurilor, pierd dreptul de înmatriculare, iar locurile bugetate
rămase neocupate vor fi realocate candidaților care au confirmat ocuparea locurilor cu taxă, în ordinea
descrescătoare a mediilor obținute la proba de concurs.
(7) Confirmarea locurilor candidaților admiși se va face on-line prin intermediul platformei de
înscriere.
Candidații declarați admiși, care au confirmat locurile on-line, depun Dosarul fizic, la sediul Școlii
Doctorale de Medicină și Farmacie
Actele, care trebuie să fie identice cu cele încărcate pe portal în momentul înscrierii, se depun într-un
dosar cu șină, obligatoriu în următoarea ordine:
1. Fișa de înscriere generată la finalul înscrierii online
2. Declarație pe proprie răspundere privind întocmirea dosarului de înscriere la admitere la studii
universitare de doctorat
3. Declarația de consimțământ
4. Dovada achitării taxelor de înscriere
5. Dovada achitării taxei de înmatriculare (150 lei)
6. Dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare, pentru doctoranzii admiși pe locuri cu taxă
(2 000 lei)
7. Acceptul de coordonare al tezei de doctorat în cotutelă, semnat de către conducătorul de doctorat
cotutelar (dacă este cazul);
8. Indicele Hirsch al conducătorului de doctorat
9. Adeverință pentru activități de intern cf. UMFST-REG-19 art.12 (acolo unde este cazul);
10. Adeverință/diplomă master CSAMF și supliment diplomă (dacă este cazul);
11. Adeverință de angajat al UMFST G.E. Palade Tg-Mureș (dacă este cazul)
12. Certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională cum ar fi: Cambridge,
TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc./ dovada achitării taxei de suținere a examenului de
limbă străină
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13. Model de proiect în tematica propusă (Anexa 06) semnat de candidat și conducătorul/ii de
doctorat - supus evaluării în vederea clasificării candidaților pentru obținerea unui loc de doctorat
cu frecvență sau frecvenţă redusă la buget, cu frecvență cu taxă;
14. Fișa justificativă de evaluare a activității științifice a candidatului (Anexa 07):
a. lucrări publicate, distinct:
i. In extenso (reviste cotate ISI cu sau fără factor de impact, reviste indexate BDI/B+
CNCSIS, în bazele de date: Medline/MD Consult, PubMed, Index Copernicus,
Web of Science Clarivate Analytics, EBSCO, EMBASE, ScienceDirect (Scopus),
ProQuest, SpringerLink, ERIH, CEEOL, DOAJ, Biosis, International
Pharmaceutical Abstracts);
ii. În rezumat (congrese, conferințe, simpozioane publicate în suplimentele unor
reviste cu ISSN sau în volume de rezumate cu ISBN);
15. Curriculum vitae
16. Copii după documentele specifice, însoțite de documentele în original pentru conformitate/ copii
legalizate
-

act de identitate;
certificat de naștere;
certificat de căsătorie (de schimbare a numelui, dacă este cazul);
diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia;
diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă) și foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
diploma de masterat (dacă este cazul),adeverință/diplomă master CSAMF și supliment diplomă;

8.2.4.
(1) Clasificarea candidaţilor se realizează prin evaluarea următoarelor elemente cuantificabile care vor
genera media generală finală:
- media calculată pentru Criteriul I are o pondere de 20%,
- nota pentru Criteriul II are o pondere de 30%
- nota pentru Criteriul III are o pondere de 50%
a) Criteriul I cu o pondere de 20%, cuprinde suma mediilor anilor de studii și a mediilor
examenului de licență/disertație, în proporție de 8:2. (80% media anilor de studii + 20% media
examenului de licență/disertație); pentru aplicanții internaționali se fac echivalările
corespunzătoare sistemului de notare din țările de origine.
b) Criteriul II are o pondere de 30% și este reprezentat de activitatea științifică publicată de către
candidat în domeniul ales pentru studii universitare de doctorat/a domeniului Școlii doctorale.
Pentru Criteriul II, candidații sunt notați în funcție de punctajul obținut și validat de către Comisia
unică de concurs, pe baza grilei stabilite prin această metodologie de admitere. Pot fi punctate
maxim 2 articole publicate în aceeaşi revistă (indexată ISI/BDI/B+/B), exceptând revistele ISI
clasificate în zona roşie. Sunt acceptate maxim două articole in press, cu DOI alocat. Vor fi
punctate maxim 2 cărți/capitole publicate în cărți cu ISBN apărute în edituri românești, cu
excepția celor publicate în edituri internaționale. Clasificarea în ordinea punctajului obținut
și validat de la Criteriul II este luată în calcul ca prim element de departajare în cazul unor
candidați cu medii generale finale egale. (Anexa 07).
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a. Grila de notare pentru Criteriul II (Anexa 07) va fi calculată după depunerea tuturor
dosarelor conform formulei de calcul prezentate la urmatoarele aliniate și va fi publicată
alături de lista rezultatelor candidaților în urma procesului de admitere.
b. Grila de notare pentru Criteriul II - Contribuții științifice -– publicații este conform
tabelului de mai jos, unde:
 TOP 10 = mediana primilor 10 candidați (sortați descrescător în funcție de
punctajele validate pentru contribuții științifice)
 MDN = mediana tuturor candidaților cu excepția primilor 10 candidați (sortați
descrescător în funcție de punctajele validate pentru contribuții științifice)
 DIF = diferența dintre valoarea TOP 10 si valoarea MDN
 TOP 10 – 1/3 DIF = Diferența între valoarea TOP 10 și 1/3 din valoarea DIF
 TOP 10 – 2/3 DIF = Diferența între valoarea TOP 10 și 2/3 din valoarea DIF
Calculul notei finale va fi calculat astfel:
 Candidații care au 0 puncte valide corespunzătoare Contribuțiilor științifice vor
primi Nota 0 conform grilei de notare.
 Candidații care au >0 și <5% din valoarea MDN vor primi Nota 1 conform grilei de
notare.
 Candidații care au ≥5% și <10% din valoarea MDN vor primi Nota 2 conform grilei
de notare.
 Candidații care au ≥10% și <25% din valoarea MDN vor primi Nota 3 conform
grilei de notare.
 Candidații care au ≥25% și <50% din valoarea MDN vor primi Nota 4 conform
grilei de notare.
 Candidații care au ≥50% și <75% din valoarea MDN vor primi Nota 5 conform
grilei de notare.
 Candidații care au ≥75% și <100% din valoarea MDN vor primi Nota 6 conform
grilei de notare.
 Candidații care au ≥100% din valoarea MDN și < TOP 10 – 2/3 DIF vor primi Nota
7 conform grilei de notare.
 Candidații care au ≥ TOP 10 – 2/3 DIF și <TOP 10 – 1/3 DIF vor primi Nota 8
conform grilei de notare.
 Candidații care au ≥ TOP 10 – 1/3 DIF și <TOP 10 vor primi Nota 9 conform grilei
de notare.
 Candidații care au ≥TOP 10 vor primi Nota 10 conform grilei de notare.

Punctaj validat

0

>0
<5%
MDN

Grila notare

0

1

≥5%
MDN

≥10%
MDN

≥25%
MDN

≥50%
MDN

≥75%
MDN

≥100%
MDN

<10%
MDN

<25%
MDN

<50%
MDN

<75%
MDN

<100%
MDN

<TOP 10
– 2/3 DIF

2

3

4

5

6

7

≥ TOP
10 – 2/3
DIF

≥ TOP
10 – 2/3
DIF

<TOP 10
– 1/3 DIF

<TOP 10

8

9

c) Criteriul III are o pondere de 50% și reprezintă nota finală obținută astfel:
10% - proba practică scrisă, ce va consta din citirea critică a unui articol medical publicat
(în limba engleză) într-o revistă ISI (fără titlu și rezumat) și apoi conceperea și formularea unui Titlu și a

>TOP 10

10
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unui Abstract structurat ce nu va depăși 250 de cuvinte
40 %- proba interviului/ prezentarea proiectului de cercetare
Proba interviului, se susține în fața unei Comisii unice de admitere care include obligatoriu din
conducătorul de doctorat, care a oferit locul de student-doctorand pentru admitere: președintele comisiei
și 3 membri-conducători de doctorat din cadrul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie numiți de CSD și
aprobați prin Hotărâre a Consiliului de Administrație. În funcție de condițiile epidemiologice legate de infecția
COVID 19, desfășurarea acestei probe va avea loc onsite sau online.
Modalitatea de desfășurare a probei practice și a interviului se va afișa pe site-ul Școlii Doctorale de
Medicină și Farmacie.
Pentru aplicanții care au reședința în străinătate, proba practică și interviul se poate realiza online.
Proba interviului/proiectului de cercetare, se poate desfășura în limbă română sau engleză, la
alegererea candidatului și a conducătorului de doctorat și este notată în intervalul de la 1 la 10 (valori
întregi), cu nota minimă admisibilă 5 pentru calculul mediei generale finale. Dacă diferenţa punctajelor
acordate de membrii Comisiei unice de admitere este mai mare de 2 puncte, notele extreme se elimină
(maxim două note).
(d) Candidații pot avea un bonus total cumulat de maxim 10% prin însumarea celor 3 bonusuri
prezentate în continuare, la aliniatele e, f si g. Bonusul cumulat va fi adaugat la finalul calcului mediei
generale finale, dar în limita maximă a mediei generale finale 10.
(e) Absolvenții programului de Master de Cercetare Științifică Avansată Medico-Farmaceutică
(MCSAMF) din cadrul Școlii Doctorale primesc un bonus de 5% adunat la bonusul total cumulat din
punctajul obținut pentru calculul mediei generale finale.
(f) În conformitate cu regulamentul pentru interni (preparatori-demonstratori) UMFST-REG-19 art. 12,
pentru activitățile didactice desfășurate de intern, candidatul la admitere la doctorat primește un bonus de 10%
adunat la bonusul total cumulat din punctajul obținut pentru calculul mediei generale finale, cu condiția
ca aceste activități, recunoscute și certificate prin adeverință, de către Decanatele Facultăților, să fi fost
efectuate pe un interval de minim 3 ani.
(g) Candidații care se înscriu la concurs sub îndrumarea unui conducător științific din cadrul IOSUD
și a unui conducător științific de doctorat din cadrul unei Universități internaționale de prestigiu, cu
prezentarea acceptului de coordonare în co-tutelă, primesc un bonus de 5%, adunat la bonusul total
cumulat, din punctajul obținut pentru calculul mediei generale finale.
(h) La punctajul obținut pentru calculul mediei generale finale, dar în limita maximă a mediei
generale finale 10, candidaților li se adaugă 10% din Indicele HIRSCH al conducătorului de doctorat
principal, calculat conform Clarivate Analitics la data concursului (print screen imprimat și semnat de
conducătorul de doctorat).
(2) Modul de calcul al mediei generale finale este următorul:
1 pct din oficiu + 0,2*9*(Media Criteriului I)/10 + 0,3*9*(Nota Grila Criteriul II)/10 + 0,5*9*(Nota Interviu)
/10 = max 10 pct
Bonusurile se aplică doar la punctajul însumat al celor trei elemente esențiale, excluzând punctul din
oficiu acordat, dar maxim în limita mediei generale finale de 10.
(3) Media generală finală minimă pentru un candidat pentru a putea fi declarat admis este 7.00, ținând
cont că sistemul de notare este cuprins între 1 și 10, iar media generală finală se calculează cu două
zecimale fără rotunjire.
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(4) Comisia unică de admitere, în baza criteriilor de selecție stabilite, întocmește clasificarea candidaților
care urmează să ocupe în ordinea mediei obținute, locul de student-doctorand scos la concurs pe
categoriile: cu frecvență sau frecvenţă redusă la buget, cu taxă finanțată, sau cu taxă, separat pe
domeniile specifice (Medicină, Medicină Dentară și Farmacie) și propune înmatricularea acestora.
(5) Contestațiile privind punctajul acordat și validat de Comisia de admitere, se depun în termen de 24 ore
(o zi lucrătoare) de la afișarea rezultatelor finale.
Nu se admit contestaţii pentru proba interviului.
Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea regulamentului propriu de admitere.
(4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului
de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.
Rezolvarea contestațiilor se face în termen de 48 ore de către CSDMF, iar decizia luată este definitivă.
8.2.5. Pentru înmatriculare în anul I la studiile de doctorat, candidații care au confirmat ocuparea locului:
(1) Vor completa contractul de studii și planul studiilor universitare de doctorat în 3 exemplare și le vor depune
la Școala Doctorală de Medicină și Farmacie semnate olograf de candidatul admis, conducătorul de doctorat
și reprezentantul legal al IOSUD în primele două săptămâni de la începerea anului universitar. În planul de
studii (anexă a contractului de studii universitare de doctorat) va fi menționată componența comisiei de
îndrumare, stabilită de comun acord cu conducătorul de doctorat, cu avizul membrilor desemnaţi.
8.3. Dispoziții tranzitorii și finale
După finalizarea procedurii de admitere şi semnarea contractului de studii universitare de doctorat, persoana
admisă are calitatea de student-doctorand pe perioada desfăşurării programului.
Diagrama de proces:

CSUD
- precizare acte necesare înscriere
Candidat
- consultarea listei conducătorilor științifici pe domenii de doctorat; consultarea cu conducătorul de doctorat ales.

Candidat

– achitarea taxei pentru concursul de admitere la doctorat; tranmiterea/depunerea documentelor necesare pentru înscriere
Secretariat IOSUD
- preluarea și înregistrarea dosarelor de concurs
CSDMF
-numirea Comisiei unice de admitere.
CA
–aprobarea Comisiei unice de admitere
Candidat
– efectuarea testului de limbă străină de circulație internațională (după caz) și a probei de concurs.

Comisia unică de admitere
- realizarea evaluării elementelor cuantificabile din activitatea candidaților; selectarea candidaților la doctorat pentru poziţiile vacante;
completarea și înaintarea Raportului de Evaluare către CSDMF
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Comisia de admitere, Secretariat IOSUD
- întocmirea clasificării candidaților.
Candidații admiși
- confirmarea locurilor ocupate de către studenții doctoranzi, în cursul perioadei anunțate.
Candidații
- completarea/semnarea contractului de studii
Conducătorul de doctorat și reprezentantul legal al IOSUD
– semnarea contractelor de studii

-

Studentul doctorand și Conducătorul de doctorat –
întocmirea planului de studii universitare de doctorat; ; stabilirea de comun acord a componenței Comisiei de îndrumare și
menționarea în planul de studii.
Comisia de îndrumare –
sprijinirea studentului-doctorand în desfășurarea doctoratului.

-

Studentul doctorand
depunerea Planului studiilor universitare de doctorat la sediul Școlii Doctorale.
CSDMF
- aprobarea Planurilor de studii universitare de doctorat.
Secretariat IOSUD
- Arhivarea dosarelor

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii :
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Compartimentul (postul) /acţiunea (operaţiunea)

I

II

III

IV

V

0

1

2

3

4

5

CSUD a IOSUD a UMFST G.E. Palade Tg. Mureş- precizarea
actelor necesare înscrierii la concursul de admitere la doctorat.
Candidatul - consultarea listei conducătorilor științifici pe domenii
de doctorat; consultarea cu conducătorul de doctorat ales.
Candidatul – achitarea taxei pentru concursul de admitere la
doctorat; depunerea/transmiterea documentelor necesare pentru
înscriere.
Secretariat IOSUD- preluarea și înregistrarea dosarelor de
concurs
CSDMF- numirea Comisiei unice de admitere.
CA- aprobarea Comisiei unice de admitere

E
E
E
E
E
A
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7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17

Candidat – efectuarea testului de limbă străină de circulație
internațională (după caz) și a probei de concurs.
Comisia unică de admitere - realizarea evaluării elementelor
cuantificabile din activitatea candidaților; selectarea candidaților la
doctorat pentru poziţiile vacante;
Comisia de admitere, Secretariat IOSUD - întocmirea clasificării
candidaților.
Candidații admiși - confirmarea locurilor ocupate de către studenții
doctoranzi, în cursul perioadei anunțate.
Candidații care au confirmat ocuparea locului –
completarea/semnarea contractului de studii în 3 exemplare și
depunerea la Școala Doctorală, pentru înmatriculare în anul I la
studiile de doctorat în primele două săptămâni de la începerea
anului universitar.
Conducătorul de doctorat și reprezentantul legal al IOSUD –
semnarea contractelor de studii, în primele două săptămâni de la
începerea anului universitar.
Studentul doctorand și Conducătorul de doctorat – întocmirea
planului de studii universitare de doctorat utilizând oferta de Cursuri
a Școlii Doctorale pentru anul universitar respectiv; stabilirea de
comun acord a componenței Comisiei de îndrumare și menționarea
în planul de studii.
Comisia de îndrumare - sprijinirea studentului-doctorand în
desfășurarea doctoratului.
Studentul doctorand - depunerea Planului studiilor universitare de
doctorat la sediul Școlii Doctorale.
CSDMF- aprobarea Planurilor de studii universitare de doctorat.
Secretariat IOSUD

Ap.
Ap.
V
Ap.

Ap.

Ap.

Ap.

Ap.
Ap.
A
Ah.

10. Listă de anexe, înregistrări, arhivări:
Nr.
anexă

Denumirea anexei

0

1

1
2

3
4

Calendar admitere
doctorat Anexa 01
Fișă de înscriere Anexa
02 UMFST-PO-SDR-01F01-Ed.05-Rev.0
Fişa cu date personale
Anexa 03 UMFST-POSDR-01-F02-Ed.05Rev.0
Lista cu conducătorii
științifici de doctorat

Elaborator Aprobă
2
C.S.D.
C.S.D.

C.S.D.
C.S.D.

3
C.A.
C.A.

C.A.
C.A.
Senat

Număr de
Difuzare
exemplare
4

5

Arhivare
Loc Perioadă
6

7

Alte elemente
8

Ediţia 05
Tipul documentului: Procedură Operaţională

PRIVIND PROCESUL DE ADMITERE LA STUDII
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Cod: UMFST-PO-SDR-01

(anunță locurile la
doctorat disponibile)
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5
6

7

Taxe doctorat Anexa 05
Model de proiect de
cercetare Anexa 06
UMFST-PO-SDR-01F03-Ed.05-Rev.0
Fișa justificativă de
evaluare a activității
Anexa 07 UMFST-POSDR-01-F04-Ed.05Rev.0

CA
C.S.D.

C.S.D.

C.A.
Senat
C.A.
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Anexa 01: Calendarul admiterii la doctorat

CALENDAR ADMITERE DOCTORAT 2022-2023
Sesiunea Septembrie 2022
- Înscrierea candidaților: 12.09-16.09.2022 (online prin intermediul portalului de înscriere accesibil
24 h din 24h)
- Proba practică: 19.09.2022
- Testul de limbă străină: 19.09.2022
- Desfășurarea concursului de admitere la doctorat: 20.09.-23.09.2022
- Afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor: 26.09.-27.09.2022
- Afişarea rezultatelor finale: 28.09.2022
- Înmatricularea doctoranzilor: 03.10.2022
Acte necesare pentru înscriere online prin intermediul portalului de înscriere:
1. Fișa de înscriere tip (se generează din platforma de înscriere).
2. Declarație pe proprie răspundere privind întocmirea dosarului de înscriere la
admitere la studii universitare de doctorat ,completată și semnată, descărcată din
platforma de înscriere
3. Documente specifice în format pdf sau jpeg,
- act de identitate;
- certificat de naștere;
- certificat de căsătorie (de schimbare a numelui, dacă este cazul);
- diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia;
- diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă) și foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
- diploma de masterat (dacă este cazul),adeverință/diplomă master C.S.A.M.F. și supliment diplomă;
4. Curriculum vitae:
- date personale biografice;
- activitatea profesională;
- activitatea științifică cu precizarea domeniilor de interes.
5. Adeverință de angajat al UMFST G.E. Palade Tg-Mureș (dacă este cazul);
6. Fișa justificativă de evaluare a activității științifice a candidatului (Anexa 07):
a. lucrări publicate, distinct:
i. In extenso (reviste cotate ISI cu sau fără factor de impact, reviste
indexate BDI/B+ CNCSIS, în bazele de date: Medline/MD Consult,
PubMed, Index Copernicus, Web of Science Clarivate Analytics,
EBSCO, EMBASE, ScienceDirect (Scopus), ProQuest,
SpringerLink, ERIH, CEEOL, DOAJ, Biosis, International
Pharmaceutical Abstracts);
ii. În rezumat (congrese, conferințe, simpozioane publicate în
suplimentele unor reviste cu ISSN sau în volume de rezumate cu
ISBN);
7. Certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională cum ar fi:
Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc./ dovada achitării taxei de
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susținere a examenului de limbă străină
8. Model de proiect în tematica propusă (Anexa 06) semnat de candidat și
conducătorul/ii de doctorat - supus evaluării în vederea clasificării candidaților pentru
obținerea unui loc de doctorat cu frecvență sau frecvenţă redusă la buget, cu frecvență
cu taxă;
9. Adeverință pentru activități de intern cf. UMFST-REG-19 art.12 (acolo unde este
cazul);
10. Acceptul de coordonare al tezei de doctorat în cotutelă, semnat de către
conducătorul de doctorat cotutelar (dacă este cazul);
11. Indicele Hirsch al conducătorului de doctorat
12. Dovada achitării taxelor
Taxa de înscriere la doctorat este:
- pentru candidaţii, cadre UMFST G.E. Palade Tg Mureș, fără examen de limbă străină 200 lei
- pentru candidaţii, cadre UMFST G.E. Palade Tg Mureș, cu examen de limbă străină - 300
lei
- pentru candidaţii din afara UMFST G.E. Palade Tg Mureș, fără examen de limbă străină 300 lei
- pentru candidaţii din afara UMFST G.E. Palade Tg Mureș, cu examen de limbă străină 500 lei
Taxa de înscriere se poate plăti la casieria UMFST G.E. Palade Tg. Mureş, prin virament
bancar/mandat poștal, în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria
Tg.Mureș. sau online prin intermediul portalului de înscriere
Taxa pentru testul de limbă (200 lei) se poate achita la casieria UMFST G.E. Palade Tg. Mureş,
prin virament bancar/mandat poștal, în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la
Trezoreria Tg.Mureș
Pe chitanță se va preciza numele candidatului, precum și mențiunea “Taxă înscriere concurs
doctorat".
13. Declarația de consimțământ, completată și semnată, descărcată din platforma de
înscriere
14. Fotografie (.jpeg)

Confirmarea locurilor candidaților admiși se va face on-line prin intermediul platformei de
înscriere.
Candidații declarați admiși, care au confirmat locurile on-line, depun Dosarul fizic, la
sediul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie, conform unei programări prealabile, afișate
pe site-ul Școlii Doctorale.
Actele, care trebuie să fie identice cu cele încărcate pe portal în momentul înscrierii, se depun
într-un dosar de carton cu șină, obligatoriu în următoarea ordine:
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1. Fișa de înscriere generată la finalul înscrierii online
2. Declarație pe proprie răspundere privind întocmirea dosarului de înscriere la admitere la
studii universitare de doctorat
3. Declarația de consimțământ
4. Dovada achitării taxelor de înscriere
5. Dovada achitării taxei de înmatriculare (150 lei)
6. Dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare, pentru doctoranzii admiși pe locuri
cu taxă (2 000 lei)
7. Acceptul de coordonare al tezei de doctorat în cotutelă, semnat de către conducătorul de
doctorat cotutelar
8. Indicele Hirsch al conducătorului de doctorat
9. Adeverință pentru activități de intern cf. UMFST-REG-19 art.12 (acolo unde este cazul);
10. Adeverință/diplomă master C.S.A.M.F. și supliment diplomă (dacă este cazul);
11. Adeverință de angajat al UMFST G.E. Palade Tg-Mureș (dacă este cazul)
12. Certificat de competență lingvistică (obținut la Catedra de limbi moderne a UMFST G.E.
Palade Tg. Mureş.) sau certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere
internațională cum ar fi: Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc.
13. Model de proiect în tematica propusă (Anexa 06) semnat de candidat și conducătorul/ii
de doctorat - supus evaluării în vederea clasificării candidaților pentru obținerea unui loc
de doctorat cu frecvență sau frecvenţă redusă la buget, cu frecvență cu taxă;
14. Fișa justificativă de evaluare a activității științifice a candidatului (Anexa 07):
a. lucrări publicate, distinct:
i. In extenso (reviste cotate ISI cu sau fără factor de impact, reviste indexate
BDI/B+ CNCSIS, în bazele de date: Medline/MD Consult, PubMed,
Index Copernicus, Web of Science Clarivate Analytics, EBSCO,
EMBASE, ScienceDirect (Scopus), ProQuest, SpringerLink, ERIH,
CEEOL, DOAJ, Biosis, International Pharmaceutical Abstracts);
ii. În rezumat (congrese, conferințe, simpozioane publicate în suplimentele
unor reviste cu ISSN sau în volume de rezumate cu ISBN);
15. Curriculum vitae
16. Copii după documentele specifice, însoțite de documentele în original pentru
conformitate/ copii legalizate
act de identitate;
certificat de naștere;
certificat de căsătorie (de schimbare a numelui, dacă este cazul);
diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia;
diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă) și foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
diploma de masterat (dacă este cazul),adeverință/diplomă master C.S.A.M.F. și supliment diplomă.
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Cod: UMFST-PO-SDR-01

Anexa 02: UMFST-PO-SDR-01-F01-Ed.05-Rev.0

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
Pentru examenul de admitere la doctorat, sesiunea _______________
Domeniul fundamental: ȘTIINȚE MEDICALE
Domeniul:

MEDICINĂ



MEDICINĂ DENTARĂ



FARMACIE



(vă rugăm să bifați o singură variantă de domeniu dintre cele 3 de mai sus, corespunzătoare domeniului de competență al conducătorului de doctorat)

Conducător științific: __________________________________________________________
Forma de învățământ: STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT cu frecvență/ cu frecvență redusă
LOC BUGETAT

 LOC CU TAXĂLOC BUGETAT SAU CU TAXĂ

(vă rugăm bifați o singură variantă, ex. alegerea variantei LOC BUGETAT nu permite înscrierea pe LOC CU TAXĂ și invers)

Numele și prenumele __________________________________________________________
(se trece numele din certificatul de naștere și abia apoi numele schimbat prin căsătorie sau din alte motive)

Prenumele părinților: tata ________________________ mama_________________________
Locul și data nașterii: localitatea__________________________________________________
jud._____________________________Anul ________luna _________________ziua______



CNP:
Naționalitatea ____________________ Starea civilă _________________________________
Locul de muncă și funcția ______________________________________________________
Nr. telefon la locul de muncă ____________________________________________________
Studii și anul absolvirii: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Adresa pentru corespondență: Localitatea ____________________jud.__________________
Str. _________________________________Nr.___, Bl.___, Sc.___, Ap.___,
cod__________Tel fix_______________ Mobil _______________ E-mail
_____________________________
Mențiune specială: - sunt șeful/a de promoție al programului _______________________ din cadrul
Facultății de ______________ a Universității ______________________________ generația ____.
(această mențiune specială trebuie justificată de o adeverință din partea universității).
Candidații declarați admiși pe locuri bugetate au obligația de a depune la dosar diploma de licență (master) în original,
iar candidații care au promovat examenul de licență (disertație) în anul universitar curent, încheiat în perioada de
desfășurare a concursului, vor depune adeverința de absolvire, în original. Această adeverință va fi înlocuită cel
târziu până la data încetării termenului de valabilitate a ei, cu diploma corespunzătoare, în original .

Ediţia 05
Tipul documentului: Procedură Operaţională

PRIVIND PROCESUL DE ADMITERE LA STUDII
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Cod: UMFST-PO-SDR-01

Revizia 0
Nr.de ex. 2

Pag.21 din 33
Copie informativă

Data: _____________________ Semnătura ____________________

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

privind întocmirea dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de doctorat
Subsemnat(ul/a)______________________________________________________, domiciliat
în_____________, str.______________________, nr.___, jud_________________, angajat la
(dacă e cazul) ________________________, în funcția de ___________________, Disciplina
_________________ Departamentul _________ Facultatea __________________,
declar prin prezenta, pe propria răspundere, cunoscând consecințele declarației în fals sub
semnătură privată, prevăzute de Codul penal, următoarele:
Întreaga activitate științifică declarată în dosarul pentru admitere la studii universitare de
doctorat, respectă normele de bună-conduită în activitatea de cercetare, așa cum sunt ele
definite de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltare
tehnologică și inovare, Carta UMFST G.E. Palade Tg. Mureş și Codul de Etică și Deontologie
Profesională a UMFST G.E. Palade Tg. Mureş
În acest sens, niciuna dintre realizările științifice menționate în prezentul dosar nu prezintă:
 Confecționare de rezultate sau date false, falsificarea de date experimentale sau clinice;
 Elemente de plagiat sau de autoplagiat, inclusiv publicarea multiplă a acelorași rezultate;
Publicații în care, uzând de calitatea mea de autor principal, am inclus în lista autorilor persoane
care nu au contribuit la realizarea lucrărilor respective sau cărora nu li s-a cerut acordul de a fi
incluși în lista de autori sau am eliminat autori care au contribuit la realizarea lucrării;
 Publicații în care am fost menționat coautor fără a avea o contribuție semnificativă la publicația
respectivă;
 Coautorat la publicații conținând date falsificate sau confecționate.





De asemenea, precizez că
NU am mai fost /
AM mai fost student-doctorand, la un
program de studii universitare de doctorat în regim bugetat, pe loc finanțat de M.E.C.
Am luat cunoștință de faptul că identificarea unor situații din categoria celor menționate mai sus
în timpul procedurilor de admitere sau ulterior desfășurării acesteia, indiferent de timpul scurs de
la admitere, implică sesizarea Comisiei de Etică și Deontologie universitară, cu aplicarea
sancțiunilor decise de aceasta, anularea calității de student-doctorand obținută și sesizarea
organelor abilitate în măsura în care abaterile respective reprezintă infracțiuni conform legii
penale.
Data: _____________________

Semnătura ____________________
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Anexa 03: UMFST-PO-SDR-01-F02-Ed.05-Rev.0

DATELE

Care se solicită candidaţilor la admitere de către instituţiile de învăţământ superior
pentru toate ciclurile de studii universitare
Nr.

Câmpuri

Subcâmpuri

Datele Dumneavoastră

Secţiunea 1 - Date personale ale candidatului cu cetăţenie română/străină
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)
Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este
cazul, conform actului doveditor)
Prenumele
Iniţiala tatălui
CNP
Anul
Luna
Data naşterii
Ziua
Ţara de origine
Judeţul
Locul naşterii
Localitatea
F/M
Sexul
Căsătorit(ă)
Necăsătorit(ă)
Starea civilă
Divorţat(ă) Văduv(ă)
Starea socială specială
Orfan, provenit din case de copii, plasament, familie
(dacă este cazul)
monoparentală
Romană, cu domiciliul în România/în străinătate
Alte cetăţenii
Cetăţenia
Cetăţenie anterioară, dacă e cazul

12 Etnia (poate să nu fie declarată)
Ţara
Judeţul
13 Domiciliul stabil
Oraşul/Comuna/Sectorul
Adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament)

14

15
16

Seria
Numărul
Actul de identitate /
Eliberat de
Documentul de călătorie
(numai pt. cetăţenii străini) Data eliberării
Perioada de valabilitate
Telefon
Alte date personale ale
candidatului
Adresă de e-mail
Candidat care se încadrează Se bifează numai de persoanele aflate în această
în categoria persoanelor cu situaţie, pe bază de documente
dizabilităţi
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Secţiunea 2.a. - Datele privind pregătirea anterioară a candidatului

1

2

3

Instituţia unde a absolvit
Ţara
Localitatea
Studiile preuniveritare
Judeţul
absolvite, nivel liceu
Profilul/Domeniul
Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de învăţământ (zi/seral/FR)
Tipul diplomei - denumirea
Datele de identificare ale
diplomei (diplomă de bacalaureat Seria
Numărul
sau echivalentă pt. candidatul
care a absolvit studii anterioare Emisă de
Anul emiterii
în străinătate)
Alte observaţii (pt. cazul în
Vizarea/Recunoaşterea diplomei la
care candidatul a absolvit
Minister, Nr./Serie act de recunoaştere
studii anterioare în
sau echivalare
străinătate) Secţiunea 2.b. - Datele privind pregătirea anterioară a candidatului

(absolvent de ciclu de învăţământ universitar)
Ţara
Localitatea
Judeţul
Denumirea instituţiei de învăţământ
superior
Facultatea

1

2

3

Domeniul/Profilul
Studiile universitare absolvite Programul de studii/Specializarea
Titlul obţinut
Forma de învăţământ (zi/FR/ID/seral)
Forma de finanţare a studiilor
(buget/taxă)
Durata studiilor (număr de ani saunumăr
de semestre, după caz)
Anul absolvirii
Tipul diplomei - denumirea
Seria
Datele de identificare ale actului
Numărul
de studii (diplomă / diplomă de
licenţă / echivalentă / diplomă de Emitentul
Anul emiterii
master)
Supliment diplomă /Foaia matricolă care
însoţeşte actul de studii
Alte observaţii (pt. cazul în
care candidatul a absolvit
studii anterioare în
străinătate)

Data________________

Vizarea/Recunoaşterea diplomei la
Minister, Nr./Serie act de recunoaştere
sau echivalare

Semnătura_____________________
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Cod: UMFST-PO-SDR-01

Anexa 04: Lista conducătorilor științifici care pot solicita locuri la doctorat

LISTA

Conducătorilor științifici care solicită locuri la doctorat dintre cele disponibile
(lista va fi actualizată până la 31 iulie a anului curent cu conducătorii ştiinţifici validaţi de Senat şi publicată pe site-ul
https://www.umfst.ro/doctorat.html

Nr. crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Grad didactic

Profesor dr.
Profesor dr.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr.
Profesor dr.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr.
Profesor dr.
Profesor dr.
Profesor dr.
Profesor dr.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr.
Profesor dr.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr.

22. Profesor dr. Hab.
23. Profesor dr.Hab.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Profesor dr.
Profesor dr.
Profesor dr.
Profesor dr.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr.

Conducător ştiinţific

MEDICINA
ÁBRÁM Zoltán Samoil
AZAMFIREI Leonard
BACÂREA Anca
BACĂREA Vladimir
BĂLAŞA Rodica Ioana
BĂNESCU Claudia
BĂŢAGĂ Simona Maria
BĂŢAGĂ Tiberiu
BENEDEK Imre Sándor
BENEDEK Theodora
BORDA Angela
BOŢIANU Alexandru
BRÎNZANIUC Klara
BRASSAI Attila
BURUIAN Mircea
CĂPÎLNĂ Mihai-Emil
COPOTOIU Constantin
COPOTOIU Sanda Maria
COROŞ Florin
COTOI Ovidiu Simion
DEAC Radu
DELEANU Diana
(UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca)
DIACONESCU Smaranda (UMF “Gr.T.
Popa”Iaşi)
DOBREANU Dan
DOBREANU Minodora
DOBRU Ecaterina Daniela
GABOŞ - GRECU Iosif
GEORGESCU Anca Meda
GURZU Simona
INCZE Alexandru
JIMBOREAN Gabriela
JUNG Ioan

Număr
doctoranzi
activi

Nr.
locuri
disponib
ile

Nr. locuri
solicitate
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Profesor dr.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab.
Conferenţiar dr. Hab.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab.
Conferențiar dr. Hab.
Profesor dr.
Profesor dr.
Conferenţiar dr. Hab.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab.
Șef lucrări dr. Hab
Profesor dr.
Profesor dr.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr.
Profesor dr.
Profesor dr. Hab.
Conferenţiar dr. Hab
Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab
Conferenţiar dr. Hab
Profesor dr. Hab.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab
Profesor dr. Hab.
Conferenţiar dr. Hab
Profesor dr.
Profesor dr.
Profesor dr.

69. Cercetător științific gr.
II dr. Hab
70. Profesor dr. Hab.
71. Profesor dr.
72. Conferenţiar dr. Hab
73. Profesor dr.
74. Profesor dr. Hab.

KUN Imre Zoltán
MAN Adrian
MÁRTHA Orsolya
MĂRGINEAN Claudiu
MĂRGINEAN Oana
MIHAI Adriana
MOLNAR Călin
MÜHLFAY Gheorghe
NAGY Előd-Ernő
NEAGOE Radu Mircea
NEMES-NAGY Enikő
NIREŞTEAN Aurel
OŞAN Virgil Gheorghe
PAP Zsuzsánna
PAŞCANU Ionela
POP Tudor-Sorin
PUŞCAŞIU Lucian
RADU Carmen-Corina
SIN Ileana Anca
STOLNICU Simona
SUCIU Bogdan-Andrei
SZABÓ Béla
SZILÁGYI Tibor
TARCEA Monica
TILINCA Mariana
TOGĂNEL Rodica
ŢILEA Ioan
VARTOLOMEI Mihai-Dorin
VOIDĂZAN Septimiu
MEDICINA DENTARĂ
BICA Cristina-Ioana
MÁRTHA Krisztina
MONEA Monica -Dana
ORMENIŞAN Alina
PĂCURAR Mariana
POPŞOR Sorin
SZÉKELY Melinda
FARMACIE
BRAICU Cornelia
CIURBA Adriana-Daniela
DOGARU Maria Titica
HANCU Gabriel
GYÉRESI Árpád
IMRE SILVIA
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75.
76.
77.
78.
79.
80.

Profesor dr. Hab
Profesor dr.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab.
Profesor dr. Hab
Profesor dr. Hab.

KELEMEN Hajnal
MUNTEAN Daniela Lucia
RUSU Aura
SIPOS Emese
TANASE Corneliu
TERO-VESCAN Amelia
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Anexa 05: Taxe doctorat

TAXE DOCTORAT
anul universitar 2022-2023
Taxele pentru doctoranzi se plătesc integral sau în patru tranșe egale, la scadență:
Rata I – 15 noiembrie (anul în curs)
Rata II – 15 aprilie (anul în curs)
Rata III – 15 mai (anul în curs)
Rata IV – 15 august (anul în curs)
Universitatea își rezervă dreptul, să perceapă penalizări în cuantum de 0,1%/zi de întârziere,
calculat până la achitarea taxei.
Nr
1.
2.

Descriere Taxă
Taxă de studii pentru studenții doctoranzi (în regim cu taxă)
Taxă pentru susţinerea tezei de doctorat :

Valoare taxă
8.000 lei
3000 lei

Taxă înscriere la doctorat

3.

- pentru candidaţii, cadre UMFST G.E. Palade Tg. Mureş fără examen de limbă străină

200 lei

- examen de limbă străină pentru candidaţii, cadre UMFST G.E. Palade Tg. Mureş

100 lei

- pentru candidaţii din afara UMFST G.E. Palade Tg. Mureş, fără examen de limbă

300 lei

străină
- examen de limbă străină pentru candidaţii, din afara UMFST G.E. Palade Tg. Mureş

200 lei

4.

Taxă înmatriculare

150 lei

5.

Penalizări pentru neplata la timp a taxei de doctorat

0,1% /zi întârziere

Taxă pentru nesusţinerea tezei de doctorat la timp și depășirea duratei
6.

învățământului bugetat, adică a celor 4 ani de studii doctorale O.M.E.N.

400 lei/lună

6102/15/12/2016 art. 13 alin. 4
Taxe de studii pentru studenții doctoranzi străini:
7.

- din țări membre UE - Ordin MEC

- taxa Ordin MEC

- din țări membre UE - cu examen de admitere - cu frecvență (echiv. EURO)

8.000 lei /an

- din țări terțe UE (CPV) - pentru anii I-IV

500 EURO / lună

Taxele se vor plăti la casieria UMFST G.E. Palade Tg. Mureş, prin virament bancar/mandat poștal, în contul
RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Târgu Mureș.
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Anexa 06: UMFST-PO-SDR-01-F03-Ed.05-Rev.0
Pagina 1 din 3
MODEL DE PROIECT DE CERCETARE PENTRU CANDIDAȚII LA ADMITERE LA DOCTORAT
1. Date personale ale directorului propunerii de proiect
1.1. Nume
1.2. Prenume
1.3. Data naşterii (ZZ/LL/AN)
1.4. Anul absolvirii universităţii
1.5. Adresa
1.6. Telefon
1.7. Fax
1.8. E-mail
2. Tema de doctorat (max. 15 cuvinte)

3. Termeni cheie (max. 5 termeni)

4. Durata proiectului (max. 4ani) ______________________________________
5. Rezumatul proiectului (max. 200 cuvinte)

Ediţia 05
Tipul documentului: Procedură Operaţională

PRIVIND PROCESUL DE ADMITERE LA STUDII
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Cod: UMFST-PO-SDR-01

Revizia 0
Nr.de ex. 2

Pag.29 din 33
Copie informativă

Anexa 06 - Pagina 2 din 3
6. Stadiul actual al cunoaşterii in domeniu pe plan naţional si internaţional, raportat la cele mai
recente referinţe din literatura de specialitate (maxim 1 pagină)
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Anexa 06 - Pagina 3 din 3
7. Impactul potenţial al rezultatelor cercetării (maxim 1/2 pagină)

8. Obiectivele și activităţile de cercetare din cadrul programului
An*
20__

Obiective
(Denumirea obiectivului)
1.
2.

20__

1.
2.

Activităţi asociate **
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

* Se completează pentru toţi anii financiari pentru care s-a solicitat finanţarea;
** Activităţile de cercetare corespunzătoare obiectivelor propuse care delimitează fazele/ etapele atingerii
obiectivului. Fiecărui obiectiv ii corespund mai multe activităţi de realizare/livrabile.

Data__________________
Semnătura candidat______
Conducător de doctorat principal,
Funcția, Nume, Prenume________________________________
Semnătura _________________________
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Anexa 07: UMFST-PO-SDR-01-F04-Ed.05-Rev.0

FIȘA JUSTIFICATIVĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII
pentru candidații pe locurile disponibile de studenți-doctoranzi
DATE DESPRE CANDIDAT
Nume________________________ Prenume______________________________________
Studii superioare absolvite - Instituția _____________________________________________
Facultatea __________________ Programul/Specializarea ___________________________
Anul ____________ Durata studiilor ______________________________________________
DATE DESPRE LOCUL DISPONIBIL DE STUDENT-DOCTORAND
Domeniul:

MEDICINĂ

MEDICINĂ DENTARĂ FARMACIE 

Conducător de doctorat________________________________________________________
Specialitatea_________________________________________
Criteriul I. Activitatea ca student în ciclul de licență/masterat




80% x Media anilor de studiu (minim 300 credite ECTS)a_________
20% x Media obținută la examenul de licență (licență + disertație)b_________
Suma punctajelor elementelor Criteriului I _________

aPentru

candidații care sunt absolvenți ciclu de licență de scurtă durată (3-4 ani) plus masterat (1-2 ani) care obligatoriu cumulează min 300 credite ECTS,
rezultatele din perioada masteratului se adună cu cele de la studii de licență și se face media aritmetică a tuturor anilor - medie total ani de studiu;
bPentru candidații care sunt absolvenți ciclu de licență de scurtă durată (3-4 ani) plus masterat (1-2 ani) care obligatoriu cumulează min 300 credite ECTS, media
examenelor de finalizare a studiilor de licență + disertație;

Criteriul II. Contribuții științifice publicate (articole in extenso, rezumate, cărți)
Nr

Autori-Titlu articol-Revista-an-vol-pg-ISSN-link web

Autoevaluare
Observațiile membrilor
candidat c comisiei de admitere la doctorat

1

2

3
Total Punctaj Autoevaluare
cValorile

atribuite sunt următoarele:

Total Punctaj Comisie

Evaluare
Comisie
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Articole publicate în extenso în reviste cotate ISI, cu FI, prim autor: 20 (1+FI) pct/articol
Articole publicate în extenso în reviste cotate ISI, cu FI, autor principal: 15 (1+FI) pct/articol
Articole publicate în extenso în reviste cotate ISI, cu FI, coautor: 15 (1+FI)/n pct/articol (n – numărul de coautori)
Articole publicate în extenso în reviste ISI, fără FI, prim autor: 20 pct/articol
Articole publicate în extenso în reviste ISI, fără FI, autor principal: 15 pct/articol
Articole publicate în extenso în reviste ISI, fără FI, coautor: 15/n pct/articol(n – numărul de coautori)
Articole publicate în extenso în reviste B+ sau BDI, prim autor 15 pct/articol
Articole publicate în extenso în reviste B+ sau BDI, autor principal: 10 pct/articol
Articole publicate în extenso în reviste B+ sau BDI, coautor: 10/n pct/articol (n – numărul de coautori)
Articole publicate sub formă de cărți cu ISBN (colecție de articole) prim autor: 7 pct/articol
Articole publicate sub formă de cărți cu ISBN (colecție de articole) autor principal: 5 pct/articol
Articole publicate sub formă de cărți cu ISBN (colecție de articole) coautor: 5/n pct/articol (n – numărul de coautori)
Articole publicate în rezumat în reviste și volumele unor manifestări științifice, cu ISBN sau ISSN, indexate ISI – prim-autor: 4
pct/articol, se menționează numele, locul și data manifestării, numele volumului/suplimentului revistei, nr. ISBN/ISSN
Articole publicate în rezumat în reviste și volumele unor manifestări științifice cu ISBN sau ISSN – prim-autor: 2 pct/articol
Vor fi acceptate maxim 2 articole din aceeaşi revistă (ISI/BDI/B+), cu excepţia revistelor ISI clasificate în zona roşie!
Vor fi punctate maxim 2 carti/capitole publicate in carti cu ISBN aparute in edituri românești, cu excepția celor
publicate in edituri internaționale
Total punctaj al dosarului care contine contributiile stiintifice calculat:
Autoevaluare _______

Comisie admitere doctorat ________

Data _____________Semnături
Comisie___________________Președinte
Semnătura candidat________________________________
Cond.Doctorat
___________________ Membru
___________________ Membru
___________________ Membru
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11. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii
operaţionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pagina
Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale
Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau,
după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,
revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Listă de anexe, înregistrări, arhivări
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