Studiile universitare de doctorat

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Studiile universitare de doctorat din UTCN sunt axate
pe tematici de cercetare disciplinare şi interdisciplinare,
ancorate în necesităţile societăţii actuale şi totodată
orientate spre dezvoltarea cunoaşterii şi ştiinţei
viitorului.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) se
situează în Cluj-Napoca, oraş multicultural aflat în
inima regiunii Transilvania, din România. Cluj-Napoca
este un centru universitar important, ce atrage în mod
continuu studenţi din toate colţurile lumii datorită
nivelului ridicat de performanţă academică,
dinamismului socio-economic şi costului de trai
relativ scăzut.

Activitatea de doctorat este îndrumată de conducători
de doctorat de renume - autori de lucrări recunoscute
naţional şi internaţional, de invenţii brevetate, şi cu o
experienţă vastă în coordonarea de proiecte de
cercetare.
Studiile universitare de doctorat sunt organizate în
Școala Doctorală UTCN. Universitatea furnizează
sprijinul logistic necesar derulării programelor de
doctorat pentru studenții-doctoranzi din 14 domenii.
Studiile se desfășoară în cadrul a 12 facultăți UTCN,
situate în două centre universitare, Cluj-Napoca şi
Baia Mare.
Domenii de studii universitare de doctorat
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•
•
•
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•

Arhitectură
Calculatoare și tehnologia informației
Filologie
Filosofie
Inginerie civilă și instalații
Inginerie electrică
Inginerie electronică, telecomunicații
şi tehnologii informaționale
Inginerie industrială
Inginerie și management
Ingineria materialelor
Inginerie mecanică
Ingineria mediului
Ingineria sistemelor
Matematică

UTCN se remarcă prin faptul de a fi una dintre cele 12
instituţii de învățământ superior din România
clasificate ca universităţi de cercetare avansată şi
educaţie, titlu ce validează rezultatele excepţionale
obţinute de-a lungul anilor.
Cercetarea este, alături de educaţie, principala
prioritate a UTCN. Acest lucru se reflectă în varietatea
domeniilor de cercetare (teme de cercetare din
domeniile ingineriei, ştiinţelor exacte şi a ştiinţelor
umaniste), în bogăţia structurilor de cercetare,
existente în toate facultăţile universităţii, precum şi în
sprijinirea instituţională, logistică şi financiară a
colaborării dintre cercetătorii din UTCN şi mediul
economic.
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Studiile universitare de doctorat
Programele de studii doctorale au ca scop formarea
resursei umane competente în realizarea cercetării
ştiinţifice, capabile de inserţie pe piaţa muncii înalt
calificate.
Durata studiilor
Este, de regulă, de 3 ani, cu posibilitate de prelungire.
Finanțare
Se organizează cu finanțare de la bugetul de stat, în
regim cu taxă sau din alte surse legal constituite.
Derularea studiilor
Programul de studii doctorale cuprinde:
a) Un program de pregătire bazat pe studii universitare
avansate (PPUA);
b) Un program individual de cercetare științifică.
În cadrul PPUA, studentul-doctorand participă la
activităţile a 3 sau 4 discipline de studii universitare de
doctorat. În primele 6 luni de la înmatriculare
doctorandul trebuie să prezinte proiectul de cercetare
ştiinţifică în vederea elaborării tezei de doctorat.

Admiterea pentru cetăţenii statelor
membre UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană

Admiterea pentru cetăţenii din state
non-UE

Acte necesare pentru admitere şi înscriere:

Acte necesare pentru admitere şi înscriere doctoranzi în regim cu taxă în valută/CPV:

• Cerere de înscriere (format tip);
• Fișă de înscriere (format tip);
• Curriculum vitae;
• Lista lucrărilor științifice publicate;
• Certificat de naştere (copie);
• Act de identitate (copie);
• Act de schimbare a numelui, dacă este cazul (copie);
• Diplomă de master (copie sau copie şi traducere
legalizată) sau adeverință pentru absolvenții anului
curent;
• Supliment la diplomă / Foaie matricolă sau orice alt
document de studiu din care să rezulte parcursul școlar
(copie sau copie şi traducere legalizată);
• Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu
atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul
Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
(CNRED – MEN);
• Chitanţa care dovedeşte plata taxei pentru admitere;
• Certificat de competenţă lingvistică;
• Dosar plic.

• Acordul conducătorului de doctorat;
• Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare
la studii;
• Certificat de naștere – copie și traducere legalizată;
• Act de identitate – copie;
• Pașaport – copie;
• Diplomă de bacalaureat / echivalentul, diplomă de
licență / echivalentul, diplomă de master /
echivalentul: copii și traduceri legalizate, autentificate
de către autoritățile de resort din țara emitentă;
• Foile matricole / Suplimentele la diplomă, aferente
studiilor efectuate – copii și traduceri legalizate;
• Certificat de competență lingvistică (limba română –
nivelul minim acceptat: B1) sau CAMBRIDGE, IELTS,
TOEFL, DELF etc. (nivelul minim acceptat: B2);
• Certificat medical (emis într-o limbă internațională);
• Taxă de procesare a dosarului;
• Dovada plății taxei de înscriere la examenul de
admitere;
• Scrisoare de acceptare la studii.
Admitere şi înscriere - bursierii statului român:
cu regim special

Programul individual de cercetare ştiinţifică are ca
obiectiv
principal
elaborarea
de
către
studentul-doctorand a tezei de doctorat şi cuprinde
redactarea și susținerea în fața comisiei de îndrumare a
patru rapoarte de cercetare științifică.
Studiile universitare de doctorat se finalizează prin
susţinerea în şedinţă publică a tezei de doctorat.

Detalii:

http://iosud.utcluj.ro

Detalii:
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