
 

                                                                                                                                                Telefon: 0256-592.303        
 Email: dci@rectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

FACULTATEA DE DREPT 

Blvd.  Eroi lor 9A,  300575,  Timişoara,  România  
Tel/Fax:  +40-(0)256-592.400 (442)  

Email:  drept@e-uvt. ro  
www.drept.uvt. ro  

.  

ADMITERE DOCTORAT 2017 

FACULTATEA DE DREPT 

 DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA 

 

Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează 

admitere la studiile universitare de doctorat, pentru domeniul de studii Drept, în sesiunea septembrie 

2017. 

 Subdomenii de specializare aferente fiecărui conducător de doctorat și numărul de locuri: 

- Drept comercial – prof. univ. dr. Lucian Bercea, 3 locuri; 

- Drept comercial; Drept fiscal – prof.univ. dr. Radu Bufan, 2 locuri; 

- Drept civil; Drept comercial – prof. univ. dr. Radu I. Motica (cotutelă cu Prof. univ. dr. Florin 

Moțiu), 2 locuri; 

- Drept civil – prof. univ. dr. Florin Moțiu, 3 locuri; 

- Științe penale – prof. univ. dr. Viorel Pașca, 4 locuri; 

- Drept procesual civil – prof. univ. dr. Claudia Roșu, 2 locuri; 

- Drept civil – prof. univ. dr. Irina Sferdian, 2 locuri; 

- Drept administrativ – prof. univ. dr. Anton Trăilescu, 3 locuri; 

- Drept internațional public, Protecția internațională a drepturilor omului – prof. univ. dr.     

Constantin Valentin, directorul Școlii Doctorale, 2 locuri. 

 

 

Date importante:  

- Perioada de înscriere: 11-15 septembrie 2017. Înscrierea se face la Biroul de Studii 

Doctorale al UVT, Timișoara, str. Paris nr. 1, et. I, zilnic, de luni până vineri, orele 9-14. 

- Termen-limită pentru depunerea proiectului de cercetare la secretariatul Şcolii Doctorale: 

19 septembrie 2017, ora 12. 

- Testul de competență lingvistică: 22 septembrie 2017, ora 9. 

- Concursul de admitere: 22 septembrie 2017, ora 12. 

- Afișarea rezultatelor provizorii: 25 septembrie 2017. 

- Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor: 25 septembrie 2017, orele 12. 

- Termenul limită pentru rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor parțiale : 25 

septembrie 2017, orele 16. 

- Termenul limită pentru confirmare (achitarea taxei de înmatriculare, semnarea contractelor 

și achitarea taxei de școlarizare în proporție de 10% pentru doctoranzi admiși cu taxă şi 

achitarea taxei de înmatriculare, semnarea contractelor și depunerea diplomei de master sau 

echivalentul/adeverinţa de absolvire 2016/2017 în original pentru doctoranzi admiși pe un 

loc bugetat ): 27 septembrie 2017. 

- Afişarea rezultatelor finale: 27 septembrie 2017. 

 
Număr de locuri scoase la concurs: 6 locuri finanțate de la buget şi 17 locuri cu taxă.  
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