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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași organizează pentru prima dată două sesiuni
de
înscriere la
doctorat.
Prima dintre acestea debutează de luni,
1 iulie
, și se încheie pe
10 iulie
, și în această perioadă tinerii care au studiile de master finalizate și care doresc să se
specializeze într-un doctorat în domeniile tehnice ale Școlii Doctorale TUIASI au posibilitatea de
a-și depune toate actele necesare înscrierii. Cea de-a doua perioadă de înscriere este în
septembrie, cum este organizată an de an, între zilele de 2 și 19 ale lunii.
O altă noutate a admiterii de anul acesta de la doctorat o reprezintă flexibilitatea cu privire la
numărul de locuri pentru noii candidați. În momentul de față, la buget, există 70 de locuri cu
frecvență
care
beneficiază de bursă și
72
care sunt fără bursă, dar subvenționate de statul român, și la taxă sunt
49
de locuri.
În funcție de numărul candidaților care se vor înscrie, va fi solicitată o suplimentare a numărului
de la locuri de la Ministerul Educației Naționale, astfel că toți cei care îndeplinesc criteriile
profesionale de a se înscrie la un doctorat la Politehnica ieșeană să poată să își desfășoare
cercetarea sub îndrumarea cadrelor didactice de la TUIASI.
- Perioade de înscriere: 1 - 10 iulie | 2 - 19 septembrie 2019
- Colocviu admitere doctorat : 25 septembrie 2019, ora 10:00, Sala de Consiliu | tematică
admitere doctorat
2019
| Testul la limba străină:
10 iulie
|
20 septembrie 2019
(Catedra de limbi străine, corp CH, etaj 5, ora 10:00):
sunt echivalate certificatele internaționale de limbă engleză, franceză, germană, precum și cele
eliberate de centrele culturale sau cele care funcționează în cadrul universităților acreditate,
dacă sunt în termen de valabilitate.
- Documente necesare pentru înscrierea la colocviul de admitere
- Condiții de admitere doctorat cetățeni români de pretutindeni
- Decizie admitere doctorat cetățeni străini
- Număr de locuri scoase la concurs 2019: 4 (cu bursă) | 4 (fără bursă)
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- Compania Continental oferă studenților doctoranzi burse private în valoare de 2300
lei/luna pe durata celor 3 ani de studii doctorale
, pentru următoarele teme de cercetare:

1. Sistem automat de analiză și control în timp real a puterilor la nivelul autovehiculelor, cu
posibilitatea de extensie la nivelul flotelor auto (prof.dr.ing. Ion Bogdan )
2. Controlul luminilor autovehiculului (prof.dr.ing. Ion Bogdan )

Puteți consulta contractul aferent acestor burse aici . Bursa MEN și bursa privată se
cumulează, rezultând valoarea bursei de
3750 lei/lună.

- Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat ( HG nr. 567/iunie 2005 )
- Şcoala doctorală
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