ETAPELE DE PARCUR
RS IN VEDEREEA SUSTINERIII PUBLICE A UNEI TEZE DEE DOCTORATT

I.

n departament
Inainte de susţinerea în

1. Când doctorandul finalize
ează teza o predă în foormat electrronic la Secrretariatul Scolii Doctorale.
Se
ecretariatul înscrie
î
în Re
egistrul de evidenţă a tezelor de doctorat preedarea tezeii şi elibereazză
doctorandului un documen
nt justificativv. Secretariatuul verifică îndeplinirea tu
uturor obligaţţiilor legate de
d
PPUA şi de plaata taxelor, iar dacă aceste
ea nu sunt acchitate la zi nu
u continuă prrocedura si îl informează pe
p
doctorand asupra obligaţiilo
or restante. In cazul în carre toate sunt îîn ordine se ttrece la etapaa următoare.
olii Doctorale o cerere privvind demararea procedurillor de evaluare
2. Doctorandul depune la Secretariatul Sco
a tezei (cerere de presusţţinere) (Anexxa 1) avizatăă de conducătorul de do
octorat. Secretariatul Sco
olii
Doctorale înregistrează cere
erea.
3. Doctorandul depune la Secretariatul Sco
olii Doctorale o declaraţie pe proprie răăspundere, seemnată de el şi
de conducăto
orul de docttorat, privind
d asumarea răspunderii cu privire la asigurareea originalităţii
onţinutului te
ezei de docttorat, precum
m şi a respecctării standardelor de caalitate şi eticcă profesiona
ală
co
(A
Anexa 2). Docctorandul pune la dispoziţie formatul electronic al unuia dintree rapoartele d
de cercetare în
î
lim
mbile românăă şi engleză pentru
p
postarre pe site. Ac eastă preved
dere nu se aplică pentru doctoranzii care
su
usţin în deparrtament înain
nte de decembrie 2016.
4. Sccoala Doctoraala realizeazăă analiza de similitudini în cca o săptăm
mână. In nici un caz durataa de analiză nu
n
poate depăşi 30
3 de zile de la
l data depun
nerii tezei. Daacă rezultatull relevă că teeza nu este plagiată se trecce
nează de luarre la cunoştinţă
laa etapa următtoare. Pe raportul de simillitudini conduucătorul de doctorat semn
şi dă o rezoluţiie pentru con
ntinuarea procedurilor sau nu.
p
teza la dispoziţia
d
me
embrilor depaartamentului în care se vaa face susţineerea, respecttiv
5. Doctorandul pune
membrilor
m
com
misiei de îndrrumare cu ce
el puţin 2 săpptămâni înain
nte de data su
usţinerii în deepartament, în
î
fo
ormat electro
onic sau tipărit.
6. Doctorandul susţine tezaa în departaament în pprezenţa com
misiei de în
ndrumare și a membrilo
or
departamentu
ului. Se emite
e un proces verbal de s usţinere în d
departamentt, semnat dee directorul de
d
ndrumare, prrin care se comunică decizzia
departament, conducătorul de doctoratt şi membrii ccomisiei de în
uată în privinţţa susţinerii publice
p
a tezei – se acceptăă sau trebuie aduse modifiicări tezei.
lu
Notă:
N
Dacă do
octorandul nu
u a avut com
misie de îndruumare semneează doar co
onducătorul şşi directorul de
d
deepartament. Dacă în depa
artament s‐a decis compleetarea majorră a tezei aceest lucru va fi consemnat în
î
PV şi procedurra va fi reluattă de la etapa
a 1. Plata reveerificării anti‐‐plagiat va fi ssuportată de doctorand.
II.

După susțiinerea in dep
partament, în
nainte de susţţinerea publiică
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7. Departamentu
ul transmite procesul
p
verbaal de susţinerre în departam
ment (Anexa 7) la Secretariatul Scolii
Doctorale împreună cu tezaa de doctorat (în format tippărit – 2 exem
mplare şi elecctronic) în carre a operat,
evventual, mod
dificările sugerate de comissia de îndrum
mare, conducăătorul de doctorat sau membrii
departamentu
ului, pe care o depune în mod
m oficial. Dee asemenea, doctorandul va aduce în aacelaşi timp la
a
mat tipărit şi eelectronic şi CV‐ul său, împ
preună cu lista
a
Sccoala Doctoraală rezumatul tezei de docctorat în form
de lucrări publlicate. Conducătorul de do
octorat întocm
meşte referattul de acceptaare prin care analizează
eza şi se declaară de acord cu
c susţinereaa sa publică.
te
8. Doctorandul saau conducăto
orul de doctorrat aduc la Sccoala Doctoraală propunereea de comisiee de susţinere
(A
Anexa 3), care
e va fi avizatăă de Scoala Do
octorală şi approbată de CSSUD şi de Senatul UTCB. Seecretariatul
Sccolii Doctorale se ocupă de
e trimiterea spre
s
vot la Se nat a propunerii şi redacteează decizia d
de numire a
co
omisiei. Secre
etariatul Scoliii Doctorale pune
p
la dispozziţia doctoran
ndului deciziile de numire ale membrilo
or
co
omisiei, care le transmite acestora,
a
împ
preună cu tez a de doctoratt spre analizăă. Referenţii o
oficiali
în
ntocmesc refe
eratele prin caare se pronun
nţă cu privire la susţinereaa publică a tezei (sunt de aacord sau nu
cu
u susţinerea)..
9. Doctorandul saau conducăto
orul de doctorrat aduce la SSecretariatul SScolii Doctoraale cererea pentru fixarea
datei de susţin
nere publică (Anexa 4), avizată de cond ucătorul de d
doctorat şi dee preşedintelee comisiei de
su
usţinere, cu minimum
m
20 zile
z înainte de
e data propussă. Secretariatul Scolii Docctorale o înreggistrează.
10. Se
ecretariatul Scolii
S
Doctorale întocmeşte
e anunţul penntru susţinereea publică cu cel puţin 20 zzile înainte de
e
data propusă, pe care îl afişşează la avizie
er şi îl trimite spre postaree pe site şi Faccebook. Anun
nţul va conţine
titlul tezei de doctorat,
d
num
mele doctoran
ndului, data, oora şi locaţia susţinerii pub
blice, comisiaa de susţinere
e
şi locul unde te
eza de doctorrat poate fi co
onsultată (Bibblioteca UTCB
B – sala Period
dice). Pe site se va posta pe
p
blice, rezumatul tezei de ddoctorat, CV‐u
ul doctorandu
ului şi al mem
mbrilor comisiei
lâângă anunţul susţinerii pub
de susţinere (ssau link‐uri căătre acestea). Aceste docu mente vor fi puse la dispo
oziţia Secretarriatului Scolii
Doctorale de către
c
doctorand şi conducăătorul de docctorat. Secretaariatul Scolii D
Doctorale trim
mite un
exxemplar din teza
t
de docto
orat tipărită laa Biblioteca U
UTCB – Sala Peeriodice, caree eliberează o adeverinţă.
11. Se
ecretariatul Scolii
S
Doctorale întocmeşte
e un referat ccare atestă paarcursul progrramului de sttudii (Anexa 5).
5
12. Doctorandul poate trimite rezumatul
r
tezzei de doctor at unor speciialişti din dom
meniu pentru analiză.
Aceştia întocm
mesc un referaat pe care îl trransmit pe addresa Secretaariatului Scoliii Doctorale.
nerea publicăă
III. După susţin
ea publică Seccretariatul Sccolii Doctoralee întocmeşte dosarul de doctorat in maax. 2 sapt.,
13. După susţinere
caare va conţine
e:
‐ Copie scan
nată a actului de identitate
e al doctoranddului
nată a certificatului de naştere al docto randului
‐ Copie scan
‐ Copie scan
nată a certificatului de căsăătorie al docttorandului, daacă este cazul
‐ CV‐ul docttorandului
p
de
e studii univerrsitare de docctorat
‐ Decizia de admitere la programul
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‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Copie scan
nată după con
ntractul de studii universittare de doctorat şi actele aadiţionale, du
upă caz. Datele
personale nu vor fi vizib
bile public.
Copie scan
nata după cerrerea semnatăă de doctorannd privind deemararea proccedurilor de eevaluare a
tezei, avizaată de conduccătorul de do
octorat şi înreegistrată la Scoala Doctorala (cererea dee
presusţine
ere)
Copie scan
nată după decclaraţia pe proprie răspunddere, semnattă de doctoraand şi de cond
ducătorul de
doctorat, privind
p
asumaarea răspunderii cu priviree la asigurareaa originalităţiii conţinutului tezei de
doctorat, precum
p
şi a re
espectării standardelor dee calitate şi ettică profesion
nală
Cel puţin un
u raport de similitudini
s
caare va includee rezoluţia conducătorului de doctorat şi, după caz, a
altor perso
oane care au analizat rapo
ortul
referat întocmit de Scoala Doctoralăă şi documentte care atestăă parcursul prrogramului dee studii
propunere
ea de comisie de susţinere publică întoccmită de cond
ducătorul de doctorat aprobată de
CSUD şi Se
enat
CV‐urile membrilor
m
com
misiei de susţiinere publică
Decizia de numire a com
misiei de susţţinere publicăă
entru fixarea datei de susţţinere publicăă avizată de co
onducătorul d
de doctorat şşi de
Cererea pe
preşedinte
ele comisiei de susţinere, înregistrată
î
laa Scoala Doctorală cu cel p
puţin 20 zile în
nainte de
susţinerea publică
Anunţul pe
entru susţinerea publică în
ntocmit de Sccoala Doctoraală
Adeverinţaa privind depunerea unui exemplar
e
tipăărit din teza d
de doctorat laa bibliotecă
Copii scanaate ale rapoartele referenţilor oficiali s emnate de acceştia
Copie scan
nată după referatul de acceptare al connducătorului d
de doctorat (rreferatul înto
ocmit de
conducăto
orul de doctorrat), semnat de
d acesta
Procesul verbal de susţinere în depaartament, sem
mnat de direcctorul de depaartament, con
nducătorul de
e
doctorat şi membrii com
misiei de îndrrumare în vedderea depuneerii tezei la Seecretariatul Sccolii Doctorale
nată a procesului verbal al susţinerii pu blice a tezei d
de doctorat şi anexa cu înttrebări şi
Copie scan
răspunsurii, care conţine
e propunereaa de acordaree a titlului de doctor, semn
nat de toţi meembrii comisiei
de doctoraat (model Ane
exa 8)
Rezumatul tezei de docctorat
octorat şi ane
exele sale în fo
ormat electroonic
Teza de do
Lista publicaţiilor rezulttate în urma cercetării
c
ştiinnţifice publicaate sau accep
ptate spre publicare şi copii
e respectivelo
or publicaţii
scanate ale
Declaraţia doctorandului privind opţţiunea de pubblicare a tezei de doctorat (Anexa 6)
Solicitareaa către CNATD
DCU de evaluaare a tezei dee doctorat (ad
dresa de înain
ntare către M
MENCS).

14. Depunere dosaar. Toate doccumentele se încarcă pe pl atforma naţio
onală de cătrre Secretariatul Scolii
Doctorale.
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Time‐line
0
Do
octorandul finalizeaza teza si cu
accordul conducatorului trece laa
su
utinere

DSD‐3 sapt. DSD‐2 sapt

Etapelee 1 ‐
3
Etapele 4 ‐ 5

DSD
Sustinere in dept. in
prezenta conducaatorului
si a comisiei de
indrumare

Etapele 6
‐8

4

DSP‐2
20 zile

DSP‐5 zile

DSP

Etape le 9‐12

Etapa 13

Sustinere
publica

DSP++2 sapt
Intoccmire si
depu
unere
dosaar ‐ Etapa
14

Tabel resp
ponsabilităţi
Etap
pa Doctoran
nd
nr.
1

Predă tezza în
format
electronic la
Secretariat

2

depune laa
Secretariatul
Scolii Docctorale
o cerere privind
demarare
ea
procedurrilor de
evaluare a tezei
(cerere de
presusţin
nere),
avizată de
conducăttorul de
doctorat
depune laa
Secretariatul
Scolii Docctorale
o declaraaţie pe
proprie
ere,
răspunde
semnată de el şi
de condu
ucătorul
de doctorat
depune
formatul
electronic al
unui rapo
ort de

3

Co
onducător Comisie
C
SScoala Doctorrala / CSUD
de doctorat de
SSecretariat
CSUD
în
ndrumare SScoala Doctorrala
‐ Înscrie teza îîn
registrul de
evidenţă şi
eliberează
adeverinţă d
de
depunere
‐ verifică
îndeplinirea
tuturor
obligaţiilor
legate de PPUA
şi de plata
taxelor
Innregistrează
ccererea

O arhivează

PPostează pe siite

5

Senat
UTCB

Membri
comisie de
susţinere

cercetare
e tradus
în limba engleză
e
4
5

6

7

8

reealizează anaaliza
dde similitudinii
pune tezaa la
dispoziţiaa
membrilo
or
departam
mentului
si a comissiei de
îndrumarre
susţine te
eza în
departam
ment în
prezenţa
d
comisiei de
îndrumarre

oces verbal de
pro
sussţinere în
departament, semnat
e
de directorul de
departament,
conducătorul de
e
do
octorat şi mem
mbrii
comisiei de îndrrumare
Inttocmeşte
refferatul
de analiză
şi
accceptare a
tezzei si se
declară de
ord cu
aco
sussţinerea
publică

aduce PV
V de
susţinere
e în
departam
ment la
Secretariatul
Scolii Docctorale
împreunăă cu
teza de doctorat
(în formaat tipărit
– 2 exemplare şi
electronic),
rezumatu
ul tezei
de doctorat în
format tipărit şi
electronic şi CV‐
ul său, îm
mpreună
cu lista de
e
lucrări pu
ublicate.
Doctoran
ndul sau conducătorul
de doctorat aduc la Sccoala
Doctoralăă propunereaa de
comisie de
d susţinere

‐ trimite spre vvot
la Senat
‐ redactează
decizia de
numire a
comisiei.

Transmite
or
membrilo

‐ primeşte
referatele
6

aprobaa votează

Intocmesc
referatele

comisiei teza
t
de
doctorat si
deciziile de
d
numire

9

10

referenţilor

Doctoran
ndul sau conducătorul
de doctorat aduce la
Secretariatul Scolii Doctorale
cererea pentru
p
fixareaa datei
de susţinere publică, avizată
a
de condu
ucătorul de do
octorat şi
de preşed
dintele comissiei de
susţinere
e
Pune la
dispoziţiaa
secretariaatului
documen
ntele
solicitate

‐ înregistreazăă
cererea

‐ îîntocmeşte
anunţul penttru
susţinerea
publică şi îl
afişează/posttea
ză împreună cu
toate
documentelee
precizate la
etapa 10
‐ trimite un
exemplar din
n
teza de docto
orat
tipărită la
Biblioteca UTTCB
‐ întocmeşte u
un
referat care
atestă
parcursul
programuluii de
studii
‐ primeste
referatele
specialistilorr

11

12

13

Trimite
rezumatu
ul spre
analiza unor
specialistti
Pune la
dispoziţiaa
secretariaatului
documen
ntele

Înntocmeşte
ddosarul

7

de analiza a
tezei si se
pronunţă cu
privire la
posibilitatea
susţinerii
publice

solicitate
14

ppostează pe
pplatforma
nnaţională
ddocumentele din
ddosar

8

