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GHID 
DESTINAT DOCTORANZILOR ȘI CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT 
PRIVIND PREGĂTIREA SUSȚINERII PUBLICE A TEZEI DE DOCTORAT 

PE DURATA STĂRII DE URGENȚĂ/ALERTĂ 
 
 

ETAPA I 
 

Pasul 1 
În vederea demarării procedurii susținerii tezei de doctorat, doctorandul va depune în cutia 
poștală a Școlii Doctorale de Teatru și Film: 

1. Cererea privind demararea procedurilor de analiză a similitudinilor și de evaluare a 
tezei de către comisia de îndrumare (poate fi descărcată de aici), completată și 
semnată olograf atât de doctorand, cât și de conducătorul de doctorat; 

2. Teza de doctorat, în format .pdf, inscripționată pe un CD sau DVD. 
 

Pasul 2 
În urma primirii de la secretariatul Școlii Doctorale a raportului de analiză a similitudinilor, 
conducătorul de doctorat îl va analiza și, dacă nu s-au constatat preluări neautorizate, va 
organiza presusținerea tezei în fața comisiei de îndrumare și va depune în cutia poștală a 
Școlii Doctorale de Teatru și film: 

1. Rezoluția conducătorului de doctorat cu privire la Raportul de Similitudine (poate fi 
descărcată de aici), completată și semnată olograf; 

2. Referatul final al conducătorului de doctorat, semnat olograf; 
3. Procesul verbal de la prezentarea tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare 

(presusținere) (poate fi descărcat de aici), completat și semnat olograf de toți 
membrii comisiei de îndrumare; 

 

Pasul 3 
Doctorandul va accesa link-ul https://fisadelichidare.doctorat.ubbcluj.ro/, își va crea un cont 
și va demara procedura online de emitere a fișei de lichidare. După primirea notificării că 
fișa a fost semnată, o va imprima în două exemplare și o va depune în cutia poștală a Școlii 
doctorale. 
 

Pasul 4 

https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2015/04/CerereEvaluareTeza.pdf
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2015/04/Rezolutie-Raport-Similitudine.pdf
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2015/04/Rezolutie-Raport-Similitudine.pdf
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2015/04/PVPresustinere.pdf
https://fisadelichidare.doctorat.ubbcluj.ro/
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Conducătorul de doctorat va contacta potențialii referenți și le va transmite teza de 
doctorat. În urma primirii unui acord de  principiu din partea referenților, conducătorul de 
doctorat va depune în cutia poștală a Școlii doctorale: 

1. Declarația semnată de studentul-doctorand și de conducătorul de doctorat privind 
asumarea răspunderii asupra tezei, completată și semnată olograf atât de 
conducător, cât și de doctorand (poate fi descărcată de aici); 

2. CV-urile tuturor membrilor comisiei (președinte, conducător de doctorat, referenți), 
în format Europass, datate și semnate olograf. CV-urile vor conține în mod 
obligatoriu datele de contact ale referenților; 

3. Propunerea conducătorului/conducătorului principal de doctorat privind componența 
comisiei de doctorat (poate fi descărcată de aici), completată și semnată olograf. 

 

Pasul 5 
Doctorandul va depune la referentul Școlii Doctorale (Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, sala 5): 

1. Teza de doctorat, tipărită și copertată, în două exemplare. Teza poate fi tipărită față-
verso; 

2. Trei CD-uri sau DVD-uri inscripționabile, goale; 
3. CV-ul doctorandului, în format Europass, datat și semnat olograf; 

De asemenea, doctorandul va transmite Secretariatului Școlii Doctorale prin e-mail 
(mihai.pedestru@ubbcluj.ro) următoarele: 

1. Teza de doctorat și anexele sale (un fișier PDF care conține atât textul integral al 
tezei de doctorat cât și cuprinsul și bibliografia); 

2. Rezumatul în limba română al tezei de doctorat împreună cu cuvintele-cheie și 
cuprinsul (alt fișier în format PDF cu funcția „search” funcțională); 

3. Rezumatul într-o limbă de circulație internațională al tezei de doctorat împreună cu 
cuvintele-cheie și cuprinsul (alt fișier în format PDF cu funcția “search” funcțională); 

4. Copii scanate sau variante PDF ale publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice 
din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare; 

5. O listă de 5 – 10 cuvinte cheie în limbile română și engleză și un rezumat scurt (între 
1000 și 1700 de caractere) în limbile română și engleză, în format .doc sau .rtf; se va 
utiliza în acest scop formularul tipizat (poate fi descărcat de aici); 
 

 
ETAPA II 

 

Pasul 6 
Cu minimum 25 de zile înainte de data susținerii publice, dar doar după finalizarea pașilor 
anteriori și după primirea unei notificări în acest sens din partea Școlii doctorale, 
conducătorul de doctorat va depune în cutia poștală a Școlii Doctorale: 

https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2015/04/DeclaratieAsumareaRaspunderii134.pdf
https://doctorat.ubbcluj.ro/documente/formulare/Propunere_Comisie.doc
mailto:mihai.pedestru@ubbcluj.ro
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2019/07/CuvinteCheieRezumatulScurt-_protected.docx
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1. Referatele referenților, imprimate și semnate olograf; 
2. Cerere pentru fixarea datei de susținere publică ONLINE a tezei de doctorat (poate fi 

descărcată de aici), completată și semnată olograf de doctorand, conducătorul de 
doctorat și președintele de comisie. În vederea programării online a susținerii, 
conducătorul de doctorat va contacta în prealabil secretariatul școlii doctorale 
pentru a configura parametrii tehnici ai teleconferinței. 
 

De asemenea, conducătorul de doctorat va transmite referenților lista documentelor 
necesare plății acestora și îi va îndruma să transmită documentele către Secretariatul Școlii 
doctorale, până la data susținerii, fie electronic (mihai.pedestru@ubbcluj.ro), fie prin poștă 
sau curier. Documentele necesare pentru plata referenților sunt: 

a. Adeverință de la locul de muncă, din care să reiasă vechimea în specialitate 
sau, după caz, copia deciziei de pensionare; 

b. Copie după carte / buletin de identitate, cu CNP precizat; 
c. Copie după un act emis de banca la care referentul are cont de card, din care 

să reiasă: contul IBAN, denumirea băncii si sucursala (dar numai una din 
băncile: Banc Post, BCR, BRD, Banca Transilvania sau CEC Bank). 

 
 

Pasul 7 
Cu minimum 25 de zile înainte de data susținerii publice, dar doar după finalizarea pașilor 1-
5 și după primirea unei notificări în acest sens din partea Școlii doctorale, doctorandul va 
depune în cutia poștală a Școlii doctorale următoarele documente: 

1. Lista publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii 
doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, dacă este cazul, semnată olograf 
de studentul-doctorand și de conducătorul/conducătorul principal de doctorat; 

2. Declarația studentului-doctorand privind opțiunile acestuia referitor la publicarea 
tezei de doctorat (poate fi descărcată de aici), completată și semnată olograf; 

3. Cererea de eliberare a diplomei de doctor (poate fi descărcată de aici), completată 
pe calculator și semnată olograf. 

 
 

NOTE: 
1. Relația cu referenții este atribuția exclusivă a conducătorului de doctorat și nu îi va 

implica, în niciun fel, pe doctoranzi. Documentele primite de la referenți (CV-uri, 
referate, documente de plată) vor fi predate Școlii doctorale doar de către 
conducătorii de doctorat; 

2. Toate documentele (cu excepția cererii de eliberare a diplomei de doctor, care 
trebuie dactilografiată) pot fi completate olograf sau pot fi dactilografiate. 

mailto:mihai.pedestru@ubbcluj.ro
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/03/DeclaratiePublicareTeza.pdf
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2019/02/Cerere_Eliberare_Diploma-2019.doc
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Recomandăm dactilografierea, direct în MS Word sau, unde e cazul, folosind un 
editor PDF (ex. Foxit Reader, Adobe Acrobat etc); 

3. Toate documentele trebuie semnate olograf. Nu pot fi acceptate documente cu 
semnături scanate; 

4. Pregătirea susținerii publice a tezei de doctorat este un proces care durează, împărțit 
în două etape distincte de depunere a documentelor la ISD. Vă rugăm să demarați 
procedurile din timp și să acordați atenție completării formularelor. Numele trebuie 
să fie complete și exacte (ca în cartea de identitate); 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


