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I. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA PROCEDURII 
OPERAŢIONALE: 

 

Elemente privind 
responsabilii / 
operațiunea  
 

Numele și Prenumele  
 

Funcția  
 

Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 

I.1. ELABORAT 
Lect. univ. dr. Mihai 
Pedestru 

Secretar Ș.D. 21.01.2022  

I.2. VERIFICAT 

Prof. univ. dr. Laura 
Teutișan 

Responsabil 
domeniu 
doctorat 

25.01.2022  

Prof. univ. dr. Ioan 
Pop-Curșeu 

Responsabil 
domeniu 
doctorat 

25.01.2022  

I.3. APROBAT 
Prof. univ. dr. Laura 
Teutișan 

Director Ș.D. 
(pentru 
Consiliul Școlii 
Doctorale) 

25.01.2022  

 
II. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE: 

- Descrie modul de desfășurare a pregătirii susținerii publice a tezelor de doctorat în 
cadrul Școlii Doctorale de Teatru și Film; 

- Descrie responsabilitățile specifice ale tuturor participanților la proces. 
 
III. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE: 

3.1. Procedura operațională se aplică de către persoanele desemnate pentru a desfășura 
activități cu privire la pregătirea susținerii publice a tezelor de doctorat elaborate în cadrul 
Școlii Doctorale de Teatru și Film. 
3.2. Procedura se aplică tuturor domeniilor și formelor de studii doctorale din cadrul Școlii 
Doctorale de Teatru și Film. 
3.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 
procedurată: 
  a. Activitatea de pregătire a susținerii publice a tezei de doctorat depinde de: 

o Redactarea corectă și completă a documentelor; 
o Asigurarea unui circuit eficient al documentelor; 
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o Respectarea termenelor de depunere a documentelor; 
o Asigurarea unei comunicări eficiente între doctorand, conducător de doctorat, 

referenți, Școala doctorală și Institutul de Studii Doctorale. 
b. De activitatea de pregătire a susținerii publice a tezei de doctorat depind: 
o Desfășurarea în bune condiții a susținerii publice a tezei de doctorat, precum și a 

proceselor subsecvente. 
 
IV. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURATE 

o Legea Educației Naționale (LEN), nr. 1/2011; 
o HG 134/02.03.2016, pentru modificarea și completarea Codului studiilor 

universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681 din 2011; 
o HG 681/29.06.2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de 

doctorat; 
o Anexa 4 la Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat la 

Universitatea Babeș–Bolyai aprobata prin HS nr. 5939/16.04.2020 – Procedură 
de susținere publică a expunerilor orale în regim online. 

 
V. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE: 
 
 V.1. Generalități 
  Pregătirea susținerii publice a tezei de doctorat e un proces complex, care se 
desfășoară în două etape distincte, fiecare necesitând mai mulți pași și presupunând un efort 
concertat al doctorandului, conducătorului de doctorat și al Școlii doctorale. Prezenta procedură 
reglementează pașii necesari, atât în ceea ce privește doctorandul și conducătorul de doctorat, cât și 
în ceea ce privește Secretariatul Școlii doctorale.  
 

V.2. Modul de lucru 
 

DOCTORAND / CONDUCĂTOR DE DOCTORAT ȘCOALA DOCTORALĂ 

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, 

După ridicarea din cutia poștală a Școlii Doctorale a 

cererii și tezei, secretarul Școlii Doctorale 

înregistrează cererea (cu număr de înregistrare) și 

verifică integritatea fișierului. După ce cererea este 

semnată de directorul Școlii doctorale, secretarul o 

scanează și o transmite, împreună cu teza, către 

Institutul de Studii Doctorale. Secretarul Școlii 

doctorale transmite raportul de originalitate 

conducătorului de doctorat. 

https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2015/04/CerereEvaluareTeza.pdf
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2015/04/CerereEvaluareTeza.pdf
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inscripționată pe un CD sau DVD. 
 

Referentul Școlii doctorale deschide un dosar în care 

depune cererea cu semnături în original. 

 

După pasul 1, dosarul va conține: 

1. Cererea privind demararea procedurilor de 
analiză a similitudinilor și de evaluare a 
tezei de către comisia de îndrumare. 

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; 

 

După ridicarea din cutia poștală a documentelor 

primite de la conducătorul de doctorat, secretarul 

Școlii doctorale le verifică și, dacă sunt corecte, le 

depune în dosar. Dacă documentele conțin erori, 

secretarul va semnala acest lucru conducătorului de 

doctorat în vederea refacerii acestora. 

 

După pasul 2, dosarul va conține: 

1. Cererea privind demararea procedurilor de 
analiză a similitudinilor și de evaluare a 
tezei de către comisia de îndrumare; 

2. Rezoluția conducătorului de doctorat cu 
privire la Raportul de Similitudine; 

3. Referatul final al conducătorului de 
doctorat, semnat olograf; 

4. Procesul verbal de la prezentarea tezei de 
doctorat în fața 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. 

 

După preluarea din cutia poștală a fișei de lichidare, 

secretarul Școlii doctorale o va depune în dosar. 

 

După pasul 3, dosarul va conține: 

1. Cererea privind demararea procedurilor de 
analiză a similitudinilor și de evaluare a 
tezei de către comisia de îndrumare; 

2. Rezoluția conducătorului de doctorat cu 

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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privire la Raportul de Similitudine; 
3. Referatul final al conducătorului de 

doctorat, semnat olograf; 
4. Procesul verbal de la prezentarea tezei de 

doctorat în fața comisiei de îndrumare; 
5. Fișa de lichidare. 

PASUL 4 

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. 

 

În urma preluării din cutia poștală a documentelor 

depuse de conducătorul de doctorat, secretarul 

Școlii doctorale va scana CV-urile membrilor comisiei 

și va depune documentele originale în dosarul 

candidatului. Propunerea privind componența 

comisiei de doctorat va fi supusă aprobării 

Consiliului Școlii Doctorale. 

 

După pasul 4, dosarul va conține: 

1. Cererea privind demararea procedurilor de 
analiză a similitudinilor și de evaluare a 
tezei de către comisia de îndrumare; 

2. Rezoluția conducătorului de doctorat cu 
privire la Raportul de Similitudine; 

3. Referatul final al conducătorului de 
doctorat, semnat olograf; 

4. Procesul verbal de la prezentarea tezei de 
doctorat în fața comisiei de îndrumare; 

5. Fișa de lichidare; 
6. Declarația semnată de studentul-doctorand 

și de conducătorul de doctorat privind 
asumarea răspunderii asupra tezei; 

7. Propunerea conducătorului/conducătorului 
principal de doctorat privind componența 
comisiei de doctorat. 

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, 

Referentul va scana cartea de identitate și 

certificatul de naștere al doctorandului și le va 

transmite prin poștă electronică secretarului. 

În urma preluării materialelor depuse de doctorand 

la referent și a celor transmise prin e-mail, secretarul 

va inscripționa un CD cu teza de doctorat și două CD-

https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2015/04/DeclaratieAsumareaRaspunderii134.pdf
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2015/04/DeclaratieAsumareaRaspunderii134.pdf
https://doctorat.ubbcluj.ro/documente/formulare/Propunere_Comisie.doc
https://doctorat.ubbcluj.ro/documente/formulare/Propunere_Comisie.doc
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datat și semnat olograf; 
4. Certificatul de naștere și cartea de 

identitate în original, pentru a fi scanate. 
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). 

uri sau DVD-uri cu următoarele fișiere: 

1. CV-urile doctorandului și ale membrilor 
comisiei; 

2. Teza de doctorat; 
3. Cuvintele cheie și rezumatul scurt al tezei 

de doctorat; 
4. Rezumatele în limba română și în limba 

engleză; 
5. Articolele publicate de doctorand. 

Referentul va depune documentele din dosar, cele 

trei discuri și teza în format fizic la Institutul de Studii 

Doctorale apoi, după înregistrarea tezei la 

registratura UBB, va transmite un exemplar al 

acesteia către Biblioteca Centrală Universitară. 

Secretarul Școlii doctorale va notifica doctorandul și 

conducătorul de doctorat cu privire la momentul în 

care poate fi demarată etapa a doua. 

 

ETAPA II 

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: 

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 

După ridicarea documentelor din cutia poștală, 

secretarul Școlii doctorale le va verifica și le va preda 

referentului, care le va depune la Institutul de Studii 

Doctorale.  

Secretarul va transmite documentele privind plata 

referenților către serviciul salarizare. 

 

mailto:mihai.pedestru@ubbcluj.ro
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2019/07/CuvinteCheieRezumatulScurt-_protected.docx
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pentru a configura parametrii tehnici ai 
teleconferinței. 
 

Conducătorul de doctorat va comunica referenților 
externi lista documentelor necesare pentru plata 
acestora și îi va îndruma să le transmită secretarului 
școlii doctorale  electronic 
(mihai.pedestru@ubbcluj.ro), sau prin poștă, pe 
adresa Facultății de Teatru și Film: 

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). 

 

 
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. 

 
VI. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII: 

mailto:mihai.pedestru@ubbcluj.ro
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Doctorandul are următoarele responsabilități: 
- Să completeze corect și complet documentele care îi revin; 
- Să răspundă cu promptitudine solicitărilor venite din partea conducătorului de doctorat 

sau a Școlii doctorale; 
 
Conducătorul de doctorat are următoarele atribuții: 

- Să completeze corect și complet documentele care îi revin; 
- Să asigure comunicarea eficientă și confidențială cu referenții; 
- Să comunice cu doctorandul în vederea completării și semnării documentelor comune. 

 
Secretariatul Școlii doctorale are următoarele atribuții: 

- Să verifice corectitudinea documentelor depuse și să semnaleze eventualele probleme; 
- Să asigure comunicarea eficientă cu Institutul de Studii Doctorale; 
- Să asigure circulația internă eficientă a documentelor depuse; 
- Să consilieze doctorandul și conducătorul de doctorat cu privire la prezenta procedură și 

la regulamentele în vigoare; 
- Să asigure confidențialitatea documentelor care conțin date personale, precum și a 

referatelor referenților. 
 
VII. CONDIȚIILE DE REVIZUIRE A PROCEDURII 

Prezenta procedură se revizuiește în următoarele situații: 
- modificări ale legislației care vizează activitatea procedurată prin prezenta; 
- ori de câte ori sunt înregistrate sesizări din partea celor implicați în activitatea 

procedurată prin prezenta; 
- la încetarea stării de urgență sau alertă. 


