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STUDENTUL –DOCTORAND 
1. Depune în mod oficial teza de doctorat (în format tipărit în 3 exemplare din care 

1 exemplar semnat pe fiecare pagină) – Anexa 8 și documentele necesare 

(conform listei de mai jos⁎), la secretariatul şcolii doctorale. 

2. Termenul final de depunere oficală a tezei de doctorat în vederea susţinerii 

publice este la încheierea celor trei ani de studii universitare de doctorat sau, 

după caz, la finalul perioadelor de întrerupere/prelungire. Susţinerea publică a 

tezei de doctorat poate avea loc în termen de maximum un an de la momentul 

depunerii oficiale. Fac excepţie studenţii-doctoranzi care beneficiază de 

perioada de graţie conform H.G. nr.681/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, art.40 şi/sau de amânare a susţinerii publice conform Legii 

nr.49/2013.  

Denumire document Scanat 

(PDF)/CD 

Printat 

Formular predare teză de doctorat ⁎  X 

Teza de doctorat în format electronic  X  

Teza de doctorat în format tipărit  X 

Rezumatul tezei de doctorat în format electronic şi forma tipărită – întru-
un exemplar – pe care va exista acordul scris al conducătorului de 
doctorat 

X X 

Declaraţie pe propria răspundere (non-plagiat)⁎ X X 

CV student-doctorand  X X 

Rezoluţia asupra raportului de similitudine ⁎ X X 

Avizul conducătorului de doctorat și comisiei de îndrumare ⁎ X X 

Referat de acceptare conducător de doctorat  X X 

Cerere pre-susţinere în comisia de îndrumare ⁎  X 

Copie scanată a actului de identitate  X X 

Copie legalizată certificat de naştere X X 

Copie legalizată certificat de căsătorie, dacă este cazul X X 

Copie legalizată diplomă de bacalaureat  X 

Copie legalizată diploma de licenţă şi anexa   X 

Copie legalizată diploma de master şi anexa   X 

Lista publicaţiilor cu mențiunea bibliografică rezultate în urma cercetării 
ştiinţifice din cadrul programului de studii universitare de doctorat, 
publicate sau acceptate spre publicare (și în format WORD) 

 
 

X 

 
 

X 

Cerere de depunere a tezei  X 

Pentru certificarea actelor, studentul-doctorand  va prezenta actele în original însoțite de copii 

xerox ale acestora. 

 

SECRETARIAT – ȘCOALA 
DOCTORALĂ 

 

1. Primește dosarul 
complet al 
studentului . 

2. Completează 
dosarul cu referatul 

preliminar privind 
parcursul studiilor 
universitare de 

doctorat. 

 ETAPA DEPUNERE a tezei de doctorat la secretariatul Școlii Doctorale

https://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/02/Anexa-8_cerere_depunere_teză.pdf

