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   ȘCOALA DOCTORALĂ 

1. Conducătorul de doctorat propune, spre avizarea Consiliului Școlii 

Doctorale, Comisia de doctorat⁎.  
⁎ 
Comisia de doctorat este alcătuită din preşedinte, conducătorul de doctorat şi cel 

puţin 3 referenţi oficiali, din care cel puţin doi specialişti îşi desfăşoară activitatea în 
afara Universităţii din Bucureşti. Cei propuşi pentru a fi membri în comisie trebuie 
să fie specialişti cu renume, cu preocupări şi contribuţii relevante pentru 
problematica tezei de doctorat şi să îndeplinească standardele interne ale 
Universităţii din Bucureşti şi ale şcolilor doctorale. Dintre cei propuşi, în afara celor 
care fac parte din consorţiul „Universitaria”, doar unul poate să fie, prin excepţie şi 
în cazuri bine justificate, afiliat la o altă instituţie decât universităţile de cercetare 
avansată din străinătate sau din ţară şi institutele Academiei Române; 
⁎ Președintele Comisiei de doctorat este directorul Școlii doctorale, decanul facultății 

sau delegatul acestora ( dar să aibă gradul didactic de cel puțin conferențiar); 
⁎Referenții oficiali sunt specialiști în domeniu în care a fost elaborată teza, au titlul de doctor și au 
funcția de cel puțin conferențiar sau cercetător științific principal grad I sau II. 
 

2. Secretariatul Şcolii Doctorale transmite Biroului Doctorat propunerea de 
comisie pentru a fi aprobată de către conducerea Universităţii din 
Bucureşti. 
 

BIROUL DOCTORAT (RECTORAT) 
1. Întocmeşte Dispoziţia pentru 

numirea comisiei şi trimite 
electronic, în format pdf, 
dispoziţia scanată secretariatului 
Şcolii Doctorale. 

  ETAPA de SUSȚINERE PUBLICĂ a tezei de doctorat 

SECRETARIATUL ȘCOLII DOCTORALE  

1. Redactează adresele pentru 
membrii comisiei şi se asigură de 
transmiterea acestora. Acestea 
vor fi însoţite de formularele 
documentelor pentru plată 

(declarația contribuabilului – 
anexa 12). 

 

 

REFERENŢII OFICIALI 
1. Transmit secretariatului școlii 

doctorale referatele de analiză a 
tezei de doctorat, în termen de cel 
mult 30 de zile, însoțite de 
următoarele: CV și documentele de 

plată (copie CI, contul IBAN, 
declarația contribuabilului). 

2. Susţinerea publică a tezei de 
doctorat poate fi organizată numai 
dacă toate referatele oficiale sunt 
favorabile. 
 

ȘCOALA DOCTORALĂ 

1. Şcoala doctorală asigură accesul la conţinutul tezei de doctorat prin 

biblioteca de profil. 

2. Secretariatul Şcolii Doctorale înmânează studentului-doctorand cererea 

tip pentru fixarea datei de susţinere publică, după îndeplinirea tuturor 

cerinţelor prevăzute  de reglementările  în vigoare. (anexa 13) 

3. Data, ora şi locul susţinerii tezei de doctorat se afişează la sediul Şcolii 

Doctorale cu cel puţin 25 de zile înainte de data stabilită; tot atunci, 

anunţul susţinerii publice, precum şi rezumatul tezei de doctorat, în format 

pdf, se vor trimite electronic Biroului Doctorat în vederea postării şi pe 

pagina IOSUD. 

https://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/02/Anexa-12_declaratia-contribuabilului_referenti-externi.pdf

