
După susţinerea publică a tezei 

1. Doctorandul va întocmi dosarul electronic (CD) cu documentele prezentate mai jos. 

2. CD-ul va fi predat de catre doctorand, personal, Biroului Doctorate, Rectorat. 

3. Documentele de pe CD vor fi denumite exact ca în lista prezentată mai jos. 

4. Fiecare document va fi salvat în format pdf. Excepţie face Fişa doctorandului care va fi salvată în format 

word. 

5. Dosarul electronic (CD) pentru confirmarea titlului de doctor trebuie să conțină: 

A. Fișa doctorandului, în format Word; 

B. Act identitate; 

C. Certificat naștere; 

D. Act care atestă schimbarea numelui, după caz; 

E. CV-ul doctorandului; 

F. Decizie de înmatriculare;   

G. Contract de studii universitare de doctorat şi actele adiţionale, după caz; 

H. Cerere pre-susținere; 

I. Declarație de originalitate, pe proprie răspundere semnată de doctorand şi conducătorul de doctorat; 

J. Raport de similitudini cu rezoluţia conducătorului de doctorat;  

K. Referat preliminar susținerii publice a tezei; Documente care atesta parcursul programului de studii PCS  si 

PPUA; 

L. Propunere conducătorului de doctorat privind componența comisiei de susținere; 

M. CV-uri membri comisie susținere (inclusiv președinte comisie și conducător); 

N. Decizie numire comisie susținere publică; 

O. Cerere de susținere publică;  

P. Anunț privind susținerea publică; 

Q. Adeverință depunere teză la bibliotecă; se înregistrează la Facultate şi se ridică de la secretariat. Se vizează la 

biblioteca Facultăţii de Istorie şi se depune la dosarul de la Facultate. 

R. Referate referenți oficiali; fiecare referat separat; 

S. Referat conducător de doctorat;  

T. Aviz comisie de îndrumare (procesul verbal încheiat la şedinţa de susţinere a tezei în faţa comisiei de 

îndrumare); 

U. Procese verbale susținere publică (cel tipizat, cu semnături şi cel în extenso); Propunerea de acordare a 

titlului de doctor; 

V. Rezumat teză de doctorat în română şi în engleză; 

W. Teza de doctorat și anexe, format PDF exclus scan;  

X. Listă de publicații semnată de doctorand; Copii scanate ale publicațiilor sau publicațiile în format PDF. 

Y. Declarație doctorand privind opţiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat.  

 

 


