
  

 

ETAPA I-a 
 

Susţinerea tezei în cadrul comisiei de îndrumare cu 

participarea specialiştilor din domeniu;  

Propunerea comisiei de doctorat 

 

I.2 Prezentarea de către doctorand a tezei de doctorat în faţa Comisiei de îndrumare, cu invitarea 
unor specialişti din domeniul tezei din departament şi din exterior (Invitaţie) 

I.4 Întocmirea propunerii comisiei de doctorat de către conducătorul de doctorat 

I.3  Elaborarea raportului de evaluare al comisiei de îndrumare asupra tezei de doctorat

 în urma analizei tezei de doctorat cu: punctele de vedere exprimate cu ocazia prezentării 
 tezei, propriile aprecieri, evidenţierea contribuţiilor originale şi exprimarea avizului pentru 
 susţinerea publică (Favorabil/Nefavorabil), raport semnat pe fiecare pagină 

 Întocmirea referatului conducătorului de doctorat asupra tezei de doctorat, cu exprimarea 

avizului pentru susţinerea publică (Favorabil/Nefavorabil), raport semnat pe fiecare pagină 

 

I.5 Redactarea de către doctorand a listei lucrărilor ştiinţifice, publicate sau acceptate spre 
publicare, însoțită de Anexe privind publicațiile în baze de date, prin care se valorifică cercetările 

originale ale doctorandului în cadrul tezei de doctorat, sub afiliere UPT 

I.1 Tansmiterea de către conducătorul de doctorat a propunerii comisiei de îndrumare a 
doctorandului (3 membri conform Art. 26 din RIODSUD-UPT/2011) şi aprobare acesteia de 
către Consiliul Şcolii doctorale (în cazul în care nu a fost depusă anterior) 

 

I.6 Completarea de către doctorand a cererii către rectoratul UPT pentru admiterea pentru evaluare 
a tezei de doctorat 

I.7 Depunerea de către doctorand la Oficiul Doctorat a următoarelor documente: 

 [Propunerea comisiei de întrumare a doctorandului de la punctul I.1 (3 ex.)] 
 Raportul de evaluare al comisiei de îndrumare asupra tezei de la punctul I.3 (2 ex.) 
 Referatul conducătorului de doctorat asupra tezei de la punctul I.3 (2 ex.) 
 Propunerea comisiei de doctorat de la punctul I.4 (2 ex.) 

 Lista lucrărilor ştiinţifice cu anexe, de la punctul I.5 (2 ex.)  
 Cererea de la punctul I.6 (2 ex.) 
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