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INSTRUCŢIUNI PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ  

ŞI REDACTAREA TEZEI DE DOCTORAT 

 

1. la depunerea cererii pentru susţinerea publică a tezei studentul doctorand va ataşa (conf. art. 

44 din Regulament):  

- Acordul conducătorului şi al comisie de îndrumare; 

- Declaraţie semnată de studentul doctorand şi de conducătorul de doctorat privind 

asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat 

precum şi a respectării standardelor de calitate şi de etică profesională, conform art. 143 

alin. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 ((4) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de 

diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.), cu 

modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 65 alin. (5)-(7) ((5) Teza de doctorat este o lucrare 

originală, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice material preluat.  (6) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi 

îşi asumă corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în teză.  (7) 

Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, 

inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea nr. 1/2011.) din Codul studiilor 

universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 

- CV-ul doctorandului  (semnat şi datat) – 2 ex; 

- mapa cu lucrări reprezentative care să conţină: lista lucrărilor, copie după fiecare 

lucrare, copie după coperta şi cuprinsul volumului în care a apărut lucrarea; se vor lua 

în considerare numai lucrările publicate de studentul doctorand în domeniul tezei cu 

precizarea expresă de afiliere la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava; 

- 2 exemplare din teză; 

- 2 exemplare din rezumatul tezei, cuvinte cheie, cuprinsul în limba română; 

- 2 exemplare din rezumatul tezei, cuvinte cheie, cuprinsul în limba engleză ; 

- 2 CD in care se regăseşte conţinutul tezei de doctorat (format PDF); rezumatul tezei, 

cuvinte cheie, cuprinsul în limba română (format PDF);  rezumatul tezei, cuvinte cheie, 

cuprinsul limba engleză (format PDF); şi CV-ul; 

- chitanţa privind achitarea taxei de susţinere (pentru doctoranzii cu taxă sau în prelungire); 

- copie după carte de identitate; 

- acte legalizate necesare completării dosarului personal. 

2. Lista de lucrări, care va cuprinde minimum 4 lucrări publicate în reviste naţionale şi 

internaţionale, aflate în baze de date internaţionale sau publicate în volumele unor conferinţe 

internaţionale in special indexate in baze de date internaţionale, din  domeniul tezei de 

doctorat (conf. art. 44, al. 1 din Regulament). 

3. Teza de doctorat va avea un format tip, care va include următoarele elemente de structură şi 

de formatare grafică, studentul-doctorand având obligaţia respectării acestui format (conf. 

art. 44, al. 2 din Regulament): 

- scriere în Times New Roman; 

- pagini format A4 cu margini de 2,5 cm; 

- tipărirea se face pe ambele feţe; 

- mărimea caracterului 12 puncte, spaţiere la un rând; 

- tab de 1 cm; 

- numerotarea paginilor se face în partea inferioară; 

- coperta exterioară va cuprinde obligatoriu următoarele: Universitatea “Ştefan cel Mare” 

din Suceava, Denumirea facultăţii, Denumirea  domeniului de doctorat, Teză de doctorat  

- scris cu majuscule, Autor: ..... , Conducător ştiinţific ……………..., Anul..... (după 

modelul precizat pe site); 

- coperta interioară va cuprinde şi titlul tezei de doctorat; 

- teza va cuprinde: introducere, cuprins, capitole, bibliografia şi anexe dacă este cazul. 
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