IOSUD – Universitatea Politehnica Timișoara
Școala Doctorală de Studii Inginerești
OPIS documente și machete
pentru procedura de susținere publică a tezelor de doctorat în IOSUD – UPT
A. Documente de derulare a programului de studii universitare de doctorat1
6a) Document cu date pentru încărcarea tezei de doctorat pe portalul MEC pentru analiza de
similitudini, realizat de studentul doctorand; doc.6a
6) Adeverință care atestă predarea tezei de doctorat (în format electronic .pdf obținut din .doc)
la secretariatul școlii doctorale în vederea analizei de similitudini, eliberată de IOSUD și înregistrată
în registrul de evidențe al UPT; (cf. Art. 4a) doc.6
7) Raportul de similitudini (cel puțin unul) realizat de școala doctorală care va include rezoluția
conducătorului de doctorat și, după caz, a altor persoane care au analizat raportul; (Art. 9i) doc.7
Raportul de similitudini are anexat raportul de analiză generat de un program pentru identificarea
similitudinilor textuale din lista recunoscută de CNATDCU conform OMENCȘ nr.3485/24.03.2016.
8) Cererea privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare
în vederea presusținerii tezei în comisia de îndrumare în ședință publică, semnată de studentuldoctorand, avizată de conducătorul de doctorat înregistrată la școala doctorală; (Art. 9g) doc.8
9) Declarația de asumare a răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei
de doctorat, precum și a respectării standardelor de calitate și de etică profesională, semnată de
doctorand și de conducătorul de doctorat; (Art. 9h) doc.9
10) Lista publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale,
publicate sau acceptate spre publicare sub afiliere UPT, cu extrase din baze de date
internaționale (BDI) în care apar lucrările, semnată de doctorand și avizată de conducătorul de
doctorat; doc.10
Copii în format electronic/scanat ale tuturor publicațiilor din listă; (Art. 9u).
-

în cazul lucrărilor în așteptarea publicării - aviz final de acceptare spre publicare a lucrării;
dacă pe prima pagină a lucrării nu apar informații privind denumirea revistei sau a conferinței,
se vor adăuga copii după copertă, cuprins unde apare lucrarea, sau un extras dintr-o BDI
unde apare titlul lucrării cu identificarea conferinței/ revistei.

11) Referatul de acceptare din partea conducătorului de doctorat, preliminar susținerii tezei, cu
avizarea depunerii tezei de doctorat la secretariatul școlii doctorale şi a organizării susținerii publice;
(Art. 9r) doc.11
12) Raportul comisiei de îndrumare cu avizarea depunerii tezei de doctorat la secretariatul școlii
doctorale şi a organizării susținerii publice; (Art. 9s) doc.12;
Invitație la susținerea publică a tezei de doctorat în comisia de îndrumare doc.12a
13) Referat întocmit de Școala doctorală și documente justificative care certifică îndeplinirea
de către doctorand a tuturor obligațiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat și a
respectării procedurilor preliminare susținerii tezei de doctorat; (Art. 9j) doc.13
- documente justificative privind programul de pregătire universitară avansată: Anexele A1,
A2 la contractul de studii doctorale,
- documente justificative privind programul de cercetare doctorală: Anexele A3, A4 la contract,
- Raportul comisiei de îndrumare și Referatul de acceptare al conducătorului de doctorat.
B. Documente de pregătire și derulare a susținerii publice a tezei de doctorat
14) CV-ul doctorandului; (Art. 9d) doc.14
15) Rezumatul tezei în română și engleză (tipărit și în format electronic); (Art. 9t) doc.15
16) Teza de doctorat finală și anexele sale (în format electronic .pdf obținut din .doc - exclus
scanat) identică cu formatul tipărit depus la biblioteca UPT; (Art. 9ț)
1

Documentele se depun într-un exemplar.
Documentele de înmatriculare cu nr. 1-5 se găsesc în dosarul doctorandului.

17) Adeverința privind depunerea unui exemplar tipărit (legat cartonat) al tezei de doctorat la
biblioteca UPT; inițial, exemplarul tipărit împreună cu adeverința (doc.17) completată se depune de
către doctorand la secretariatul Școlii Doctorale. Depunerea se va face cu minimum 20 de zile
calendaristice înainte de data propusă pentru susținere; (Art. 9p) doc.17
18) Propunerea componenței comisiei de doctorat pentru susținerea publică a tezei, cu
respectarea prevederilor art. 76 din Codul studiilor universitare de doctorat aprobat prin H.G. nr.
681/2011, formulată de conducătorul de doctorat și aprobată de CSUD; (Art. 9k) doc.18
19) CV-urile membrilor comisiei de doctorat (tipărite și în format electronic); (Art. 9l)
20) Decizia de numire a comisiei de doctorat pentru susținerea publică a tezei; (Art. 9m) doc.20
21) Cererea pentru fixarea datei de susținerea publică a tezei de doctorat, semnată de
doctorand, avizată de conducătorul de doctorat și de președintele comisiei de susținere, depusă la
secretariatul școlii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru
susținere; (Art. 9n) doc.21
22) Anunțul pentru susținerea publică a tezei, întocmit și afișat de școala doctorală pe site-ul UPT
- Studii de doctorat cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere;
(Art. 9o) doc.22 (față în față / online).
Pe site-ul IOSUD-UPT sunt afișate: anunțul pentru susținerea publică, rezumatul tezei în limba
română și engleză, lista de lucrări științifice, CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de
susținere publică a tezei sau link-uri către acestea și locul unde poate fi consultată teza de doctorat
în format tipărit.
23) Rapoartele referenților oficiali, membri ai comisiei de doctorat, inclusiv referatul final al
conducătorului de doctorat, semnate de aceștia sau copii scanate semnate electronic; (Art. 9q)
24) Procesul-verbal al susținerii publice a tezei doc.24 și Anexa cu întrebări și răspunsuri
doc.24a. (Art. 9ș)
25) Declarația privind publicarea tezei de doctorat; (Art. 9v) doc.25
26) Adresa către MEC - solicitarea IOSUD de intrare în procedura de evaluare la nivelul
CNATDCU a tezei de doctorat, înregistrată la MEC. (Art. 9w) doc.26

