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RECOMANDĂRI-CADRU
DE REDACTARE A TEZEI DE DOCTORAT ŞI A REZUMATULUI
I. INTRODUCERE
1. Teza de doctorat este o lucrare originală, elaborată de studentul-doctorand în baza programului
comun şi individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică/performanţă sportivă, conţine rezultate
teoretice şi practice noi la nivel naţional şi internaţional, corespunde standardelor de calitate şi de
etică profesională şi permite obţinerea titlului ştiinţific de doctor.
2. Teza de doctorat, conform programului de studii superioare de doctorat parcurs, poate fi de
două tipuri:
a) teză de doctorat ştiinţific (ce poate fi realizată în toate domeniile de studiu) are ca
finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică originală, recunoscută pe plan internaţional
şi include o componentă de cercetare originală: cercetare fundamentală şi aplicativă,
validată prin publicaţii în reviste ştiinţifice de profil, brevete de invenţie etc.

b) teză de doctorat profesional (ce poate fi realizată în domeniile artelor şi sportului), are
ca finalitate producerea de cunoaştere originală în baza aplicării metodei ştiinţifice şi a
reflecţiei sistematice asupra unor creaţii artistice personale/performanţe sportive, de înalt
nivel naţional şi internaţional şi include, pe lângă componenta de cercetare, o componentă
practică, ale cărei rezultate ştiinţifice originale sunt prezentate într-un portofoliu de lucrări
ce poate conţine analize interpretative ale performanţelor artistice/sportive, lucrări şi
produse cu caracter creaţiv/sportiv, validate prin prezentări

publice în cadrul unor

expoziţii, concursuri, competiţii etc.
3. Teza de doctorat va fi elaborată conform cerinţelor stabilite prin Regulamentul şcolii doctorale.
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II. ELEMENTE DE STRUCTURĂ ŞI DE CONŢINUT ALE TEZEI DE DOCTORAT ŞI ALE
REFERATULUI
4. Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare cu conducătorul
de doctorat şi va respecta structura-cadru şi limitările impuse de Regulamentul şcolii doctorale.
5. Şcoala doctorală poate stabili formatul-tip al tezei de doctorat, care poate include elemente de
structură şi de formatare grafică, studentul-doctorand având obligaţia respectării respectivului
format-tip.
6. Teza de doctorat va conţine următoarele elemente obligatorii:
1) Copertă
2) Foaie de titlu
3) Cuprins
4) Lista abrevierilor (dacă e cazul)
5) Lista figurilor, tabelelor (dacă e cazul)
6) Capitolele tezei (introducere; capitole şi subcapitole/portofoliu de lucrări în cazul
tezei de doctorat profesional; concluzii)
7) Anexe (dacă e cazul)
8) Bibliografie
9) Informaţii privind valorificarea rezultatelor cercetării: lista lucrărilor publicate, sau
susţinute la conferinţe naţionale şi internaţionale, ce conţin rezultate ale tezei / a
participărilor la expoziţii, concursuri, competiţii etc/ a brevetelor etc.
7. Rezumatul va conţine următoarele elemente obligatorii:
1) Foaie de titlu
2) Cuprins
3) Cuvinte-cheie (15-30 expresii fundamentale)
4) Scop şi obiective ale cercetării
5) Metode de cercetare
6) Sinteza capitolelor
7) Concluziile principale ale tezei
8) Bibliografie (selectivă)
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III. VOLUMUL TEZEI ŞI AL REZUMATULUI
8. Tezele vor avea un număr diferit de pagini în funcţie de domeniul de studiu şi tipul tezei de
doctorat (ştiinţific sau profesional).
9. Rezumatul va avea un volum de 15-20 de pagini.
10. Numerotarea paginilor tezei şi ale rezumatului se va face începând cu prima pagină şi până la
sfârşitul imprimatului. Pe foaia de titlu, însă, numărul paginii nu se va indica.

IV. LIMBA DE REDACTARE A TEZEI ŞI A REZUMATULUI
11. Limba în care va fi redactată şi susţinută teza de doctorat va fi limba română, sau o altă limbă
de circulaţie internaţională. în cazul tezelor care tratează subiecte legate de limba şi cultura unei
minorităţi naţionale, este admisă redactarea şi susţinerea tezei în limba minorităţii naţionale vizate
12. Rezumatul va fi redactat obligatoriu în două limbi: unul în limba română şi al doilea - într-o
limbă de circulaţie internaţională.
13. Utilizarea diacriticelor specifice limbii/lor de redactare a tezei şi a rezumatului este
obligatorie.

14. REGULILE DE TEHNOREDACTARE
15. Teza va fi redactată în format A4; font: Times New Roman, mărimea 12; spaţierea între
rânduri: 1.5 linii; margini: stânga - 3 cm, dreapta - 1.5 cm, sus şi jos - 2,5 cm.
16. în cadrul paragrafelor, textul va fi aliniat Justify.
17. Primul rând al fiecărui paragraf va începe cu un alineat de 1 cm.
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