Procedura de susținere publică a tezei de doctorat în IOSUD- UMC
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale ;i Cercetării
Științifice privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcțtionare al Consiliului
Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) nr.
3482 din 24 martie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.
248/4.IV.2016, Anexa nr. 1: „Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat”, în cadrul
IOSUD-UMC se va aplica: Procedura de susținere publică a tezei de doctorat în IOSUDUMC.
Etapa 1. Doctorandul predă teza în format electronic la secretariatul școlii doctorale
și i se eliberează o adeverință din partea IOSUD.
Etapa 2. Școala doctorală realizează o analiză de similitudini cu un software pentru
identificarea similitudinilor textuale (recunoscut de CNATDCU). Raportul de
similitudini, realizat pe baza analizei de similitudini, avizat de conducătorul
de doctorat, trebuie finalizat de școala doctorală în termen de cel mult 30
de zile de la Etapa 1. O copie a raportului de similitudini se înmânează
doctorandului.
Etapa 3. În cazul în care raportul de similitudini realizat de școala doctorală a fost avizat
favorabil de conducătorul de doctorat și de directorul școlii doctorale,
doctorandul înaintează școlii doctorale o cerere privind demararea
procedurilor de evaluare a tezei, prin susținerea tezei în comisia de
îndrumare, în ședință publică. Cererea este însoțită de declarația
doctorandului privind asumarea răspunderii cu privire la originalitatea
conținutului tezei de doctorat și a respectării standardelor de calitate și etică
profesională, declarație care este avizată de conducătorul științific. La
această cerere se anexează lista publicațiilor rezultate în programul de
studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, în vederea verificării
îndeplinirii standardelor minime de calitate în cadrul IOSUD-UMC.
Etapa 4. Prezentarea tezei în comisia de îndrumare se face în termen de 30 de zile de la
data depunerii cererii cf. Etapa 3. În urma prezentării tezei, în ședință publică,
conducătorul de doctorat întocmește referatul de acceptare, respectiv
comisia de îndrumare elaborează un raport care stipulează explicit acordul
comisiei de îndrumare pentru depunerea tezei la secretariatul școlii doctorale
și a organizării susținerii publice. În cazul în care raportul conducătorului
științific, sau raportul comisiei de îndrumare, recomandă completarea tezei,
se reia Etapa 3.
Etapa 5. Școala doctorală întocmește un referat, însoțit de documente justificative, prin
care certifică îndeplinirea de către doctorand a tuturor obligațiilor din cadrul
programului de studii universitare de doctorat. Referatul este transmis
doctorandului în vederea pregătirii susținerii publice a tezei de doctorat.
Etapa 6. Doctorandul depune, în vederea susținerii publice a tezei, următoarele

documente la secretariatul școlii doctorale:
a. CV-ul studentului doctorand;
b. Teza de doctorat si anexele, în format electronic;
c. Rezumatul tezei de doctorat (română şi engleză) în format electronic şi tipărit;
d. Adeverință privind depunerea unui exemplar tipărit (legat cartonat) al tezei
de doctorat la biblioteca UMC;
Etapa 7. Conducătorul de doctorat înaintează la secretariatul școlii doctorale propunerea
componenței comisiei de susținere publică a tezei, însoțită de CV-urile
membrilor. Această propunere, este înaintată către Rectorul UMC.
Etapa 8. Rectorul UMC emite decizia de numire a comisiei de susținere publică a tezei
de doctorat. Decizia se transmite școlii doctorale, membrilor comisiei si
doctorandului.
Etapa 9. Doctorandul depune la secretariatul scolii doctorale o cerere pentru fixarea datei
de susținere publică a tezei. Cererea este avizată de conducătorul de
doctorat și de președintele comsiei de susținere publică. Data propusă pentru
susținerea publică trebuie sa fie cel puțin după 20 de zile de la depunere
cererii. Cererea este aprobată de Directorul CSUD, și în baza acestei
aprobări școala doctorală anunță susținerea publică a tezei (anunturi tipărite,
anunț postat pe site-ul IOSUD-UMC). Anunţul susţinerii publice (care trebuie
să conţină şi locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format
tipărit), rezumatul tezei, CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de
susţinere publică a tezei de doctorat sau link-urile către acestea sunt afişate
pe site-ul IOSUD.
Etapa 10. Rapoartele referenților oficiali, membri ai comisiei de doctorat, sunt transmise
electronic la secretariatul școlii doctorale înainte de susținerea publică a tezei.
Exemplarele semnate în original sunt înmânate președintelui comisiei la
ședința de susținere publică.
Etapa 11. La data, ora și locul anunțate cf. Etapa 9, se desfășoară ședința publică de
susținere a tezei de doctorat. În urma ședinței publice se întocmește un
proces verbal, semnat de toți membrii comisiei de doctorat, care conține:

a. Propunerea de acordare a titlului de doctor
b. Calificativul atribuit tezei de doctorat
c. Anexa cu întrebări și răspunsuri
Etapa 12. Doctorandul depune la școala doctorală declarația privind opțiunea
referitoare la publicarea tezei de doctorat. Școala doctorală constituie
dosarul de doctorat, întocmește solicitarea IOSUD de intrare în procedura
de evaluare la nivelul CNATDCU a tezei de doctorat, și o înaintează
Rectorului UMC spre avizare și transmitere către MENCȘ.

În baza ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3482 din 24
martie 2016 (MO 248 partea I din 4 aprilie 2016), Anexa 1 – Metodologia de
evaluare a tezelor de doctorat, se constituie dosarul de doctorat.
Copiile documentelor din dosarul de doctorat, semnate electronic în format PDF, cu
valoare legală, se încarcă pe platforma electronică națională în termen de 30 de zile
de la data susținerii publice a tezei de doctorat.

Avizat,
Prof.dr.ing. ………….,
Rector

REFERAT

În conformitate cu OMENCS 3482/ 24 .03. 2016 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare, Anexa nr. 1: Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat, cap. II:
Susţinerea publică a tezei de doctorat, art.4.lit.a, la Biroul Doctorat din cadrul Școlii doctorale
Inginerie mecanică și mecatronică s-a depus în format electronic şi în format printat teza de
doctorat cu titlul “” elaborată de ing., student doctorand sub conducerea științifică a
prof.univ.dr.ing. Școala doctorală va face analiza de similitudini în vederea pre-susținerii
tezei în Comisia de îndrumare.

Pentru conformitate,

Secretar Birou Doctorat

Data:

AVIZAT,
CONDUCĂTOR DOCTORAT

CERERE

Subsemnatul(a)………………………………………………………………………………………,
student doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Mecanică și Mecatronică, sub
conducerea prof.univ.dr.ing…………………………………………………………………………,
solicit demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, în vederea
presusţinerii tezei de doctorat cu titlul……………….

Data,

Semnătura,

AVIZAT,
CONDUCĂTOR DOCTORAT

Subsemnatul(a)……………………………………………………………………………………,
student doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Mecanică și Mecatronică, sub
conducerea
prof.univ.dr.ing…………………………………………………………………………………………,
îmi asum răspunderea cu privire la originalitatea conţinutului tezei de doctorat cu
titlul………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………,
precum şi la respectarea standardelor de calitate şi de etică profesională, conform art. 143
alin. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 65 alin. (5)-(7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Data,

Semnătura,

AVIZ COMISIE DE ÎNDRUMARE

Comisia

de

îndrumare

a

doctorandului…………………………………………………………………….
a

analizat

teza

de

doctorat

cu

titlul……………………………………………………………………….. …………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………,
elaborată

sub

îndrumarea

prof.univ.dr.ing……………………………………………………………
În urma presusținerii tezei, în prezența conducătorului de doctorat, Comisia consideră că teza
de doctorat poate fi depusă la secretariatul şcolii doctorale în vederea susținerii publice.

Pentru conformitate,

Nume, prenume, grad didactic

Data,

Semnătură

REFERAT FINAL
de verificare a îndeplinirii cerinţelor legale în vederea susţinerii publice a tezei de doctorat
elaborată de ing. ........, înmatriculat la data de ………,
în domeniul fundamental de doctorat: ŞTIINŢE INGINEREŞTI,
domeniul de studii universitare de doctorat: INGINERIE MECANICĂ

În anul I, semestrul I, an universitar ....... doctorandul a promovat examenele prevăzute
în Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate în cadrul Facultăţii
Electromecanică Navală, studii universitare de doctorat, domeniul Inginerie Mecanică, după
cum urmează:

Nr
cr
t

1

Ore/
săptămână

C1

L2
6

1

15

3

2

15

3

Total

30

colocviu
laborator
3
seminar
2

Discipline de învăţământ

Credite

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE
(1 SEMESTRU)
Semestrul I

I.

Calificati
v

S3
Foarte
Bine
6

Foarte
Bine

II.

PROGRAMUL INDIVIDUAL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
(5 SEMESTRE)

Componența comisiei de îndrumare stabilită de conducătorul de doctorat
prof.univ.dr.ing.......... este următoarea:

1.Prof.univ.dr.ing.
2.Prof.univ.dr.ing.
3.Conf.univ.dr.ing.

Referate susţinute în cadrul Programului de cercetare ştiinţifică

Nr
crt

Titlu referat

Data

Calificativ

prezentării

obţinut

Credite

27.06. 2015

Foarte bine

30

23.01. 2016

Foarte bine

30

24 .06. 2016

Foarte bine

30

21 01. 2017

Foarte bine

30

24 06. 2017

Foarte bine

30

2.

3.

4.

5.

În consecință, considerăm că doctorandul și-a îndeplinit toate obligațiile prevăzute prin
Programul de pregătire bazat pe studii

universitare avansate (1 semestre), prin

Programul individual de cercetare științifică (5 semestre) și prin Contractul de studii.
Pe

baza

referatului

conducătorului

ştiinţific,

prof.univ.dr.ing.

........................................................... și în baza avizului favorabil al Comisiei de
îndrumare, s-a înaintat Rectorului Universităţii Maritime din Constanţa propunerea privind
componenţa Comisiei pentru evaluarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat pentru inginer
......................... Componența Comisiei pentru susţinerea publică a tezei de doctorat a fost
aprobată prin Decizia Rectorului nr. ................................
Susținerea publică va avea loc la sediul universității, str. Mircea cel Bătrân 104,
Constanța, ........................................ în Sala de Conferinţe a Universităţii, etaj VII, E710.

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul Școlii Doctorale,
Parter P003, precum și la Biblioteca universității.

Rector,

Prof. dr. ing. Universitatea Maritimă din Constanța

Pentru conformitate,

Director Școala Doctorală Inginerie Mecanică și Mecatronică
Universitatea Maritimă din Constanța

Prof. dr. ing.

Întocmit,
Secretar Școală Doctorală

ADEVERINȚĂ

Adeverim prin prezenta că în biblioteca universității s-a depus un exemplar tipărit din
teza de doctorat cu titlul…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
elaborată de ……………………………………………………………………………………………
sub coordonarea științifică a prof.univ.dr.ing……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Data,
Bibliotecar,

PROPUNERE SUSȚINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT
Aprobat,

Subsemnatul,
prof.univ.dr.ing.……………………………………………………………………………,
Conducător doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Mecanică din Universitatea
Maritimă din Constanța, propun Comisia de susținere publică a tezei de doctorat cu
titlul………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………el
aborată

de

student-

doctorand………………………………………………………………………………………………
………,
Președinte………………………………………………………………………………………………
………
Membri…………………………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………………………………
…….
……………………………………………………………………………………………………………
……..
Data,

Semnătura,

AVIZAT,

AVIZAT,

CONDUCĂTOR DOCTORAT

PREȘEDINTE COMISIE

CERERE4

Subsemnatul(a)………………………………………………………………………………………
………,
student doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Mecanică, sub conducerea
prof.univ.dr.ing…………………………………………………………………………………………
……..,solicit stabilirea datei de susținere publică a tezei de doctorat cu
titlul………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….,
sub conducerea
prof.univ.dr.ing……………………………………………………………………………,
Sus’inerea publică va avea loc la data de..........................................................................
Data,

Semnătura,

4

cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de
preşedintele comisiei de susţinere, depusă la secretariatul şcolii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice
înainte de data propusă pentru susţinere;

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
anunță
SUSŢINEREA ÎN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT

„...................................................”
elaborată de ing. ...............................
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat numită prin
decizia Rectorului nr. ...................... este constituită din:
Preşedinte:
Decan Facultatea Electromecanică Navală
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing.
Referenţi:
Prof.univ.dr. ing.........., Universitatea ..................
Prof.univ.dr. ing.........., Universitatea ..................
Prof.univ.dr. ing.........., Universitatea ..................

Susținerea publică va avea loc la sediul universității, str.
Mircea cel Bătrân 104, Constanța, data, ora în Sala de
Conferinţe a Universităţii, etaj VII, E710
Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la
Biroul Școlii Doctorale, Parter P003

PROCES - VERBAL AL ŞEDINŢEI PUBLICE DE SUSŢINERE A TEZEI DE DOCTORAT
Astăzi, .................. , la UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA, a avut loc şedinţa
publică de susţinere a tezei de doctorat cu titlul “………..” elaborată de ing. …………, student
doctorand sub conducerea științifică a prof.univ.dr.ing. …………..
Susţinerea publică de a tezei de doctorat s-a desfăşurat în prezenţa Comisiei pentru evaluarea
şi susţinerea publică a tezei de doctorat (numită în continuare Comisia), aprobată prin Decizia
Rectorului Universităţii Maritime din Constanţa nr. ..din...., fiind respectate toate condiţiile
prevăzute de reglementările oficiale în vigoare.
Pe baza celor constatate la evaluarea tezei şi în timpul susţinerii publice a tezei de doctorat,
Comisia a deliberat şi a acordat tezei de doctorat calificativul...........................
Pe baza calificativelor primite de doctorand la examenele şi referatele din programul de
pregătire, precum şi la teza de doctorat, şi având în vedere gradul de îndeplinire a condiţiilor
preliminare şi ale criteriilor de evaluare privind conferirea titlului ştiinţific de doctor, Comisia a
deliberat şi a comunicat auditoriului hotărârea de
........................................
doctorandului titlul ştiinţific de doctor în domeniul................................................................
Comisia de specialitate din cadrul CNATDCU căreia îi este arondat domeniul de studii
universitare de doctorat în care a fost absolvit programul de studii este Comisia de Inginerie
mecanică, mecatronică și robotică.
Având în vedere gradul de îndeplinire a cerinţelor condiţiilor preliminare şi ale criteriilor de
evaluare privind acordarea distincţiei de doctorat, Comisia a deliberat şi a comunicat
auditoriului
hotărârea
de......................
doctorandului
distincţia
de
doctorat
.........................................................................................................................................................

Comisia pentru evaluarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat

Semnătura
Preşedinte:

Conducător
ştiinţific:

Referenţi:

Anexa cu întrebări și răspunsuri

DECLARAȚIE

Subsemnatul,…………………………………………………………………………………………,
Declar că am optat să public/ sa nu public teza de doctorat cu
titlul………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..,
elaborată sub îndrumarea prof.univ.dr.ing………………………………………………………,
sau capitole din această teză ca publicații distincte.
Am fost informat că, în conformitate cu H.G. 134/ 02.03.2016, art. 66 alin (4), (5), în cazul în
care opțiunea mea a fost aceea de a nu publica distinct teza, sau capitole din aceasta, după
acordarea titlului de doctor, formatul digital al tezei devine liber accesibil pe platforma
națională cu o licență de protecție a dreptului de autor .
Data,

Semnătura,

Către,
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor
şi Certificatelor Universitare

Solicităm prin prezenta intrarea în procedura de evaluare la nivelul CNATDCU a tezei
de doctorat încărcate pe platforma electronica națională.
Pe baza hotărârii Comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat luată prin vot
deschis în şedinţa din data de ........................ la Facultatea de Electromecanică Navală, cu
ocazia susţinerii publice a tezei, conducerea universităţii propune Consiliului Naţional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din Ministerul Educaţiei
Naționale

să confirme titlul ştiinţific de DOCTOR în domeniul fundamental ŞTIINŢE

INGINEREŞTI, domeniul de doctorat:
INGINERIE MECANICĂ, pentru ing.........................

Cu deosebită considerație,

RECTOR,

SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE,

