
Procedura privind susţinerea publică a tezei de doctorat 

A. Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin patru din cei cinci 
membri ai comisiei, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a 
conducătorului de doctorat şi numai după ce teza a primit referate de evaluare pozitivă din 
partea tuturor membrilor comisiei de doctorat. 
Referentul care, din motive obiective, absentează va trimite preşedintelui comisiei 
referatul de analiză asupra tezei de doctorat, precum şi o declaraţie scrisă în care îşi va 
exprima calificativul acordat şi motivul neparticipării la susţinerea publică a tezei de 
doctorat. 
Din partea secretariatului facultăţii participă o persoană pentru a consemna întrebările, 
răspunsurile şi dezbaterile ce vor avea loc în şedinţă. 

B. În cazul tezei de doctorat redactate întro limbă de circulaţie internaţională, susţinerea 
publică se poate face în limba respectivă. 

 
C. Dezbaterea se desfăşoară astfel: 
 

1. Preşedintele comisiei de doctorat deschide şedinţa şi prezintă procesul-verbal final 
privind încheierea studiilor universitare de doctorat ale doctorandului; 

2. Doctorandul prezintă succint (circa 20 min.) sinteza realizărilor din teza de doctorat; 
3. Membrii comisiei de doctorat pun întrebări doctorandului pe care acesta le 

consemnează şi se pregăteşte să răspundă după prezentarea referatelor de către 
membrii comisiei; 

4. Membrii comisiei de doctorat prezintă referatele de evaluare a tezei de doctorat, mai 
întâi de către membrii invitaţi, apoi de către membrul din partea IOSUD-ASE şi-n 
cele din urmă conducătorul de doctorat; 

5. Doctorandul răspunde la întrebările membrilor comisiei; 
6. Preşedintele comisiei invită specialiştii din public să pună întrebări la care 

doctorandul răspunde succesiv; 
7. Comisia de doctorat se retrage pentru a evalua şi a delibera calificativul pe care 

urmează să îl atribuie tezei de doctorat şi susţinerii publice a acesteia. Calificativul 
se supune la vot şi devine hotărâre a întregii comisii numai în condiţiile în care a 
întrunit cel puţin jumătate plus unu din voturi (minimum patru voturi). Fiecare dintre 
membrii comisiei semnează pentru calificativul acordat iar preşedintele comisiei 
consemnează calificativul care a întrunit votul majoritar şi semnează. 

8. Preşedintele invită apoi publicul să se ridice în picioare şi să audieze hotărârea de a 
acorda doctorandului titlul de doctor şi eventualele recomandări ale comisiei pentru 
cercetarea viitoare a acestuia; 

9. Doctorandul are cuvântul pentru a aduce mulţumiri celor care l-au sprijinit în 
elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat; 

10. Preşedintele închide şedinţa de susţinere publică. 
 
 
D. În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat va preciza 

elementele care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat întrun termen 
fixat de comisie şi va solicita o nouă susţinere publică a tezei. La expirarea termenului, 
comisia de susţinere publică a tezei de doctorat analizează îndeplinirea cerinţelor şi 
supune la vot un nou calificativ. În cazul în care calificativul acordat este tot 
Nesatisfăcător, teza de doctorat este considerată respinsă şi doctorandul este exmatriculat. 


