
 

 

 

 

 

 

 

 

Ghid de elaborare 
 

a tezei de doctorat 

 

la Şcoala doctorală Biologie integrativă (ŞDBI) 

 

I. Informaţii generale  

 

1. Teza de doctorat reprezintă o lucrare ştiinţifică originală, elaborată de studentul-doctorand, sub 

coordonarea ştiinţifică şi responsabilitatea conducătorului de doctorat şi a comisiei de îndrumare, în 
conformitate cu titlul temei de cercetare şi a planului de realizare (1,2, 5). 

2. 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 (1, 2). 

3. 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 (1; 2).  
4. Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la solicitarea doctorandului cu avizul conducătorului, până 

în momentul finalizării acesteia în vederea susţinerii publice (1, 2, 5). 

5. Teza de doctorat este o lucrare originală, care menţionează, în mod obligatoriu, sursa pentru orice 
material preluat (1, 2, 3, 4, 5). 

6. Studentul-doctorand are obligaţia de a respecta, la elaborarea şi redactarea tezei de doctorat, 

cerinţele stabilite (formatul-tip al tezei, structura tezei, formatarea grafică etc.) prin regulamentul 
Şcolii doctorale Biologie integrativă (ŞDBI) (2).  

7. Conţinutul  tezei  de  doctorat  este  stabilit  de  studentul doctorand  prin consultare şi colaborare cu 
conducătorul de doctorat la ŞDBI (2). 

 
II. Structura tezei de doctorat 

 
1. În ceea ce priveşte structura tezei de doctorat, nu există o reţetă universal valabilă. Teza de doctorat 

la ŞDBI este un volum, cuprins între 100 şi 200 de pagini, care include toată informaţia rezultată din 

activitatea de cercetare a studentului-doctorand. În funcţie de natura subiectului, se poate accepta 
maxim 250 de pagini pentru teza de doctorat. 

2. Structura tezei de doctorat este stabilită, de comun acord, de către conducătorul de doctorat şi 
studentul-doctorand. În general, această structură cuprinde: introducere; date din literatură (I); 

obiectivele studiului/cercetării (II); material şi metode de cercetare (III); rezultate (IV); discuţii (V); 
concluzii; bibliografie; anexe (dacă este cazul); performanţă ştiinţifică etc. Se recomandă ca primele 

două capitole să ocupe 20%-30% din volumul tezei, iar capitolele III, IV şi V etc. 70%-80%. 
Sugerăm ca teza de doctorat să aibă un cuprins la începutul lucrării şi să fie structurată în: 

capitole (I, II etc.); subcapitole (în cadrul capitolelor) notate cu cifre arabe (1,2, 3 etc.); subunităţi 

(în cadrul subcapitolelor) notate caracteristic (1.1., 1.2., 1.3 etc.),  iar în cadrul unei subunităţi se 
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notează secţiuni (1.1.1, 1.1.2., 1.1.3, sau 2.1.1., 2.1.2. etc.), în care informaţia este scrisă sub formă 
de paragrafe. 

3. Bibliografia. Toate lucrările ştiinţifice (articole, cărţi şi/sau capitole de cărţi, ilustraţie, baze de date 
etc.) citate în teza de doctorat trebuie să fie incluse în lista cu referinţe bibliografice, ordonate 

alfabetic şi cronologic. Bibliografia se prezintă în partea finală a tezei, iar indicarea acesteia în teza 
de doctorat se face în funcţie de numărul de autori.  

Toate lucrările ştiinţifice din lista bibliografică trebuie citate în text cel puţin o dată.  
 

Model orientativ, pentru scierea bibliografiei, la o teză de doctorat. 
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Citarea lucrării în text se pune în paranteză şi diferă în funcţie de numărul de autori. Dacă 

lucrarea are un singur autor, în paranteză se indică autorul şi anul (Atlas, 2010), dacă sunt 2 autori 

se notează ambii autori şi anul (Choi and Lee, 2014), iar dacă sunt mai mulţi autori, se notează 

numai primul autor etc. (Hamer şi colab., 2012; Li şi colab., 2016; Nunes şi colab., 2012). Dacă 

există mai multe lucrări publicate de autor/autori în acelaşi an, se recomandă citarea 

corespunzătoare: Li şi colab. (2016a; 2016b). De asemenea, la Bibliografie se notează referinţele 

bibliografice de pe Internet, cu precizarea adresei site-lui (site-ografie) şi a ultimei date de acces. 

Pentru scrierea taxonilor gen şi specie în lucrare, se folosesc caractere italice. 

Dacă în teza de doctorat publicată (cu ISBN şi/sau ISSN) se includ ilustraţii (fotografii, 

schiţe, hărţi etc.) preluate din lucrări publicate cu copyright, studentul-doctorand trebuie să 

dovedească dreptul de reproducere a acestora şi să menţioneze sursa în explicaţia figurii (1, 2, 4).  

4. Performanţă ştiinţifică cuprinde informaţii esenţiale privind realizările obţinute de studentul-

doctorand pe parcursul stagiului doctoral. Sugerăm ca studentul-doctorand să cuprindă în 

Performanţă ştiinţifică: Lucrări ştiinţifice (ISI, BDI şi altele) publicate (cu rezultate din teza de 

doctorat); Lucrări ştiinţifice, în curs de recenzare, cu rezultate din teza de doctorat; Alte lucrări 

ştiinţifice publicate (pe parcursul stagiului doctoral); Cărţi şi/sau capitole de carte; Comunicări 

ştiinţifice prezentate (la simpozioane, congrese, sesiuni etc.), cu rezultate din teza de doctorat;  

Granturi de cercetare (Denumirea grantului, perioada desfăşurării etc.) la care a participat; Alte 

rezultate. 

Pentru lucrările publicate în reviste evaluate (ISI), se menţionează înclusiv Factorul de 

impact (FI), scorul de influenţa al articolului (AIS) şi link-ul pentru articolul ştiinţific. Modul de 

prezentare a informaţiei solicitate este stabilit de studentul-doctorand şi conducătorul ştiinţific. 

 

http://dx.doi.org/10.1038/srep22805


III. Redactarea lucrării de doctorat 

 

1. Tehnoredactarea se realizează la calculator, în format A4, cu oglinda paginii de 2,5 cm stânga 

(pentru compactare) şi câte 2,0 cm în dreapta, sus şi jos. Textul imprimat are o spaţiere de 1,5 linii 

între rânduri şi este redactat cu Times New Roman sau Arial, cu fonturi de 12, folosind 

diacritice/simboluri caracteristice. La redactare, paragraful se aliniază prin justified, iar alineatul se 

marchează spre interior.  

Informaţiile scrise pe copertă (A) se regăsesc şi pe pagina cu titlul tezei de doctorat cu excepţia 

Teză de doctorat care este înlocuită cu titlul tezei de doctorat (v. Modelul de mai jos).  

A 

UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" CLUJ-NAPOCA 

Facultatea de Biologie şi Geologie 

Şcoala doctorală Biologie integrativă 

 

Teză de doctorat 

 

 

 

Student-doctorand: 

Numele şi prenumele 

 

Conducător ştiinţific: 

Funcţia/Numele şi prenumele 

 

Cluj-Napoca, 

Anul 

 

După copertă, se inseră, în următoarea ordine: pagina de titlu; pagina cu membrii comisiei 

de susţinere publică; cuprins; introducere; capitolul I; capitolul II etc. Numerotarea paginilor începe 

cu prima pagină a cuprinsului (care este pagina 1) şi se continuă, succesiv, până la ultima pagină a 

tezei de doctorat. Dacă este posibil, la tehnoredactare, capitolele mari trebuie să fie pe pagină cu 

număr impar, pentru situaţia în care se doreşte publicarea integrală a tezei de doctorat sub formă de 

carte. 

2. Exemplarele tezei de doctorat depuse la secretariatul Institutului de Studii Doctorale al UBB au 

coperţi compactate (fără spirală) şi au ataşate câte un CD-ROM sau DVD-ROM cu toată 
informaţia din teza de doctorat, în format pdf. (2, 3, 4). 

3. În cazul unui doctorat în cotutelă, pe copertă şi pe pagina cu titlul tezei de doctorat, după instituţia 
coordonatoare şi primul conducător ştiinţific, se notează, pe coloană, instituţia parteneră şi cel de-al 

doilea conducător ştiinţific de doctorat. 
4. Teza de doctorat se redactează în limba română sau limba engleză. Pentru redactare în limba 

engleză, studentul-doctorand trebuie să obţină aprobarea  consiliului de la ŞDBI şi avizul 

conducătorului ştiinţific de doctorat sau conducătorilor ştiinţifici în caz de cotutelă. 
 
 



IV. Finalizarea tezei de doctorat 
 

1. Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente publice şi se redactează şi în 

format digital (1; 2, Art. 66/1; 4). 

2. În format tipărit, teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca universităţii cu cel puţin 20 de zile 

înainte de data fixată pentru susţinerea publică. Lucrarea de doctorat rămâne document public la 

biblioteca universităţii (2, Art. 66/4). 

3. Studentul-doctorand predă teza în format electronic şi în format printat la secretariatul şcolii 

doctorale (3; Art. 67/2 a). 

4. Şcoala  doctorală  realizează  analiza  de  similitudini  utilizând  un  program recunoscut de 

CNATDCU şi poate solicita, suplimentar, utilizarea unui program dezvoltat la nivel naţional privind 

detecţia de similitudini; rapoartele de similitudini se includ în "dosarul de doctorat" (3; Art. 67/2 b). 

5. Teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare; după această presusţinere, care poate fi 

publică, conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei şi 
organizării susţinerii publice; referatul de acceptare al conducătorului de doctorat şi acordul 

membrilor comisiei de îndrumare se includ în "dosarul de doctorat" (3; Art. 67/2 c). 

6. Teza de doctorat se depune în mod oficial, la secretariatul şcolii doctorale, în format tipărit în 

minim 4 exemplare şi în format electronic, împreună cu rezumatul tezei de doctorat şi CV-ul 
studentului-doctorand; secretariatul şcolii doctorale certifică îndeplinirea de către doctorand a 

tuturor obligaţiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat (3; Art. 67/2d). 

7. Cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată

de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere, se depune la secretariatul                                                                   

şcolii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere 

         (3; Art. 67/2e). 
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Cluj-Napoca,                                                                    Şcoala doctorală Biologie integrativă 

 

Ghid de elaborare a tezei de doctorat  la Şcoala doctorală Biologie integrativă (ŞDBI) a fost 

analizat, completat şi aprobat în şedinţă a şcolii doctorale din data de 27.01.2017.
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