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GHID 

 

de elaborare şi redactare a tezei de doctorat 

 
 Conform Legii Educației Naționale, a Codului Studiilor universitare  de doctorat și a  

Regulamentului de organizare şi desfășuare a studiilor universitare de doctorat în Şcoala 

doctorală în domeniul Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, finalizarea studiilor de doctorat se 

realizează prin susţinerea publică a tezei de doctorat. 
“Art. 49. - (1) Studiile universitare de doctorat se încheie cu susţinerea publică a 

tezei de doctorat, care este rezultatul activităţii de cercetare proprii, desfăşurate de 

doctorand pe parcursul studiilor universitare de doctorat şi care conţine rezultate originale 

din domeniul cunoaşterii ştiinţifice. Ea trebuie să respecte cerinţele stabilite prin 

regulamentul şcolii doctorale. Pe baza tezei de doctorat şi a susţinerii publice a acesteia se 

decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor. 

(2) În cadrul doctoratului ştiinţific, teza de doctorat trebuie să fie rezultatul activităţii 

proprii de cercetare ştiinţifică şi să conţină rezultate originale în domeniul cunoaşterii 

stiinţifice. În cadrul doctoratului profesional, teza de doctorat trebuie să fie rezultatul 

activităţii proprii de cercetare ştiinţifică şi de reflecţie sistematică asupra creaţiei originale 

în domeniu.  

(3) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea 

datelor şi informaţiilor prezentate în teză, precum şi opiniile şi demonstraţiile exprimate în 

teză. Este obligatorie menţionarea sursei pentru orice material preluat. 

(4) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de doctorat de 

respectarea standardelor de calitate şi de etică profesională, inclusiv de asigurarea 

originalităţii conţinutului, în conformitate cu art. 143, al. (4) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011” 

Prezentul Ghid s-a elaborat în baza art 50 şi 52 din Regulamentul de organizare şi 

desfășuare a studiilor universitare de doctorat în Şcoala doctorală în domeniul Ştiinţa 

Sportului şi Educaţiei Fizice 
Art. 50 - (1) În vederea standardizării instituţionale, şcoala doctorală a elaborat un 

ghid de redactare a tezei de doctorat, care precizează: simboluri de identitate vizuală, 

structura formală a tezei, numărul minim de pagini, standardul de redactare a referinţelor 

bibliografice, alte elemente de structură și formatare grafică. Studentul doctorand are 

obligația respectării acestora.  

(2) Teza de doctorat poate fi redactată în limba română sau într-o limbă de circulaţie 

internaţională. 

(3) Autorul tezei,respectiv studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat vor fi 

precizaţi pe coperta tezei. Membrii comisiei de îndrumare vor fi precizaţi pe coperta 

interioară a tezei. 

Art. 52.  (1) Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente publice 

şi se redactează şi în format electronic. Teza de doctorat şi anexele acesteia se publică pe un 



site administrat de M.E.N., cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de 

autor. 

(2) Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se 

asigură în conformitate cu prevederile legii. 

(3) Valorificarea drepturilor de autor, respectiv a drepturilor de proprietate 

intelectuală asupra produsului sau creaţiei originale obţinute în cadrul programului de 

studii universitare de doctorat se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

domeniu. 

(4) Structura dosrului de doctorat și accesul la acesta se realizează printr-o 

procedură cu respectarea următoarelor reguli: 

a) rezumatul tezei de doctorat este publicat pe siteul UPIT și poate fi consultat public 

după emiterea deciziei de numire a comisiei de doctorat; 

b) teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca UPIT cu cel 

puțin 20 zile înainte de data fixată pentru susținerea publică. Teza rămâne document public 

la biblioteca UPIT; 

c) studentul-doctorand trebuie să opteze pentru publicarea distictă atezei de doctorat 

sau a unor capitole din aceasta sau să nu opteze pentru publicarii; 

d) dacă optează pentru publicarea distictă atezei sau a unor capitole din teză, acesta 

primește un termen de grație de maximul 24 luni pentru realizarea publicări; 

e) după publicare autorul are obligația de a notifica IOSUD-UPIT asupra acestui 

fapt și de atransmite indicația bibliografică și un link la publicație, care vor fi făcute apoi 

publice pe platforma națională; 

f) în cazul în care la IOSUD – UPIT nu a fost primită nici o notificare cu privire la 

publicarea distictă, documentul în format digital devine liber accesibil pe platforma 

națională cu atribuirea unei licențe de protecție a dreptului de autor; 

g) dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distictă atezei sau a unor 

capitole din aceasta forma dogitală atezei este făcută publică și va putea fi accesată liber pe 

platforma națională după emiterea dispoziției de acordarea titlului de doctor, tezei 

atribuindu-i-se o licență de protecție a dreptului de autor; 

h) după acordarea titlului de doctor, în termen de maxim 30 zile IOSUD-UPIT are 

obligația transmiterii unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca Națională a 

României, unde va putea fi accesat la cerere; 

(5) dosarul de doctorat se arhivează de către IOSUD-UPIT cu regim permanent. 

 

 Pentru susţinerea în comisia de îndrumare, susţinerea publică şi evaluarea în 

comisia de specialitate a CNATDCU, teza trebuie să îndeplinească următoarele 

standarde de redactare: 

1. Format A4 portret în interior şi orientare tip vedere. 

2. Margini: 2,0 cm (sus, jos dreapta.); 2,5 cm, stânga. 

3. Font : Times New Roman. 

4. Corp literă -14. 

5. Spaţiere la 1 rând fără spaţiu între paragrafe. 

6. 1 volum  + anexe / 1 volum. 

7. Coperta şi subcoperta vor fi redactate conform anexelor 1 şi 2 din  „Procedura  

privind elaborarea și evaluarea tezelor de doctorat”. 

8. Titlurile părţilor componente ale tezei - partea I, a II a  şi a III a- se redacteză cu 

majuscule, litere corp 16 TNR., bold. 

9. Titlurile capitolelor se redactează cu majuscule, litere corp 14 TNR, bold. 

10. Titlurile subcapitolelor se redactează cu litere mici, corp 14 TNR, bold. 

11. Toate figurile, schemele, fotografiile, graficele, diagramele, etc., vor fi numerotate, 

vor avea un titlu care să explice succint ce reprezintă (pe larg vor fi explicate în textul 



conţinutului). Acestea se vor centra faţă de figură, schemă, etc., și se vor poziționa 

sub figuri, grafice, diagrame, etc. 

12. Toate tabelele vor fi numerotate, vor avea un titlu care să explice succint ce reprezintă 

(pe larg vor fi explicate în textul conţinutului). Acestea se vor centra faţă de  tabel și 

se vor poziționa deasupra. 

13.  Citarea în text şi redactarea referinţelor bibliografice/ bibliografiei se face  

 conform standardelor A.P.A. 

 

 


