
UNIVERSITATEA „BABEȘ - BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

din data de ................................. 

 

privind susținerea în fața conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare a tezei de 

doctorat și AVIZUL în vederea depunerii tezei de doctorat la secretariatul Institutului de 

Studii Doctorale, pentru organizarea susținerii publice: 

 

Titlul tezei: ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Autorul:……………………………………………………………………………………. 

Anul înmatriculării: ……………………… 

Conducător de doctorat: ……………………………………………….………………..... 

Domeniul de doctorat: ……………………………………………….……........................ 

Școala doctorală: …………………………………………………..……………………... 

Facultatea: ………………………………………………………………………………… 

La susținere au participat conducătorul de doctorat, membrii comisiei de îndrumare, 

precum și următoarele persoane *: 

(* se nominalizează și se menționează titlul științific/calitatea de student-doctorand) 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Studentul-doctorandul a prezentat teza și, în urma analizei acesteia și a discuțiilor purtate, 

conducătorul de doctorat și membrii comisiei de îndrumare au decis următoarele: 

1. S-au făcut următoarele observații și recomandări: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

Numele și 

prenumele 

 

 

Prezent în 

comisie în 

*calitate de:   

Coeficientul 

de similitudine 

al tezei **: 

…………….. 

este acceptat 

pentru 

sustinere 

(DA/NU) 

Condițiile 

impuse de 

CNATDCU 

pentru 

susținerea 

tezei sunt 

indeplinite 

(DA/NU)  

 

Acordul 

exprimat 

în legătură cu 

susținerea 

publică 

( DA/NU) 

 

 

 

 

Semnătura 

 

 

 

 

Conducător 

de doctorat 

    

 Membru în 

comisia de 

îndrumare  

    

 Membru în 

comisia de 

îndrumare 

    

 Membru în 

comisia de 

îndrumare 

    

 *  - este obligatorie prezența conducătorului și a tuturor membrilor din comisia de îndrumare 

** - coeficientul va fi completat în tabel conform raportului de similitudine generat de softul 

antiplagiat 

 

S-a hotărât: 
(se marchează cu × hotărârea adoptată) 

 acordarea avizului favorabil pentru depunerea oficială a tezei și organizarea susținerii 

publice. 

 neacordarea avizului pentru ca teza de doctorat să fie depusă oficial și susținută public 

din următoarele motive: 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

………………………….…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………..……………………… 

………………………….…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Conducătorul de doctorat propune refacerea tezei până la data de ………………………, 

urmând ca teza să fie reanalizată atât în ceea ce privește analiza de similitudine cât și 

avizarea de către comisia de îndrumare. 


