
Anexa 16 
 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE .............................. 

ŞCOALA DOCTORALĂ ..................... 

 

 

Proces - verbal 

încheiat astăzi ......................., cu ocazia susţinerii tezei de doctorat, 

de către studentul-doctorand .................................................. 

 

 

În sala / amfiteatrul ............................ Facultăţii de ............................., a fost susţinută astăzi 

............................., în şedinţă publică, teza de doctorat intitulată: „.......................................................................”, 

prezentată de studentul-doctorand ...................................................................................... . 

Comisia, numită prin Ordinul Rectorului Universităţii din Bucureşti cu nr. ................ din ........................, 

este alcătuită din: 

Prof. dr. ........................................... preşedinte; 

Prof. dr. ...........................................  conducător de doctorat; 

Prof. dr. ........................................... referent; 

C.S.I  dr. .......................................... referent; 

Conf. dr. ........................................... referent. 

După ce domnul / doamna preşedinte ..................................................... a prezentat conţinutul dosarului 

studentului-doctorand şi a menţionat că au fost îndeplinite formalităţile legale pentru susţinerea publică, i s-a dat 

cuvântul studentului-doctorand, care a prezentat aspectele cele mai semnificative ale tezei şi concluziile la care a 

ajuns. 

După susţinere, domnul / doamna preşedinte ......................................... a dat cuvântul conducătorului de 

doctorat, prof. dr. ..............................., care a prezentat referatul oficial. 

Au luat cuvântul cei 3 referenţi* prezenţi, care și-au prezentat propriile lor referate şi care au conchis că 

lucrarea îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi acceptată ca teză de doctorat.  

În timpul susţinerii publice, s-au formulat următoarele întrebări şi s-au primit următoarele răspunsuri : 

............................................................................................................................. ..........................................

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................................

............................................................................................................................. ........................................................

.....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ .............................................................

............................................................................................................................. ................................................ 

Membrii comisiei s-au retras pentru deliberare. 

Pe baza calificativelor primite de studentul-doctorand în timpul studiilor universitare de doctorat şi la 

susţinerea tezei de doctorat, comisia a deliberat şi a hotărât să i se acorde / să nu i se acorde titlul de doctor în domeniul 

________________________________. 



Pe baza  calificativelor primite de studentul-doctorand în timpul studiilor universitare de doctorat şi la 

susţinerea tezei de doctorat, comisia a deliberat şi a hotărât să i se acorde / să nu i se acorde și certificatul pentru 

DOCTOR EUROPAEUS/EUROPAEA în domeniul ________________________________. 

 

 

Numele s i prenumele  Calitatea  Semnatura  

 preşedinte   

 conducător de doctorat   

 referent   

 referent   

 referent   

 

După deliberare, preşedintele comisiei a anunţat rezultatul: Pe baza votului deschis exprimat, toţi membrii 

comisiei au fost de acord cu acordarea titlului de doctor în ........................., cu calificativul** ................................., 

studentului-doctorand ................................................................... . Decizia se înaintează comisiei de specialitate  

............................................................ din cadrul CNATDCU. 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI, 
 

PROF. DR. ........................... 

 

 

 

*Dacă un referent nu este prezent, se va menţiona acest lucru. Referentul respectiv trebuie să trimită, în scris (pe 

fax sau pe e-mail), votul său preşedintelui comisiei. 

**Calificativele care pot fi acordate sunt: «excelent», «foarte bine», «bine», «satisfăcător» sau 

«nesatisfăcător». În cazul acordării calificativului «nesatisfăcător», se vor preciza, în procesul-verbal al şedinţei 

de susţinere a tezei, elementele de conţinut care urmează a fi refăcute sau completate în teza de doctorat, precum 

şi termenul de refacere (vezi art. 168, alin.(6) din Legea nr.1 / 2011 şi art. 68, alin. (4) din H.G. nr. 681 / 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare). 
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Anexa 17 
 

Domnului preşedinte al comisiei de doctorat, 

 

 

 

 

     Stimate domnule preşedinte, 

 

Subsemnatul / a ........................................................................................................, de la 

Universitatea .........................................................................................., numit referent în 

comisia de doctorat a doamnei / domnului .................................................................................., 

vă aduc la cunostinţă că, din motive obiective, nu pot participa la susţinerea publică a tezei de 

doctorat, programată pe data de ..................................................................., la Şcoala doctorală 

........................................................................  

 

Declar că îmi menţin aprecierile / recomandările exprimate în referatul de analiză a tezei 

de doctorat şi votez pentru acordarea titlului de doctor în (domeniul de doctorat) 

........................................... doamnei / domnului ....................................................... şi acordarea 

calificativului ....................................................................., precum și acordarea/neacordarea 

Certificatului de DOCTORAT EUROPAN în același domeniu. 

 

 

 

 

 

Semnătura ......................  

 

Data ................................ 
 


