
Anexa 1 – Cerere pentru începerea procedurii de susținere a tezei de doctorat 
  
  Către, 
  Directorul Școlii Doctorale a  

Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca 
 
 

 
 Subsemantul(a)__________________________________, student 
doctorand(ă) la domeniul de doctorat ARTE VIZUALE, în cadrul Școlii doctorale a 
Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, avându-l conducător ştiinţific pe 
domnul  prof.univ.dr.__________________________________, vă rog să aprobaţi 
începerea demersurilor pentru  procedura de analiză a similitudinilor și de evaluare a 
tezei de doctorat de către comisia de îndrumare. Prezenta cerere este însoțită de teza 
de doctorat, în format digital, cu titlul: 
 
RO: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________             
 EN: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

    
 
 

Data                                        Semnătura student -doctorand  
____________    _______________ 

 
 
 
 
Avizat  Conducător ştiinţific,        
Prof.univ.dr........................... 

 
 
 



 
Anexa 2 - Avizul comisiei de îndrumare 
 
 
ŞCOALA DOCTORALĂ  
A UNIVERSITĂȚII DE ARTĂȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA 

 
 

 
 

AVIZUL COMISIEI DE ÎNDRUMARE 
 
 
 

 
În şedinţa comisiei de îndrumare din __/__/____, a fost prezentată teza de doctorat a 

domnului (ei) ________________________________, cu titlul:_______ 
__________________________________________________________________________, 
având conducător ştiinţific pe domnul (a) prof.univ.dr.  ___________________________. 
La susținere au participat conducătorul de doctorat, membrii comisiei de îndrumare, 
precum și următoarele persoane: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________.  
În urma analizei şi a dezbaterilor privind conţinutul, structura şi originalitatea concluziilor 
proprii şi relevanţa surselor bibliografice, membrii comisiei de îndrumare au decis 
următoarele: 
Numele și 
prenumele 

Calitatea  Aviz susţinere 
teză de 
doctorat  în 
şedinţă publică 

Amână avizarea 
susţinerii tezei 
de doctorat în 
vederea 
efectuării 
modificărilor 
rezultate din 
observaţiile 
membrilor 
comisiei de 
îndrumare 

Nu avizează 
susţinerea 
tezei în şedinţă 
publică 

Semnătura 

      
 
 
 



S-au făcut următoarele observații și recomandări: 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
În cazul în care nu se va primi avizul pentru depunerea oficială a tezei și organizării 
susținerii publice, teza de doctorat va fi refăcută până la data de _____________, 
urmând a fi reanalizată de către comisia de îndrumare după efectuarea analizei de 
similitudini. 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
Anexa 3 – Cerere privind aprobarea comisiei de susținere a tezei de doctorat 
 
APROBAT CSUD din data .........  

Avizat, 
     Consiliul școlii doctorale / Directorul școlii doctorale 
 
 

DOMNULE DIRECTOR, 
 Subsemnatul/a……………………………………………………….., în calitate de 
conducător de doctorat al studentului-docotrand student doctorand 
.........................................................................................................., la domeniul de doctorat arte 
vizuale, propun următoare componență a comisiei de doctorat pentru susţinerea publică a tezei de 
doctorat, cu titlul: 
RO :  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
EN: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
PREŞEDINTE :  .................................................................................... 
 
COND. DE DOCTORAT :  .................................................................................... 
 
REFERENŢI :   ...................................................................................... 
    ...................................................................................... 
    ...................................................................................... 
 
    
Data:       Semnătură conducător de doctorat, 
............................     ........................................................... 

 
 

 
 
 
  



 
 
Anexa 4 – Acordul membrilor comisiei de susţinere a tezei de doctorat  
 
 

ACORD PRELIMINAR 
 

Subsemnatul, prof. univ. dr. .........................................................................................................., 
din cadrul .............................................................................................................................., 
analizând teza de doctorat 
intitulată………....................................................................................................................................
........................................................., având ca autor pe studentul/studenta-doctorand 
.............……………..................................................................... .... sub conducerea ştiinţifică a 
prof.univ.dr. ………………............................................................................................, am 
constatat că aceasta îndeplineşte toate criteriile legale şi ştiinţifice pentru a fi susţinută public şi 
îmi dau acordul preliminar de a face parte din comisia de susţinere publică a acestei teze de 
doctorat  

 

Data: 

 

 

Semnătura: 

 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 6 – Declarație asumarea răspunderii 
 

DECLARAŢIE 
Asumarea răspunderii  

 
 
Subsemnaţii: 
 

1. ..........................................................................................., posesor al C.I./B.I. seria...... 
nr................, născut la data de ............................. în localitatea ......................................, 
județul............................................., în calitate de student/studentă-doctorand al Școlii 
Doctorale a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, autor al tezei de doctorat cu 
titlul: 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
 şi 
 

2. ................................................................................................., posesor al C.I./B.I. seria ...... 
nr. .................... născut la data de ............................. în localitatea ......................................, 
județul............................................., în calitate de conducător de doctorat al 
studentului/studentei-doctorand mai sus menționat (ă) 

 
 
Declarăm pe proprie răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile care se referă la 
răspunderea conducătorilor de doctorat în solidar cu autorul tezei de doctorat în privința asigurării 
originalității conținutului tezei și la art. 170, care se referă la consecințele nerespectării 
standardelor de calitate sau de etică profesională, precum și prevederile art. 65 alin. (5)-(7) din 
Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 
681/2011, respectiv, Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menționarea sursei 
pentru orice material preluat. Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat și își asumă 
corectitudinea datelor și informațiilor prezentate în teză, precum și a opiniilor și demonstrațiilor 
exprimate în teză. Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea 
standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului, 
potrivit prevederilor art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011”, despre conținutul 
alineatului (4) al Art. 66 din Codul studiilor universitare de doctorat, așa cum este acesta modificat 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 134/2016, iar în conformitate cu acestea:  
 rezumatul tezei este publicat pe site-ul Universității și poate fi consultat public; 



 teza în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității cu cel puțin 20 de zile înainte 
de data fixată pentru susținerea publică a tezei, având caracter de document public; 
 dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor capitole din 
aceasta, forma digitală a tezei este făcută publică și va putea fi accesată liber pe platforma 
națională după emiterea dispoziției de acordare a titlului de doctor, tezei atribuindui-se o licență  
de protecție a dreptului de autor; 
 dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor 
capitole din aceasta, el primește un termen de grație de maximum 24 de luni pentru realizarea 
acestei publicări, socotit de la data emiterii dispoziției de acordare a titlului de doctor. După 
publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligația de a notifica în scris  la 
secretariatul Școlii Doctorale a UAD Cluj-Napoca „ asupra acestui fapt și de a transmite indicația 
bibliografică și un link la publicație, care vor fi făcute apoi publice pe platforma națională. După 
expirarea termenului de grație de 24 de luni pentru realizarea publicării, în cazul în care nu a fost 
primită secretariatul Școlii Doctorale a UAD Cluj-Napoca nicio notificare cu privire la  
publicarea distinctă a tezei, documentul în format digital devine liber accesibil pe platforma 
națională cu atribuirea unei licențe de protecție a dreptului de autor. 
 
 
Și ne asumăm consecinţele nerespectării acestora 
 
 

    Semnătură,                             Semnătură 
Student doctorand        Conducător de doctorat 
 

  



Declarația se întocmește în 2 (două) exemplare. 
Anexa 5  - Cerere privind programarea susținerii tezei de doctorat         
 CERERE 

pentru programarea susţinerii publice a  
tezei de doctorat 

 
 
 

 Subsemnatul/a --------------------------------------------------------------------------------------------------, 
student(ă)-doctorand al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, în domeniul fundamental 
științe umaniste și arte, domeniul de doctorat arte vizuale, înmatriculat în anul ................, 
avându-l conducător ştiinţific pe domnul/a prof.univ.dr.  ................................................................ 
................................................................., vă rog să aprobaţi programarea susţinerii tezei de 
doctorat cu titlul ................................................................................................................................. 

   .............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................, 

    în data de ……………………, ora……………., sala…………………………………………. 
 
 
 
 
 
Data…………                                                                                                                                                           
 

          Student doctorand, 
          

 
        
 
Avizat Președinte Comisie, 
Prof.univ.dr. ....................... 

        Avizat  Conducător ştiinţific, 
        Prof.univ.dr........................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Anexa 7 – Anunț susținere a tezei de doctorat 
 

 
    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE           

 Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca 
                                                                                                                                                           

A N U N Ţ 
 
La data de ……………………………. 2016, ora ……………… în sala …………………….., 
clădirea …………………, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, str. Matei Corvin, nr. 
6, domnul/doamna ………………………………………….., va susţine, în şedinţă publică, teza de 
doctorat cu titlul: ……………………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................................................, 
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul arte vizuale 
Prin decizia Rectorului Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca nr…………..din data de 
………………………, s-a aprobat Comisia pentru evaluarea şi susţinerea publică a tezei de 
doctorat, în următoarea componenţă: 
 

1. Prof. univ. dr.   Preşedinte 
2. Prof. univ. dr.   Referent 
3. Prof. univ. dr.   Referent 
4. Prof. univ. dr.   Referent 
5. Prof. unv. dr.   Conducător ştiinţific 

 
Rezumatul tezei de doctorat este publicat pe site-ul UAD http://uad.ro/.  
 
Teza de doctorat poate fi consultată zilnic la Biblioteca Universității de Artă și Design din Cluj-
Napoca, str. Matei Corvin nr. 6. 
 

 
 
 
ȘCOALA DOCTORALĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexa 10 – Declarație de absență a unui membru de la susținerea tezei de doctorat 
 DECLARAŢIE 

 
Subsemnatul  ………………………………………………………………………  

numit  prin Decizia Rectorului Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca  nr. 
............/................. referent  oficial în Comisia pentru evaluarea şi susţinerea publică a 
tezei de doctorat a studentului/studentei-doctorand …………………………………….. 
declar că, din motive legate de obligaţiile de serviciu, nu pot fi prezent la susţinerea tezei 
de doctorat intitulată: ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

Prin prezenta îmi exprim acordul cu susţinerea tezei de doctorat pe data de 
......................... şi îmi menţin aprecierile făcute în referat asupra îndeplinirii de către 
doctorand a Criteriilor de evaluare privind conferirea titlului ştiinţific de DOCTOR şi 
asupra conţinutului, structurii şi valorii ştiinţifice a tezei de doctorat, a relevanţei surselor 
bibliografice, a originalităţii concluziilor proprii, precum şi asupra publicării rezultatelor 
de doctorat. În concluzie, teza de doctorat întruneşte condiţiile de susţinere publică şi 
propun acordarea titlului ştiinţific de doctor în domeniul de doctorat  ARTE VIZUALE, cu 
calificativul foarte bine si cu distincţia ....................................................  
Totodată, rog ca referatul meu să fie prezentat în şedinţa publică de susţinere de către 
preşedintele comisiei de doctorat, 
................................................................................................................................ 
 
Semnătura, 
................................. 
Declaraţia se întocmeşte în 2 (două) exemplare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXA 8 – Declarație acord publicare teză   
 
 

DECLARAŢIE 
opțiuni publicare teză doctorat 

 
 
 Subsemnatul (a) .....................................................................................  în calitate de 
student-doctorand, în domeniul arte vizuale,  avându-l conducător  științific pe domnul/doamna 
..........................................................................................................,  autor al tezei de doctorat cu 
titlul ..................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................., 
Cunoscând prevederile alineatului (4) art. 66 din Codul studiilor universitare de doctorat, 
modificat prin H.G. nr. 134/2016, declar că: 
       sunt de acord ca forma digitală a tezei să fie făcută publică pe platforma naţională după 
emiterea dispoziţiei de acordare a titlului de doctor 
       optez pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din aceasta în 
termenul reglementat de 24 de luni și  mă oblig să notific IOSUD –UAD, în acest termen, asupra 
acestui fapt și să transmit indicația bibliografică și un link la publicație, care vor fi făcute apoi 
publice pe platforma națională. 
 
                       
 
 

Student - doctorand, 
    __________________________________________ 
   
 …………………………………………………………………………………… 
      (Semnătura) 
 
 
 
Data,  
................................. 
 
Declarația se întocmește în 2 (două) exemplare. 
 



ANEXA 9  
Rezoluția conducătorului de doctorat  
cu privire la Raportul de Similitudine 

 
 
Declar că am luat la cunoștinţă Raportul de Similitudine generat de către sistemul de detectare a 
plagiatului ......................................................................... pentru teza de doctorat, cu titlul............. 
............................................................................................................................................................,  
a studentului/studentei-doctorand ....................................................................................................., 
înmatriculat(ă) în anul ................................., în domeniul de doctorat ............................................. 
Școala doctorală a Universitații de Artă și Design din Cluj-Napoca 
 
 
Evaluarea Raportului de Similitudine indică următoarele: 
Coeficientul de Similitudine 1 = 
Coeficientul de Similitudine 2 = 
 
După analizarea raportului am constatat următoarele: 

- lucrarea nu conţine preluări neautorizate   
 

- nu admit lucrarea în vederea susţinerii, deoarece preluările care au fost depistate în lucrare 
nu sunt justificate şi poartă semne de plagiat   
 
 

- nu admit lucrarea în vederea susţinerii, deoarece conține modificări intenţionate ale 
textului, care indică o tentativă de disimulare a preluărilor neautorizate  
 

 
Observaţiile conducătorului de doctorat referitoare la Raportul de Similitudine: 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Data        Semnătura conducătorului de doctorat 
…………….      ……………………………………….. 


