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 Anexă la Regulamentul Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice 

 

Ghid de redactare a tezei de doctorat  

 

I. Consideraţii generale 

1. Teza de doctorat este lucrarea ştiinţifică originală elaborată de către doctorand în cadrul studiilor 

universitare de doctorat, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice material preluat.  

2. Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul doctorand prin consultare cu conducătorul 

de doctorat şi va respecta toate reglementările legale în vigoare privind studiile universitare de 

doctorat. 

3. Potrivit prevederilor art. 63 din Codul studiilor universitare de doctorat, " Conducătorul de 

doctorat este direct responsabil pentru parcursul ştiinţific al studentului-doctorand, fiind obligat să 

ia toate măsurile necesare pentru a-i asigura acestuia condiţiile, cunoştinţele şi informaţiile care să 

maximizeze şansele finalizării programului de doctorat." 

4. Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă atât corectitudinea datelor şi 

informaţiilor prezentate, cât şi opiniile şi demonstraţiile exprimate în lucrare. 

5. Potrivit prevederilor art. 170 din Legea nr. 1/2011, "conducătorul de doctorat răspunde împreună 

cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de 

asigurarea originalităţii conţinutului." 

6. De regulă, teza de doctorat se redactează în limba română, cu un rezumat de aproximativ 20 de 

pagini, redactat în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională. Dacă teza de doctorat 

este elaborată într-o limbă de circulaţie internaţională, se va redacta rezumatul în limba română. 

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

format digital. 

 

II. Structura tezei de doctorat  

Teza de doctorat este o lucrare originală cu dimensiunea de 200 – 300 de pagini, conform 

Regulamentul Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, la care se 

adaugă anexele. Elementele obligatorii ale unei teze de doctorat sunt următoarele: 
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1. Coperta ‒ a se vedea modelul copertei. 

Coperta tezei de doctorat trebuie să cuprindă următoarele informații: sigla și denumirea instituției 

organizatoare de studii universitare de doctorat (Universitatea  “Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi, 

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice), denumirea documentului (teză de doctorat), 

conducătorul ştiinţific, autorul tezei, anul. 

2. Pagina de titlu ‒ a se vedea modelul paginii de titlu. 

De regulă, pagina de titlu repetă informaţiile oferite pe copertă, completate cu titlul tezei de 

doctorat. 

3. Cuprins 

Cuprinsul conţine titlurile şi subtitlurile tuturor capitolelor şi subcapitolelor, însoţite de numărul 

paginii de început al fiecărui capitol/subcapitol. 

4. Introducerea 

Introducerea are rolul de a pune în evidenţă teza care va fi argumentată pe parcursul întregii lucrări 

de doctorat, de a prezenta motivaţia alegerii unei anumite teme de cercetare şi de a indica foarte clar 

nivelul cunoaşterii prealabile din domeniu. De asemenea, introducerea trebuie să conţină o scurtă 

expunere a metodelor folosite în cercetare şi o sinteză a obiectivelor cercetării. 

5. Conţinutul tezei 

Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare cu conducătorul de 

doctorat.  

O teză de doctorat, asemeni aoricărei alte lucrări ştiinţifice, cuprinde mai multe secţiuni, capitole şi 

subcapitole. Fiecare capitol va cuprinde prezentarea generală a tematicii abordate, subliniindu-se 

nivelul cunoaşterii prealabile din domeniu, precizări terminologice şi evidenţierea contribuţiei 

personale. Ideile preluate din literatura de specialitate, cu trimiterile bibliografice de rigoare, trebuie 

distinse clar de ideile autorului tezei de doctorat. 

În funcție de specificul domeniului și de tema aleasă, lucrarea va conține și o parte practică în care 

vor fi specificate clar metodologia cercetării și modul de culegere al datelor. Tot în acestă secțiune 

vor fi prezentate rezultatele și analizele lor.   

Fiecare capitol trebuie încheiat cu o scurtă sinteză a problematicii tratate şi a rezultatelor obţinute. 

6. Concluzii 

Această secvenţă din lucrarea de doctorat, de 5-10 pagini, conţine prezentarea sintetică a 

rezultatelor cercetării, punându-se în evidenţă modalitatea prin care ipoteza de lucru din Introducere 

s-a transformat într-o teză bine argumentată. În calitate de contribuţie personală, teza trebuie să fie 

deschizătoare de noi perspective în domeniu, fapt pentru care se vor schiţa potenţialele direcţii de 

cercetare legate de tema abordată. 

7. Bibliografie 

- Bibliografia va conține lista tuturor surselor de informație utilizate pentru elaborarea tezei de 

doctorat. 

- Formatul bibliografiei trebuie să fie în acord cu stilul de citare (MLA, Chicago Style, APA, etc.). 

- Din totalul bibliografiei, lucrările în limbi străine trebuie să deţină o pondere de minimum 25%. 

- Bibliografia va cuprinde şi sursele online. 
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8. Anexe (dacă este cazul) 

Anexele menționate în textul tezei apar într-o secțiune separată, numerotate crescător. (Ex. 

Anexa 1, Anexa 2, etc.). 

 

III. Cerinţe de etică profesională  

Este obligatorie respectarea tuturor regulilor referitoare la utilizarea datelor. Este interzis plagiatul, 

copierea de orice fel, preluarea copy-paste a unor texte din sursele tipărite sau online. Preluarea 

ideilor, expesiilor, definiţiilor, argumentelor etc. unui autor, altul decât autorul tezei, se face: a) sub 

formă de citate, cu utilizarea ghilimelelor; b) prin reproducere cu propriile cuvinte ale autorului 

tezei. În ambele cazuri se vor indica în mod obligatoriu, sub forma referinţelor bibliografice aplicate 

în teză, datele bibliografice ale sursei. Este interzisă falsificarea datelor experimentale şi 

introducerea oricăror informaţii false în teza de doctorat. 

IV.  Evaluarea similitudinii 

A. Procentul maxim admis 

Procentul maxim de similitudine acceptat, conform Hotărârii Consiliului Şcolii Doctorale de la 

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice este de 10%. Platforma utilizată pentru evaluarea 

similitudinii este Turnitin. 

Bazele de date incluse în căutarea pentru evaluarea similitudinii sunt: 

1. Internet 

2. Lucrările studenților 

3. Cărți, jurnale, periodice. Alte publicații 

4. Celelalte baze de date la care programul Turnitin se poate conecta. 

Filtrele necesare în evaluarea similitudinii sunt următoarele: 

1. Excludere citate 

2. Excludere bibliografie 

3. Excludere surse mai mici de 1%. 

Criteriile de mai sus se vor aplica următoarelor domenii: Filosofie, Sociologie, Ştiinţe Politice şi 

Ştiinţe ale Comunicării. 

B. Procedura de evaluare a similitudinii 

Responsabilul pentru evaluarea rapoartelor de similitudine ale doctoranzilor aflați în etapa de 

pregătire a presusținerii tezei de doctorat este Directorul Școlii Doctorale. În cazul în care acesta 

este și conducător de doctorat, persoana responsabilă este un membru al Consiliului Școlii 

Doctorale, desemnat să ocupe această funcție de către Directorul Școlii Doctorale. 

Procedura de evaluare este următoarea: Fiecare doctorand înaintează în formă electronică 

conducătorului de doctorat lucrarea depusă spre presusținere. Fiecare conducător de doctorat 

verifică prin intermediul contului propriu pe platformă lucrarea de doctorat a propriului doctorand. 

Raportul de similitudine este înaintat de către conducătorul de doctorat responsabilului pentru 

evaluare pentru a fi verificat și semnat. În cazul în care procentul de similitudine depășește 10%, 

este convocat Consiliul Școlii Doctorale care ia o decizie, prin analiza raportului, cu privire la 

posibilitatea doctorandului de a fi admis la presusținere și emite o rezoluție în acest sens. 
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V. Rezumatul tezei de doctorat 

 Rezumatul tezei de doctorat are o lungime medie de 20 de pagini şi aceleaşi caracteristici de 

redactare ca şi teza. Rezumatul se printează şi se copertează (cu copertă simplă) separat faţă de teză. 

Structura formală a rezumatului: Pagina de titlu (vezi modelul paginii de titlu a rezumatului); 

Cuprins (cuprinsul tezei); Sinteza ideilor principale (problema fundamentală; ipoteza, obiectivele, 

metodologia de cercetare; sinteza capitolelor, respectând structura pe capitole; concluzii şi 

contribuţii personale) - 5-7 pagini; Bibliografie (selectivă); Lista lucrărilor publicate de doctorand, 

cu linkuri către publicaţiile respective . 

VI. Stilul de citare  

- Citarea surselor se face într-un anumit stil, pe care-l va alege doctorandul în colaborare cu 

conducătorul de doctorat, în funcţie de mai multe criterii, cum ar fi: domeniul de doctorat (există, de 

pildă, stiluri de citare utilizate cu precădere în ştiinţele sociale sau în ştiinţele umaniste), editura la 

care urmează a fi publicată teza de doctorat, revistele în care au fost deja publicate capitole din 

lucrare sub formă de articole, etc. 

- Pentru ştiinţele umaniste şi ştiinţele sociale, în care se încadrează cele patru domenii de doctorat 

de la Școla Doctorală din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, cele mai frecvent 

folosite tipuri de citare sunt APA (American Psychological Association) Style, Chicago Style şi 

MLA (Modern Language Association).  

- The APA Manual of Style este accesibil la următorul link:  

https://apastyle.apa.org  

- The Chicago Manual of Style este accesibil la următorul link:  

https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html . A se vedea în special secţiunea Chicago-Style 

Citation Quick Guide: 

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html . 

- Ghidul de citare MLA poate fi accesat la următorul link:  

https://style.mla.org/works-cited/citations-by-format .  

 

https://apastyle.apa.org/
https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html
https://style.mla.org/works-cited/citations-by-format
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[Modelul copertei] 

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI 

FACULTATEA DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE 

ȘCOALA DOCTORALĂ 

 

 

 

 

 

 

TEZĂ DE DOCTORAT 

 

 

 

 

Conducător de doctorat:  

PROF. UNIV. DR. PRENUME NUME 

Student-doctorand:  

PRENUME NUME 

 

 

 

 

 

 

2021 
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[Modelul paginii de titlu] 

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI 

FACULTATEA DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE 

ȘCOALA DOCTORALĂ 

Domeniul: 

 

 

 

 

 

 

Titlul tezei 

 

 

 

 

 

Conducător de doctorat:  

PROF. UNIV. DR. PRENUME NUME  

Student-doctorand:  

PRENUME NUME 

 

 

 

2021 
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[Modelul paginii de titlu a rezumatului] 

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI 

FACULTATEA DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE 

ȘCOALA DOCTORALĂ 

Domeniul: 

 

 

 

 

Titlul tezei 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

 

 

 

 

 

Conducător de doctorat:  

PROF. UNIV. DR. PRENUME NUME 

Student-doctorand:  

PRENUME NUME 

 

 

 

2021 

 

 

 


