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I. Susținerea tezelor de doctorat și susținerea tezelor de abilitare în sistem online 
 

Urmare a hotărârilor Senatului UPB, 
 

● susținerea tezelor de doctorat în sistem online se realizează în conformitate cu prevederile 

documentului atașat: “PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

SUSȚINERII TEZELOR DE DOCTORAT ÎN SISTEM ONLINE”; 
 

● susținerea tezelor de abilitare în sistem online se realizează în conformitate cu prevederile 

documentului atașat: “PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

SUSȚINERII TEZEI DE ABILITARE ÎN SISTEM ONLINE”; 
 

● admiterea la doctorat 2020-2021 în sistem online se realizează în conformitate cu prevederile 

documentului atașat: “METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT ÎN SISTEM ONLINE/ ANUL 

UNIVERSITAR 2020 - 2021”. 
 

Se subliniază că susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare și proba de 

concurs din cadrul admiterii la doctorat 2020-2021 în sistem online: se organizează de școala 

doctorală; se realizează pe platforma Microsoft Teams; se încheie prin completarea procesului-

verbal specific și, respectiv, a fișei de examinare, inclusiv cu semnăturile scanate ale președintelui 

și celorlați membri ai comisiei.  

 

 

II. Susținerea examenelor de doctorat și a rapoartelor științifice de doctorat  

în sistem online 
 

Urmare a hotărârii CSUD - UPB, se pot desfășura examene de doctorat și rapoarte științifice de 

doctorat în sistem online. 
 

Mediul de lucru este platforma Microsoft Teams sau o altă platformă online. 
 

Susținerea unui examen de doctorat și susținerea unui raport științific de doctorat: nu se 

înregistrează online; se încheie prin completarea filei de catalog specifice, inclusiv cu semnăturile 

scanate ale conducătorului de doctorat și celorlați membri ai comisiei.  

 

 

III. Susținerea preliminară a tezelor de doctorat în sistem online 
 

Urmare a hotărârii CSUD - UPB, se poate desfășura susținerea preliminară a unei teze de doctorat 

(în fața conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare) în sistem online. 
 

Mediul de lucru este platforma Microsoft Teams sau o altă platformă online. 
 

Susținerea preliminară a unei teze de doctorat: nu se înregistrează online; se încheie prin 

completarea procesului-verbal spsecific, inclusiv cu semnăturile scanate ale conducătorului de 

doctorat și celorlați membri ai comisiei.  



Mențiuni 

 
(1) Utilizarea unei platforme online se realizează în condițiile de accesare și de lucru specifice acesteia. 

Astfel, de exemplu, în cazul utilizării platformei Microsoft Teams: se creează o clasă virtuală (team) de 

lucru specifică, participanții care nu au cont (pe această platformă) sunt cu statut de invitat (guest) etc. 

 

(2) Procesle-verbale și filele de catalog, completate și în format pdf, se transmit, în termen de două zile 

lucrătoare, la Școala Doctorală IIR/ adresa: carmen.postelnicu@upb.ro sau postelnicucarmen@yahoo.com.  

 

Suntem deschiși oricăror eventuale clarificări. 

 

Cu toata considerația, 
  

Din partea Consiliului Școlii Doctorale IIR, 
 

M. Gheorghe, D.M. Constantinescu, C. Doicin, M. Zapciu  
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