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Ghidul redactării tezei de doctorat 

 

Cuprins 

1. Structura orientativă a tezei de doctorat 

2. Conținut 

3. Reguli de redactare-tehnoredactare 

4. Citări 

5. Referințele bibliografice 

6. Etica profesională 
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9. Model pagină de gardă 
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1. Structura orientativă a tezei: 

- Copertă (model) 

- Pagina de titlu (model) 

- Cuprins 

- Lista figurilor 

- Lista tabelelor 

- Structura pe capitole (introducere, capitole, subcapitole, concluzii) 

- Bibliografie 

- Anexe 
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2. Conținut: 

a) Cuprins: titluri, subtitlurile capitolelor și subcapitolelor cu numărul  paginii de început 

al fiecărui capitol și subcapitol. 

b) Lista figurilor, lista tabelelor: 

Daca este cazul, lista figurilor și lista tabelelor cuprinde numarul și titlul fiecărei figuri și 

tabel, precum și numărul paginii la care se află acestea. 

c) Introducere:  

- motivația alegerii temei; importanța temei în contextul cercetărilor științifice la nivel 

național și internațional – istoricul cercetărilor; metodologia de cercetare; 

- Introducerea nu se numerotează ca și capitol. 

d) Capitole: 

- Vor fi numerotate crescător cu împărțire pe subcapitole. 

- Elaborarea capitolelor trebuie să pună accentul pe: analiza anterioară și 

argumentarea propriei cercetări; definirea termenilor esențiali pentru subiectul tezei; 

argumentarea fiecărui element de noutate concomitent cu analiza critică a bibliografiei; 

prezentarea, descrierea și interpretarea datelor cu evidențierea contribuțiilor de ordin 

personal; 

- Prezentarea și elaborarea problematicii asupra tematicii tezei de doctorat va urma o 

ordine logică, care să asigure coerență expunerii; 

- Finalul fiecărui capitol va conține o concisă concluzie privind subiectul capitolului 

respectiv. 

e) Concluzii:  

- Conține: prezentarea structurată a rezultatelor obținute comparativ cu subiectul și 

obiectivele tezei; evidențierea contribuțiilor personale; gradul de limitare a rezultatelor; 

posibile dezvoltării ulterioare pe direcția de cercetare respectivă sau adăugarea de tematici 

adiacente; 

- Concluziile nu se categorizează ca și capitol. 

f) Bibliografie: 
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- Lista prescurtărilor: dacă se utilizează sistem de citare cu abrevieri bibliografice 

ale periodicelor acestea se vor detalia într-o listă anterioară celei bibliografice; 

- Bibliografia va conține lista tuturor surselor de informație utilizate pentru 

redactarea tezei; 

- Lista bibliografică va fi structurată după cum urmează: bibliografie primară 

(principală), bibliografie secundară; enciclopedii, dicționare; 

- Sursele provenite din mediul virtual vor fi integrate la ”Bibliografie online”; 

g) Anexe: (dacă este cazul): anexele sunt menționate la finalul tezei ca secțiune aparte; 
vor fi numerotate în mod crescător. 

 

3. Reguli de redactare-tehnoredactare: 

a) Dimensiunea tezei (inclusiv Bibliografie, Anexe): min 200 pagini. 

b) Formatul tezei: A4; spațierea rânduri: 1,5; font: Times New Roman 12 puncte; 

margini: stânga ‒ 3 cm, dreapta ‒ 2,5 cm, sus ‒ 2,5 cm, jos ‒ 2,5 cm. 

c) Alinierea textului: 

- Paragrafele vor fi aliniate din stânga spre dreapta (stilul ”Justify”). 

- Titlurile capitolelor vor fi poziționate central (stilul ”Center”); titlurile subcapitolelor cu 

aliniat de 1,5  cm. 

d) Formatul titlurilor: 

- titlul 1 (capitol) ‒ font TNR, 14 puncte, Bold, poziționare centrală; numerotare: 1.; I. 

- titlul 2 (subcapitol) ‒ font TNR, 12 puncte, Italic, aliniere spre stânga; numerotare: 1.1.; 1. 

- titlul 3 ‒ font TNR, 12 puncte, Bold, aliniat de 1,5 cm; numerotare: 1.1.1. ; a. 

- titlul 4 ‒ font TNR, 12 puncte, Italic, aliniat de 2 cm; numerotare: 1.1.1.1 ; 1) 

e) Numele persoanelor menționate în text: se va preciza prenumele și numele. (Ex.: Ion 

Popescu; Janos Papp). 

f) Sublinierea, accentuarea în cadrul textului se realizează cu stilul ”Italic”. Nu se 

utilizează stilul ”Underline”. 

g) În text se utilizează paranteza rotundă: ( ). Î n  c a z u r i l e  d e  omisiuni ale unui 

text, precum și a  textelor  intercalate în textele citate se utilizează paranteza dreaptă: [ ]. 
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h) În text se folosesc ghilimele obișnuite: „...”. Citările în cadrul a lt or citate se 

marchează cu: „...»...«...”. 

i) Numerotarea paginilor: 

- Se face începând cu pagina de gardă, până la ultima pagină a lucrării; pe pagina de 

gardă nu apare numărul paginii. 

- Numărul de pagină este plasat central în subsolul paginii. 

j) Antetul paginii (recomandat) apare începând cu ” Introducerea” și va conține 

studentului-doctorand (stânga) și titlul capitolului (dreapta). 

k) Tabele și figuri: 

- Tabelele și figurile se numerotează cu cifre. 

- Fiecare tabel și figură are număr și titlu, care se menționează sub tabel sau figură. 

- În cazul preluării tabelului/figurii se precizează sursa datelor sub titlul 

tabelului/figurii, după titlu, în paranteză rotundă, folosind sistemul de citare al tezei. 

l) Alte aspecte 

- Utilizarea diacriticelor specifice limbii în care este redactată teza este obligatorie! 

- Fiecare capitol începe pe o pagină nouă! 

- Imprimarea tuturor paginilor tezei se va realiza doar pe o față a fiecărei foi! 

 

4. Citări: 

- „Definiții, expresii, pasaje, puncte de vedere, argumente, clasificări etc. ce aparțin 

unui autor, altul decât autorul tezei, de regulă se citează prin reproducerea fidelă a textului 

între ghilimele. În asemenea cazuri se indică în mod obligatoriu ‒ sub forma referințelor 

bibliografice aplicate în teză (în paranteză în interiorul textului sau ca notă de subsol) ‒ 

datele bibliografice ale sursei. 

- În cazul în care reproducerea ideilor ce aparțin unui alt autor se realizează cu 

propriile cuvinte ale autorului tezei în textul principal al tezei se indică în mod obligatoriu 

datele bibliografice ale sursei                                  în forma „Vezi” + referință bibliografică. 

- Textele citate din surse în limbi străine apar în teză sub formă de note de subsol, între 
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ghilimele, cu datele bibliografice ale sursei. Aceste citate în textul principal al tezei apar: 

a) sub formă de texte în limba română între ghilimele (dacă există traducere oficială a 

textului); 

b) sub formă de idei reproduse în limba română de autorul tezei cu trimiteri 

bibliografice la textul original prezentată ca notă de subsol. 

 

5. Referințe bibliografice: 

Autorul/autoarea tezei poate opta între două stiluri de referințe bibliografice: 

 

a) Stilul de citare Harvard: citarea sursei (nume, an de publicare, pagina/pagini) în interiorul 

textului: ex. 1 autor (Davis2019, 343-347); 2 autori (Davis and Barrett 2019, 343-347); 3 

autori (Davis, Barrett, and McLachlan 2019, 343-457); 4 autori sau mai mulți (Davis et al. 

2019, 343-347). 

- Lista bibliografică se va întocmi urmând regulile acestui stil de referințe bibliografice: 

https://www.scribbr.co.uk/referencing/harvard-bibliography/ 

 

b) Stilul de citare MHRA: referințele bibliografice sunt plasate ca note de subsol. Numerele 

notelor de subsol apar în text oriunde se citează sau se parafrazează dintr-o sursă. Cel 

mai frecvent, aceste numere sunt plasate la sfârșitul unei propoziții, după orice semn de 

punctuație și întotdeauna după citatul sau parafraza la care se referă.1 

 Pentru metodologia utilizării acestui stil de citare, inclusiv realizarea listei 

bibliografice, a se vedea: https://www.scribbr.co.uk/referencing/mhra-style/. 

 

6. Etica profesională: 

- ”Preluarea ideilor, expesiilor, definițiilor, argumentelor etc. ce aparțin unui autor, 

altul decât  autorul tezei, se face: 

a) sub formă de citate; 

 
1 https://www.scribbr.co.uk/referencing/mhra-style/. 

https://www.scribbr.co.uk/referencing/harvard-bibliography/
https://www.scribbr.co.uk/referencing/mhra-style/
https://www.scribbr.co.uk/referencing/mhra-style/
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b) prin reproducere cu propriile cuvinte ale autorului tezei. 

În ambele cazuri se vor indica în mod obligatoriu ‒ sub forma referințelor bibliografice 

aplicate în teză ‒ datele bibliografice ale sursei. 

- Citările se fac numai prin utilizarea ghilimelelor. 

- 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. 

- Este interzisă falsificarea datelor de orice natură.”2 

 

7. Rezumat (6-8 pagini): 

- Pagina de titlu (vezi model); 

- Cuprins (cuprinsul tezei); 

- Cuvinte-cheie (10 termeni/concepte/noțiuni fundamentale); 

- Sinteza ideilor principale (scop, obiectivele, ipoteza de lucru, metodologie, sinteza 

capitolelor, concluzii); 

- Bibliografie. 

  

 
2 http://hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/Scoli_doctorale/Ghid_redactare_teza-de-doctorat.pdf. 

http://hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/Scoli_doctorale/Ghid_redactare_teza-de-doctorat.pdf.
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[Model copertă] 
 

UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA 
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII DE SECURITATE 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEZĂ DE DOCTORAT 
 
 
 
 

Conducător de doctorat: 

(Titlu universitar) DR.ABIL. (Nume Prenume) 
 

Student-doctorand: 
NUME PRENUME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Anul susținerii publice) 
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[Modelul pagină de gardă/titlu] 
 

UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI”  CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE  

ȘCOALA DOCTORALĂ DE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII DE SECURITATE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Titlul tezei 
 
 
 
 
Conducător de doctorat: Student-doctorand: 

(Titlu universitar) dr.abil. (Nume Prenume) Nume Prenume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Anul susținerii publice)  
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[Model pagină de gardă/titlu rezumat] 

 
UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE 
ȘCOALA DOCTORALĂ DE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII DE SECURITATE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Titlul tezei 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 
 
 
 
 
 

Conducător de doctorat: Student-doctorand: 

(Titlu universitar) dr.abil. (Nume Prenume) Nume Prenume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Anul susținerii publice) 
 


