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PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
SUSȚINERII TEZELOR DE DOCTORAT ÎN SISTEM ONLINE 

 
 

1. GENERALITĂŢI 

 
Art. 1. Având în vedere prevederile Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea Studiilor Universitare de doctorat în Universitatea Politehnica din 
București cât și prevederile art. 1 din OUG 58/2020 și art. II din OMEC 
4206/6.05.2020, IOSUD-UPB organizează pe perioada stării de urgență și până la 
începutul anului universitar 2020/2021, susținerea tezelor de doctorat în regim on-
line, conform prezentei proceduri.  

Art. 2. Toate celelalte prevederi cu excepția susținerii publice a tezei de 
doctorat,, stipulate în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Studiilor 
Universitare de doctorat în Universitatea Politehnica din București aprobat de 
Senatul UPB rămân valabile. 

 

2. ORGANIZAREA ȘI SUSȚINEREA TEZELOR DE DOCTORAT  
ÎN SISTEM ON-LINE 

 
Art. 3. Organizarea procesului de susținere în sistem on-line a tezelor de 

doctorat este asigurată de Biroul Doctorate și Școala doctorală în care doctorandul 
este înmatriculat  după ce sunt parcurse toate etapele premergătoare susținerii 
publice conform art. 36 alin. (1) și cu respectarea prevederilor art. 40 alin.(2) și (3) 
din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Studiilor Universitare de 
doctorat în Universitatea Politehnica din București. 

Art. 4. Anunțul privind susținerea publică realizat de Biroul Doctorate cu 
respectarea prevederilor art. 41 din Regulamentul privind organizarea și 
desfășurarea Studiilor Universitare de doctorat în Universitatea Politehnica din 
București  trebuie să includă și posibilitatea conectării de către orice persoană 
doritoare în sesiunea de susținere on-line. În acest sens anunțul privind susținerea 
publică va conține și o adresă de e-mail la care orice persoană interesată să 
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participe la susținerea on-line să-și trimită datele de contact pentru a putea fi 
adăugată în lista participanților. 

Art. 5. Susținerea tezei de doctorat se realizează pe platforma Microsoft 
Teams la data și ora stabilite de Președintele Comisiei de Doctorat după aprobarea 
dată de Consiliul Școlii doctorale și dupa consultarea cu ceilalți membri ai comisiei.  

Art. 6. Susținerea în varianta on-line a tezei de doctorat (prezentarea tezei de 
către candidat, sesiunea de întrebări și răspunsuri) trebuie să fie înregistrată integral, 
pentru fiecare candidat în parte și arhivată la nivelul fiecărei școli doctorale. 

Art. 7. În urma susținerii on-line, membrii Comisiei de Doctorat întocmesc 
Procesul-verbal conform modelului în vigoare, care este semnat electronic de toți 
membrii comisiei și se înaintează Biroului Doctorate în termen de 2 zile lucrătoare. 


