
ŞCOALA DOCTORALĂ DE GEOŞTIINŢE 

 

Etapele de susţinere a unui referat/raport  

la Şcoala Doctorală de Geoștiințe 

 

1. Doctorandul completeaza cererea de sustinere a referatului/raportului . Aceasta 

se poate ridica de la secretariat sau se poate descărca de pe site ul facultăţii :  

 

https://www.geo.uaic.ro/ro/programe-de-studii/scoala-doctorala-

geostiinte/formulare-scoala-doctorala 

 

 

2. Cererea se depune de catre doctorand la secretariatul facultatii cu cel putin 10 

zile inaintea susţinerii, semnată de doctorand și conducatorul stiintific; 

 

3. Aceasta se va inregistra şi semna de catre domnul director al şcolii doctorale; 

 

4. In ziua sustinerii se va  ridica cererea de la secretrariat de către doctorand, şi se 

înaintează comisiei în vederea susţinerii referatului; 

 

5. După susţinerea referatului se va completa procesul verbal în doua exemplare cu 

calificativele primite şi cu semnaturile fiecărui membru al comisiei; 

 

6. Termenele de susţinere a rapoartelor de cercetare sunt cele prevăzute în planul 

individual de cercetare ştiinţifică;  

 

- Conform Art. 29 aliniat (b) – cele două rapoarte se pot sustine în 

anul II sau III de studii doctorale. Fiecare conducător de doctorat va 

decide asupra conținutului și formei acestor Rapoarte 

 

 

7. Termenele de susținere a Rapoartelor prevăzute în Programul de cercetare 

științifică pot fi prelungite  cu maximum 6 luni,  la solicitarea doctorandului, în 

https://www.geo.uaic.ro/ro/programe-de-studii/scoala-doctorala-geostiinte/formulare-scoala-doctorala
https://www.geo.uaic.ro/ro/programe-de-studii/scoala-doctorala-geostiinte/formulare-scoala-doctorala


baza unei cereri aprobate de conducătorul ştiinţific şi directorul şcolii doctorale, ( 

art. 30 - aliniat 1, Regulamentul Scolii doctorale); 

 

8. După susținerea Raportului, cererea împreună cu cele două procese verbale se 

depun la secretariatul facultăţii si va fi inclus în dosarul personal al doctorandului.  

Procesul verbal se poate descărca de pe site-ul facultății:  

 

https://www.geo.uaic.ro/ro/programe-de-studii/scoala-doctorala-

geostiinte/formulare-scoala-doctorala 

 

a. Secretariatul nu primeste Procesele Verbale fără semnăturile 

Comisiei de îndrumare;  

 

9. În cazul în care rapoartele nu au fost susţinute în termenul prevăzut în Programul 

de cercetare științifică, doctorandul este propus pentru exmatriculare; Art. 15  

aliniat 6, litera (i); 

 

10. Prezentările rapoartelor se evaluează printr-un calificativ: „foarte bine”, „bine”, 

satisfăcător” sau „nesatisfăcător” Art. 30 aliniat 2 

 

11. În cazul respingerii unui referat/raport  (care a obţinut calificativul 

„nesatisfăcător), studentul doctorand il poate reface şi susţine doar o singură 

dată, urmând aceeaşi procedură, în termen de 3 luni de la data respingerii. În 

cazul în care raportul este respins şi a doua oară, doctorandul este propus pentru 

exmatriculare (Art. 30-  aliniat (3). 

 

12. Regulamentul  pentru seria 2021 – 2024 

 

https://www.geo.uaic.ro/images/docuri/scoala_doctorala/regulamente/Regulame

ntul-institi%C5%A3ional-de-organizare-%C5%9Fi-func%C5%A3ionare-a-

studiilor-univ.-de-doctorat-2021-1.pdf 

 

 

Secretar șef facultate, 

Ing. Maria REBEGEA 
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