Anexa 1

AVIZ
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

CĂTRE SECRETARIATUL ŞCOLII DOCTORALE

Subsemnatul / a ............................................................................................, student-doctorand al Şcolii
Doctorale de Teologie, înmatriculat / ă la studiile universitare de doctorat la data de ................................,
domeniul

Teologie,

forma

...............................,

sub

conducerea

ştiinţifică

a

.............................................................................. am predat teza de doctorat cu tema, în format electronic, în
vederea

verificării

anti-plagiat

şi

a

organizării

pre-susţinerii

în

cadrul

comisiei

de

îndrumare:

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... .
.................................................................................................... .

Student-doctorand,
...................................

Data ...............................

Anexa 4
NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DE LA ŞCOALA DOCTORALĂ

Domnule Director,
Subsemnatul / a ............................................................................................., student-doctorand al Şcolii
Doctorale

de

Teologie,

înmatriculat

/

ă

la

studiile

universitare

de

doctorat

la

data

de

...................................................................., domeniul Teologie, forma ..............................., vă rog să aprobaţi
prezentarea

în

cadrul

comisiei

de

îndrumare

a

tezei

de

doctorat

cu

tema:

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ...........................................
.................................................................................................................................................................................
sub conducerea ştiinţifică a ......................................................................... pentru data de .............................. în
cadrul şcolii doctorale.

Student-doctorand, ...................................

Data ...............................

Anexa 7
Confirm declaraţia studentului-doctorand
cu privire la originalitatea tezei de doctorat.
Conducător de doctorat,

DECLARAŢIE

Subsemnatul / Subsemnata ____________________________________________________________,
student-doctorand în cadrul Şcolii doctorale de Teologie a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea din
Bucureşti, în domeniul Teologie, declar pe proprie răspundere că lucrarea de faţă este rezultatul muncii mele, pe
baza cercetărilor mele şi pe baza informaţiilor obţinute din surse care au fost citate şi indicate, conform normelor
etice, în note şi bibliografie în conformitate cu prevederile art.143 alin. (4) şi art.170 din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.65 alin. (5) – (7) din Codul studiilor
universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.681/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Declar că nu am folosit în mod tacit sau ilegal munca altora şi că nici o parte din teză nu încalcă
drepturile de proprietate intelectuală a altcuiva, persoană fizică sau juridică. Declar că lucrarea nu a mai fost
prezentată sub această formă vreunei alte instituţii de învăţământ superior în vederea obţinerii unui grad sau titlu
ştiinţific ori didactic.

Semnătura ......................

Data ................................

Anexa 8
CERERE DEPUNERE

Universitatea din Bucureşti
Facultatea de TEOLOGIE ORTODOXĂ
Şcoala doctorală de TEOLOGIE

Confirm cele declarate de
studentul-doctorand,
Conducător de doctorat,

Doamnă / Domnule Director,

Subsemnatul / a ____________________________________________________________,
student-doctorand în domeniul

conducător de

TEOLOGIE ,

doctorat ____________________________________, am finalizat teza de doctorat intitulată:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________”,
pe care o depun în 3 exemplare, în vederea obţinerii titlului de doctor în domeniul
____________________________________________________.
Declar pe propria răspundere că teza de doctorat depusă, în forma printată și în forma
electronică, este conformă cu cea care a fost supusă analizei de similitudini.
Totodată depun, într-un singur exemplar, actele necesare susţinerii tezei, potrivit cu Instrucţiunile
Ministerului Educaţiei Naţionale.
Menţionez că sunt / nu sunt încadrat (ă) cu carte de muncă la Universitatea din Bucureşti.

Data ___________

Semnătura ______________

