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Anexă la  

REGULAMENTUL INSTITUȚIONAL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ALE PRO-

GRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

APROBAT ÎN ȘEDINȚA SENATULUI UNAB  din 27.08.2020, conform Hotărârii nr. 47 

 

 În conformitate cu Legea Educației Naționale, nr.1/2011, cu modificările și completările ul-

terioare și cu OUG 58/23.04.2020, susținerile publice ale tezelor de doctorat se vor desfășura 

începând din data de 1 septembrie 2020 prin conferință audio-video.  

 Presusținerea tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare se va face online, prin interme-

diul uneia dintre cele două platforme instituționale Google Meet sau Cisco Webex. Procesul-

verbal corespunzător va fi semnat electronic de conducătorul științific și de toți membrii 

comisiei de indrumare. Conducătorul științific va transmite apoi procesul verbal secretaria-

tului școlii doctorale. 

 Cererea de fixare a datei susținerii publice a tezei de doctorat va conține, pe lângă data și ora, 

precizări despre platforma online folosită precum și link-ul generat, astfel încât să poată fi 

asigurat accesul publicului la ședința de susținere.  

 Susținerea publică a tezei de doctorat se va realiza prin intermediul uneia dintre cele două 

platforme instituționale Google Meet sau Cisco Webex. La susținerea publică pot fi prezenți 

fizic președintele comisiei, conducătorul științific și studentul doctorand. Referenții oficiali 

ai tezei de doctorat vor participa în direct online. Președintele comisiei are responsabilitatea 

ca procesul verbal de la susținerea publică a tezei de doctorat să fie semnat de către toți 

membrii comisiei de doctorat și transmis secretariatului școlii doctorale. 

 Ședința de susținere publică va fi înregistrată și se va arhiva de către secretariatul școlii doc-

torale. 

 Înregistrarea va fi depusă la dosarul studentului doctorand pentru verificarea tuturor as-

pectelor administrative care trebuie respectate. 
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 Nici o înregistrare nu poate fi publicată în mediul on-line, acestea fiind utile doar pentru a 

dovedi desfășurarea susținerii publice a tezei de doctorat. 

Prezenta procedură se constituie ca anexă a metodologiei de susținere publică a tezelor de doc-

torat prevăzută la art. 41 din Regulamentul instituțional de desfășurare și organizare ale programelor 

de studii universitare de doctorat din Universitatea Națională de Arte, aprobat în ședința Senatului 

din data de 15.11.2019, prin Hotărârea cu numărul 140.  

 

 


