ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

Anexa 3 la Hotărârea Senatului nr. 143 din 17 decembrie 2018
Președintele Senatului UDJG,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu

Regulament privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor
universitare de doctorat în cadrul școlilor doctorale din IOSUD-UDJG
I. Aspecte generale
Art. 1. Finalizarea ciclului al III - lea, respectiv finalizarea studiilor universitare de doctorat în
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG), se realizează la nivelul fiecărui domeniu de
doctorat, în cadrul școlilor doctorale, înfiinţate conform HS nr. 62/15.06.2017. Finalizarea studiilor
universitare de doctorat și procedura de susţinere a tezei de doctorat se desfășoară în conformitate cu:
►Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
►Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare.
►Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5.110/2018 privind aprobarea standardelor naționale
minimale pentru acordarea titlului de doctor.
►Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
►ORDINUL Nr. 5381/2016 din 29 septembrie 2016 pentru modificarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016.
►Ordinul nr. 3482/24.03.2016 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului
National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.
►Ordinul nr. 3485/24.03.2016 privind lista programelor recunoscute de CNATDCU și utilizate la
nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat și al
Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice.
►Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii Educației
Naționale nr.1/2011.
►Hotărârea de Guvern nr. HG 134/2016 privind modificarea și completarea Codului studiilor
universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011.
►Regulamentul instituțional privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în
școlile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, aprobat prin Hotărârea de Senat nr.
12/10.04.2014.
►Ordonanța de urgență nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării
științifice și pentru modificarea unor acte normative.
►Hotărârea Guvernului nr. 778/2015 privind domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul
instituțiilor de învățământ superior.
Art. 2. Școlile doctorale din IOSUD-UDJG desfășoară și finalizează studii la ciclul III de studii
universitare, respectiv studii universitare de doctorat, pentru următoarele domenii de doctorat:
Școala Doctorală de Științe Socio-Umane (SDSSU).
CNATDCU, Comisia 27 - Științe economice și administrarea afacerilor, Domenii:
Management și Economie.
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CNATDCU, Comisia 28 - Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport, Domeniu
Știința sportului și educației fizice.
CNATDCU, Comisia 29 – Filologie.
CNATDCU, Comisia 31 - Istorie și studii culturale, Domeniu Istorie.
Școala Doctorală de inginerie mecanică și industrială (IMI).
CNATDCU, Comisia 16 - Inginerie industrială și management, Domeniu Inginerie
industrială.
CNATDCU, Comisia 17 - Inginerie mecanică, mecatronică și robotică, Domeniu Inginerie
mecanică.
Școala doctorală de știinţe fundamentale și inginerești (SFI).
CNATDCU, Comisia 4 - Chimie.
CNATDCU, Comisia 7 - Ingineria materialelor.
CNATDCU, Comisia 9 - Inginerie electrică.
CNATDCU, Comisia 14 - Ingineria resurselor vegetale şi animale, Domenii: Ingineria
produselor alimentare, Biotehnologii și Inginerie și management în agricultură și dezvoltare
rurală.
CNATDCU, Comisia 15 - Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor,
Domenii: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor.
CNATDCU, Comisia 20 - Medicină.
Art. 3. Desfășurarea finalizării studiilor universitare de doctorat și susţinerea publică a tezei de
doctorat, în cadrul școlilor doctorale, are la bază următoarele principii:
a) pregătirea profesională de calitate a doctoranzilor;
b) egalitatea de șanse și principiul nediscriminării;
c) transparența cu privire la informațiile legate de procedura de finalizare a studiilor universitare
de doctorat și de susţinere publică a tezelor de doctorat.
II. Competenţele asigurate de programele de studii universitare de doctorat
Art. 4. Programele de studii universitare de doctorat ale școlilor doctorale asigură formarea de
competenţe profesionale (de conţinut, cognitive şi de cercetare) în domeniile de specialitate aferente
şcolii, precum şi a unor competenţe transversale.
Art. 5. Programele de studii universitare de doctorat ale școlilor doctorale se pot desfăşura în limba
română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, conform contractului de studii doctorale încheiat
între IOSUD-UDJG, conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand.
a) ÎN CAZUL ÎN CARE, ca urmare a unei cotutele, limba de desfăşurare a studiilor universitare de
doctorat se modifică, această modificare va face obiectul semnării unui act adiţional, caz în care pe
diplomă se vor menţiona cele două limbi (română şi limba de circulaţíe internaţională).
b) Limba în care se redactează şi se susţine teza de doctorat este limba româna sau o limbă de
circulaţie internaţională. În cadrul IOSUD-UDJG, rezumatul tezei se redactează în limba română şi
într-o limbă de circulaţie internaţională.
Art. 6
(1) Competenţele profesionale sunt competenţele specifice domeniului:
a) cunoştinţe avansate în domeniu;
b) capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare;
c) stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată;
d) cunoştinţe privind managementul proiectelor de cercetare;
e) stăpânirea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare;
f) abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice;
g) abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională, necesare documentării şi
elaborării de lucrări ştiinţifice;
h) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice în domeniul
respectiv.
(2) Conform Codului studiilor universitare de doctorat, sunt considerate drept competenţe transversale
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următoarele:
a) competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii;
b) competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională;
c) utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării;
d) abilităţi de interrelaţionare şi de lucru în echipă;
e) cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare;
f) calităţi de conducere;
g) cunoştinţe privind managementul carierei, precum şi însușirea de tehnici privind căutarea unui loc
de muncă şi de creare de locuri de muncă pentru alţii;
h) cunoştinţe privind managementul riscului, crizei şi al eşecului;
i) cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;
j) capacităţi de antreprenoriat economic, tehnologic şi social.
III. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi programul de cercetare
ştiinţifică.
Art. 7.
(1) Şcolile doctorale din cadrul IOSUD - UDJG pun la dispoziţia studenţilor-doctoranzi programe de
pregătire bazate pe studii universitare avansate, alcătuite din activităţi desfăşurate în formaţiuni
instituţionalizate de studiu, prin cursuri, seminare şi altele asemenea.
(2) Oportunitatea organizării unui program de pregătire universitară avansată, precum şi structura şi
conţinutul acestuia sunt stabilite de către școlile doctorale, pe baza propunerilor conducătorilor de
doctorat.
(3) Şcolile doctorale sunt obligate să asigure accesul liber şi neîngrădit la programul de pregătire
avansată tuturor studenţilor săi doctoranzi, sau celor din cadrul altor şcoli doctorale.
Art. 8.
(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu trebuie să afecteze în mod negativ
timpul disponibil al studentului-doctorand pentru programul individual de cercetare ştiinţifică şi
trebuie să fie relevant pentru subiectul de cercetare al lucrării de doctorat.
(2) Creditele obţinute într-un program de masterat de cercetare sau parcurgerea unor stagii anterioare
de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în
universităţi ori în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu, pot fi recunoscute ca echivalente cu cele
dintr-un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate. Echivalarea este propusă de către
conducătorul de doctorat şi se aprobă de CSD.
(3) Participarea unui anumit student-doctorand la programul de pregătire bazat pe studii universitare
avansate şi alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui program, care trebuie urmate de către
studentul-doctorand, sunt stabilite de către conducătorul de doctorat al acestuia. Îngrădirea acestei
opţiuni a conducătorului de doctorat este interzisă.
(4) Studentul-doctorand poate opta, în mod independent, pentru parcurgerea altor cursuri (decât cele
din programul individual de pregătire) puse la dispoziţie de şcoala doctorală din care face parte sau de
către alte şcoli doctorale.
(5) Durata cumulată a programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu poate depăşi 3
luni.
Art. 9.
(1) Programul de studii universitare de doctorat este constituit, minimal, din următoarele componente:
I. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cuprinde frecventarea cursurilor
generale și a maxim altor 2 discipline ale domeniului sau şcolii doctorale, sau alte forme de pregătire
propuse de către conducătorul de doctorat.
II. Programul de cercetare ştiinţifică cuprinde minimum:
a) un raport de cercetare bibliografică şi două rapoarte de cercetare ştiinţifică cu rezultate proprii,
susţinute în prezenţa comisiei de îndrumare (Anexa - Programul individual de studii universitare de
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doctorat).
b) lucrări publicate în reviste de specialitate, în conformitate cu standardele specifice fiecărui domeniu
al școlilor doctorale, privitoare la acordarea titlului de doctor și menționate în legislația în vigoare.
c) participări cu lucrări la conferinţe ştiinţifice, în conformitate cu standardele specifice fiecărui
domeniu al școlilor doctorale, privitoare la acordarea titlului de doctor și menționate în legislația în
vigoare.
(2) Evaluarea în vederea acordării titlului de doctor se face pe baza tezei de doctorat şi a susţinerii
publice a acesteia, conform procedurii și formularelor completate, existente pe pagina web a IOSUD UDJG (Anexele 1-9).
Anexa 1: Cerere privind demararea procedurii de analiză a similitudinilor și evaluare a tezei de către
comisia de îndrumare.
Anexa 2: Rezoluția conducătorului de doctorat cu privire la raportul de similitudine.
Anexa 3: Procesul-verbal întocmit la presusținerea tezei (prezentarea în comisia de îndrumare).
Anexa 4: Declarația privind asumarea răspunderii asupra tezei.
Anexa 5: Fișa de lichidare.
Anexa 6: Propunerea conducătorului de doctorat privind componența comisiei de susținere publică a
tezei de doctorat.
Anexa 7: Cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat.
Anexa 8: Declarația studentului-doctorand privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de
doctorat.
Art. 10. Tehnoredactarea, indexarea și tipărirea tezei de doctorat susținute public în IOSUD - UDJG se
realizează conform GHIDULUI privind tehnoredactarea, indexarea şi tipărirea tezei de doctorat
adoptat de către membrii CSUD în ședința din 27 septembrie 2013 și aprobat în ședința Consiliului de
administrație din 1 Octombrie 2013 (CA44/1.10.2013).
Art. 11
(1) Programul de cercetare ştiinţifică presupune inclusiv participarea studentului-doctorand la unul sau
mai multe proiecte ştiinţifice, cu acordul conducătorului de doctorat.
(2) Responsabilitatea asupra structurii, conţinutului, organizării şi desfăşurării programului de
cercetare ştiinţifică al studentului-doctorand revine conducătorului de doctorat.
(3) Conducătorul de doctorat stabileşte parcursul ştiinţific al studentului-doctorand şi ia măsurile
necesare pentru maximizarea şanselor finalizării programului de doctorat.
(4) Asigurarea resurselor necesare desfăşurării proiectelor de cercetare în care este implicat studentuldoctorand reprezintă o obligaţie specifică atât a IOSUD-UDJG și a școlii doctorale, cât şi a
conducătorului de doctorat.
Art. 12. Pentru monitorizarea parcursului ştiinţific, studentul-doctorand întocmeşte, o dată la 12 luni,
împreună cu conducătorul şi membrii comisiei de îndrumare, un raport al activităţilor desfăşurate în
cadrul programului său de cercetare ştiinţifică. Raportul este avizat de către conducător şi comisia de
îndrumare și se depune la Secretariatul școlii doctorale.
Art. 13. În vederea valorificării competenţelor dobândite prin studiile universitare de doctorat, școlile
doctorale din IOSUD-UDJG pot organiza, în cadrul lor, programe de cercetare post-doctorale,
orientate spre consolidarea/dezvoltarea competenţelor de cercetare ştiinţifică.
IV. Teza de doctorat şi finalizarea studiilor universitare de doctorat
Art. 14.
(1) Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite prin Regulamentul Școlilor doctorale
din IOSUD-UDJG.
(2) IOSUD - UDJG propune formatul-tip al tezei de doctorat, care poate include elemente de structură
şi de formatare grafică.
(3) Conţinutul şi structura tezei de doctorat sunt stabilite de către studentul-doctorand, prin consultare
cu conducătorul de doctorat.
(4) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand până în
momentul finalizării acesteia în vederea susţinerii publice.
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(5) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice material
preluat.
(6) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă, printr-o declaraţie scrisă,
corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor
exprimate în aceasta.
(7) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate
sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului.
Art. 15.
(1) Tezele de doctorat, împreună cu anexele acestora, sunt documente publice şi se redactează şi în
format digital.
(2) Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în conformitate
cu prevederile legii.
(3) Valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de proprietate industrială asupra produsului sau
creaţiei originale realizate în cadrul programului de studii universitare de doctorat se realizează în
conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.
Art. 16.
(1) Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedință publică a tezei de doctorat,
în faţa comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare comisie de doctorat.
(2) Susţinerea publică poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare
şi-au dat acordul. La prezentarea tezei în faţa comisiei de îndrumare pot participa, în calitate de
invitaţi, membrii departamentului în care îşi desfaşoară activitatea coducătorul de doctorat sau alţi
invitaţi.
(3) În vederea susţinerii publice, teza de doctorat se depune oficial la Secretariat doctorat, împreună cu
acordul conducătorului de doctorat şi al membrilor comisiei de îndrumare (Anexe 1-8, Art 9). Spațiul
alocat, în procesul-verbal al susținerii publice, VOTULUI referentului neparticipant la acesta, se
completează de către preşedintele comisiei, pe baza votului referentulului absent, trimis în plic sigilat
la Secretariat doctorate.
(4) În urma identificării unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, inclusiv plagierea
rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date
fictive, în procesul evaluării tezei de către conducătorul de doctorat sau de către comisia de îndrumare,
nu se obţine acordul de susţinere publică.
(5) Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat, aprobată de către CSUD şi numită
prin ordinul rectorului UDJG. Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri: preşedintele,
ca reprezentant al IOSUD-UDJG, conducătorul de doctorat şi cel puţin 3 referenţi oficiali din ţară sau
din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, şi din care cel puţin 2 îşi
desfăşoară activitatea în afara IOSUD-UDJG. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel
puţin funcţia didactică de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II, ori au calitatea
de conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate.
(6) În cazul doctoratului în cotutelă, comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat cuprinde
reprezentanţi ai ambelor IOSUD-uri. Preşedintele comisiei este un reprezentant al IOSUD care
organizează susţinerea publică a tezei de doctorat. Teza de doctorat se susţine obligatoriu în UDJG
(instituţia în care a fost înmatriculat studentul-doctorand). Teza poate fi susţinută şi în instituţia
parteneră, dacă acest lucru este prevăzut în acordul de cotutelă.
(7) Referenţii oficiali membri ai comisiei de doctorat trebuie să fie specialişti în domeniul tezei sau în
domenii direct înrudite.
(8) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea ei de către toţi membrii comisiei
de doctorat şi în prezenţa a cel puţin patru dintre aceştia, cu participarea obligatorie a preşedintelui
comisiei şi a conducătorului de doctorat.
(9) Membrul comisiei de doctorat care nu poate participa la susţinerea publică a tezei de doctorat
trebuie să trimită şcolii doctorale, înainte de data programată pentru susţinerea publică a tezei, referatul
de evaluare a acesteia, o declaraţie scrisă prin care comunică motivul absenţei, precum şi votul privind
conferirea titlului de doctor şi calificativul propus (Art 16).
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(10) Susţinerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de
doctorat şi a publicului (Anexa17).
(11) Comunitatea academică din cadrul IOSUD-UDJG va fi informată asupra conţinutului tezei de
doctorat aprobate în vederea susţinerii publice, asigurându-se accesul la conţinutul lucrării, în
biblioteca UDJG, cu cel puţin 10 zile înaintea susţinerii publice.
(12) Data şi locul susţinerii tezei de doctorat se afişează la sediul IOSUD-UDJG şi la sediul școlii
doctorale cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită de preşedintele comisiei de doctorat, prin anunţ
scris şi prin afişare electronică pe site-ul UDJG.
(13) În vederea publicării pe site-ul IOSUD-UDJG, rezumatul tezei de doctorat se depune la şcoala
doctorală cu cel puţin 15 de zile înainte de data programată pentru susţinerea publică. În situaţia în care
teza de doctorat este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, rezumatul acesteia se scrie
obligatoriu şi în limba română.
(14) Este interzisă oferirea, de către studentul-doctorand, a unor cadouri sau a altor foloase necuvenite
membrilor comisiei de doctorat, ori solicitarea ca studentul-doctorand să contribuie la decontarea unor
cheltuieli aferente deplasării unor membri ai comisiei de doctorat sau organizării susţinerii publice a
tezei de doctorat.
Art. 17.
(1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de
doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat.
Calificativele care pot fi atribuite sunt: "Excelent", "Foarte bine",
"Bine, "Satisfăcător" şi "Nesatisfăcător".
(2) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică, în procesul evaluării tezei, atât
anterior susţinerii publice, cât şi în cadrul acesteia, abateri grave de la buna conduită în cercetarea
ştiinţifică şi activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori,
confecţionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive, este obligat să ia următoarele
măsuri:
a) Să sesizeze comisia de etică a instituţiei de învăţământ superior în care este înmatriculat studentuldoctorand şi comisia de etică a instituţiei în care este angajat conducătorul de doctorat pentru analiza şi
soluţionarea cazului conform legii, inclusiv prin exmatricularea studentului-doctorand, potrivit art.
306-310 si 318-322 din Legea nr. 1/2011 şi prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare.
b) Să notifice tuturor membrilor comisiei de doctorat abaterile şi să propună acordarea calificativului
„Nesatisfăcător”.
(3) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică
şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului „Excelent”, "Foarte bine", "Bine"
sau "Satisfăcător", comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. Propunerea se înaintează
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU),
spre validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune ministrului Educaţiei Naţionale
acordarea sau neacordarea titlului de doctor (Anexa 20).
(4) În cazul atribuirii calificativului "Nesatisfăcător", comisia de doctorat precizează elementele de
conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi solicită o nouă susţinere
publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat ca şi în
cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine calificativul
"Nesatisfăcător", titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat.
(5) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD-UDJG primeşt,e din
partea Ministerului Educaţiei Naţionale, o motivaţie scrisă de invalidare, redactată în baza observaţiilor
CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la data
primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua oară, titlul de doctor nu va fi
acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.
Art. 18.
(1) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului de resort, după validarea tezei de doctorat, în
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condiţiile legii.
(2) În cazul constatării nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv în cazul
constatării plagiatului, titlul de doctor poate fi revocat conform legii.
Art. 19.
(1) Diploma conferită după promovarea integrală, inclusiv susţinerea publică şi obţinerea avizului
CNATDCU, a unui program de studii universitare de doctorat, se numeşte diplomă de doctor. În
diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor se menţionează, în mod expres, domeniul
de doctorat.
(2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific se conferă, de către IOSUD-UDJG,
diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr.
(3) Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obţinut de studentul-doctorand, respectiv
„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”. De asemenea, pe diploma de doctor se va înscrie
şi o menţiune în limba latină, după cum urmează:
a) pentru calificativul "Excelent", se înscrie menţiunea "Summa cum laude";
b) pentru calificativul "Foarte bine", se înscrie menţiunea "Magna cum laude";
c) pentru calificativul "Bine", se înscrie menţiunea "Cum laude".

Str. Domnească nr.47, cod postal 800008, Galați, România, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro
Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal.
7/7

