
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI     Anexa 13 
Şcoala Doctorală______________________________     MODEL 
        
   
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi _________________________________, ora _________ 
cu ocazia susţinerii tezei de doctorat a doamnei/domnului ____________________________  
cu titlul “__________________________________________________________________” 

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul de doctorat ___________________________ 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Susţinerea tezei are loc în sala __________, ora _______. 
 
Preşedintele comisiei, prof.dr. în deschiderea şedinţei de susţinere publică, prezintă comisia de 

doctorat, numită prin Decizia Rectorului UAIC nr.__________ din _______________________ formată din: 
Preşedinte: prof. dr. _____________________,  
Conducător ştiinţific prof. dr./CS I dr.________________________,  
Membri:  prof./conf/CS I dr. ________________________ 

 prof./conf/CS I dr. ________________________ 
 prof./conf/CS I dr. ________________________  
 
 
 

  Domnul prof. dr. ______________________, în calitate de preşedinte al comisiei de doctorat, 
prezintă activitatea de doctorat a doamnei/domnului ___________________________ pe durata studiilor de 
doctorat (situaţia promovării rapoartelor ştiinţifice, eventuale întreruperi, publicaţii ale drd, altele). 
…………………………. 

Preşedintele comisiei  dă cuvântul doctorandei/doctorandului pentru prezentarea lucrării elaborate. 
 
Doctoranda/doctorandul prezintă structura lucrării, importanţa temei de cercetare, obiectivele 

urmărite, concluzii desprinse în urma cercetării , contribuţiile personale, altele. 
……………………………………………………………………….. 
 
Preşedintele comisiei dă cuvântul  conducătorului de doctorat, prof./CS I dr. ______________- 
………………………………………….. 
Preşedintele comisiei dă cuvântul doamnei/domnului  prof./conf/CS I dr. ______________, în 

calitate de referent. 
………………………………………….. 
Preşedintele comisiei dă cuvântul doamnei/domnului  prof./conf/CS I dr. ______________, în 

calitate de referent. 
………………………………………….. 
Preşedintele comisiei dă cuvântul doamnei/domnului  prof./conf/CS I dr. ______________, în 

calitate de referent. 
………………………………………….. 
 
 
Preşedintele comisiei ________________________ mulţumeşte comisiei pentru participare şi invită 

asistenţa la discuţii şi comentarii. 



 
(Fiecare membru al comisiei adresează cel puţin 2 întrebări.) 
 
Întrebare : 
Răspuns : 
 
Întrebare : 
Răspuns : 
 
Întrebare : 
Răspuns : 
 
Întrebare : 
Răspuns : 
 
 

 
În urma dezbaterii comisia de doctorat, după deliberare, a hotărât să acorde doctorandei(ului) titlul 

ştiinţific de doctor în domeniul ________________ cu calificativul “_______________”, după cum 
urmează: 
Preşedinte: prof. dr. _____________________, calificativul “_______________” şi semnează. 
Conducător ştiinţific : prof./conf/CS I dr. ________________________, calificativul “_______________” şi 
semnează. 
Membri: prof./conf/CS I dr. ________________________, calificativul “_______________” şi semnează. 

 prof./conf/CS I dr. ________________________, calificativul “_______________” şi semnează. 
 prof./conf/CS I dr. ________________________, calificativul “_______________” şi semnează. 
 
 
 
 
În baza calificativelor obţinute de doctorand la susţinerea rapoartelor ştiinţifice, aprecierii tezei de 

doctorat, comisia a hotărât să i se confere titlul ştiinţific de doctor în domeniul de doctorat 
________________,  doamnei/domnului _________________________. 

 
 
 
 Preşedintele comisie,  

 
 
 prof./conf/CS I dr. _______________ Întocmit, 
       
 _________________________ 
 


