
 

 

 

 

Ghid de redactare a tezei de doctorat 
 

În vederea standardizării instituționale, Școala Doctorală de Sociologie oferă un ghid de 

redactare a tezei de doctorat, precizând elemente precum: identitatea vizuală a Școlii 

Doctorale și a Universității Babeș-Bolyai, structura formală a tezei, standardul de 

redactare a referințelor bibliografice sau alte cerințe formale de tehnoredactare etc.. 

Informații detaliate privind redactarea unei teze de doctorat în Sociologie pot fi 

consultate și la adresa https://doctorat.unibuc.ro/wp-

content/uploads/2020/03/02_FSAS_Redactarea-lucrarii-de-doctorat_actualizat-2013.pdf    

 

Teza de doctorat reprezintă produsul principal al studiilor doctorale. Aceasta probează 

rezultatul cercetării ştiinţifice realizate de doctorand şi trebuie să prezinte rezultate 

originale în domeniul sociologiei. 

 

Structura tezei de doctorat 

Pagina de titlu a tezei de doctorat trebuie să cuprindă antetul, titlul tezei, numele 

candidatului și al coordonatorului, locul și anul susținerii tezei, conform exemplului 

atașat (Anexa 1). 

 

Standardele de redactare ale tezei de doctorat 

 

Teza de doctorat poate fi redactată în limba română, maghiară sau engleză. Pentru 

lucrările redactate în limba română se vor utiliza obligatoriu diacriticele (ă, î, ș, ț, â). 

Indiferent de limba de redactare nu vor fi acceptate lucrările care nu respectă normele 

ortografice curente, precum lucrările redactate cu greşeli ortografice sau gramaticale  

https://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/03/02_FSAS_Redactarea-lucrarii-de-doctorat_actualizat-2013.pdf
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sistematice. Textul va fi redactat utilizând fontul Times New Roman, 12, spațiere 1,5 

rânduri. Paginile vor avea format A4 şi margini: sus-jos 2,54 cm şi dreapta-stânga 2,54 

cm. 

 
Figurile și tabelele se includ în corpul textului cu titlul prezentat deasupra pentru tabele 

respectiv în josul figurilor. Tabelele și figurile se numerotează cu cifre arabe (Tabelul 1, 

Tabelul 2; Figura 1, Figura 2 etc.).  

 
 

Titlurile și subtitlurile 

Titlurile capitolelor și subcapitolelor vor fi redactate în următorul format, respectând 

principiile de subordonare: 

 

 
CAPITOLUL I. CENTRAT CU LITERE MARI DE TIPAR, TNR 14, Bold 

 

1.1. Centrat, Bold, TNR 12 

1.1.1. Aliniat la stânga, bold, TNR 12 

1.1.2. Aliniat la stânga, bold, TNR 12 

1.1.3. Aliniat la stânga, bold, TNR 12 

1.1.3.1. Aliniat la stânga, bold, TNR 12 

1.1.3.2. Aliniat la stânga, bold, TNR 12 

1.2. Centrat, Bold, TNR 12 

1.2.1 Aliniat la stânga, bold, TNR 12 

 
 

 

Referințele bibliografice 

 

În conformitate cu standardele redactării de lucrări științifice, fiecare lucrare citată în 

text trebuie să se regăsească în lista referințelor bibliografice și fiecare intrare din listă 



trebuie să se regăsească în text.  

Bibliografia nu se numerotează similar celorlalte secțiuni ale lucrării. Acesta va cuprinde 

formularea tip titlu BIBLIOGRAFIE/REFERENCES (în funcție de limba de redactare), 

urmată de lista referinţelor, ordonată alfabetic şi editată conform APA Style. Ghidul 

complet privind cerinţele de redactare a bibliografiei poate fi consultat la adresa: 

https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide. 

 

Anexele (optional) 

Dacă lucrarea include și anexe, acestea vor fi incluse la sfârșitul lucrării după secțiunea 

Bibliografie. Acestea nu se numerotează similar celorlalte secţiuni și va include 

formularea tip titlu ANEXE/APPENDICES (în funcție de limba de redactare), urmat 

apoi de fiecare anexa (Anexa 1, Anexa 2, Anexa n). Anexele pot include instrumente de 

cercetare, interviuri transcrise sau alte date invocate  

în analiză, hărţi, fotografii, fragmente din legislație sau alte documente oficiale  

relevante, etc.. Trimiteri către aceste anexe trebuie să se regăsească în textul lucrării.  
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