REGULI PRIVIND STRUCTURA SI REDACTAREA TEZEI DE DOCTORAT

A. Structura tezei de doctorat
Obiectivul principal al unei teze de doctorat, ca produs final al studiilor doctorale, este
transmiterea unui mesaj ştiinţific valoros şi original.
Se recomandă ca teza de doctorat să aibă aproximativ 150 de pagini, exclusiv anexele.
Teza de doctorat este structurată astfel:
- O treime din teza de doctorat va fi alocată primelor trei capitole Cuprins, Introducere,
Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul cercetat;
- Restul de două treimi reprezintă partea de cercetare ştiinţifică personală.
Titlul tezei trebuie să fie concis şi să reflecte conţinutul cercetărilor care fac subiectul
tezei de doctorat.
Introducerea, de aprox.1-3 pagini, se referă la contextul ştiinţific naţional / internaţional
în care se situează tema cercetată, prezentarea succintă a obiectivelor, modului de
abordare şi a rezultatelor aşteptate.
Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul cercetat conţine revista critică a literaturii în
relaţie cu tema de cercetare abordată şi decelarea problemelor nerezolvate sau faţă de
care se pun încă întrebări care aşteaptă răspuns.
Cercetare ştiinţifică personală
Structurarea acestei părţi a tezei de doctorat se face prin prezentarea succesivă a studiilor
personale de cercetare cu respectarea principiilor de redactare tip IMRAD (Introducere,
Material şi Metodă, Rezultate, Discuţii) urmate de discuţii generale, concluzii generale,
elemente de originalitate ale tezei.
MODALITĂŢI DE ILUSTRARE
Figurile şi tabele trebuie să fie dispuse în text acolo unde se face referire asupra lor şi să
fie numerotate astfel: prima cifră să reprezinte numărul capitolului, iar a 2 a cifră,
numărul de ordine al figurii sau tabelului în capitolul respectiv, ex: fig. 2.1, 2.2, (în partea
de jos a figurii), tabel 3.1, 3.2 (în partea de sus a talelului). Legendele figurilor precum şi
titlul tabelelor şi textul din tabel se scriu cu acelaşi font ca şi textul tezei (Times New
Roman), dar cu un corp de literă mai mic decât cel utilizat pentru corpul textului.
Reprezentările grafice gen diagrame cu sectoare de cerc sunt recomandate pentru
prezentarea procentajelor, deasemenea se pot folosi diagrame cu coloane verticale sau
orizontale (histograme) – recomandate pentru compararea statică a diferitelor cifre.
Pentru a ilustra radiografii, preparate microscopice, etc. se folosesc fotografii digitale cu
rezoluţie corespuzatoare, a căror legendă conţine, în plus, informaţii specifice despre
scala de referinţă, ordinul de mărire, coloraţiile histologice.
Pentru imaginile ce conţin chipuri umane este obligatorie acoperirea ochilor, în scopul
păstrării anonimatului.

INSTRUCŢIUNI DE SCRIERE A REFERINŢELOR BIBLIOGRAFICE
Bibliografia cuprinde toate referinţele utilizate în teză, în ordinea citării lor în text.
Bibliografia va include şi lucrările publicate de autorul tezei de doctorat în domeniul
cercetat.
Articole în reviste (periodice)
Nume (întreg), Prenume (iniţiala). Titlul articolului. Titlul revistei (prescurtare după
IndexMedicus, italic), anul; număr volum (număr fascicol): pagini.
- dacă numărul autorilor este până la 4, se trec toţi autorii; dacă numărul autorilor este
mai mare de 4, se trec primii 3, urmat de et al.
Ex.: Büyükkurt MC, Tozoğlu S, Hamdi Aras M, Yolcu Ü. Ectopic Eruption of a
Maxillary Third Molar Tooth in the Maxillary Sinus: A Case Report. The Journal of
Contemporary Dental Practice 2003;17(2): 237-258.
Cărţi
Nume (întreg), Prenume (iniţiala) / Asociaţie / . Titlul cărţii (italic). Sediul editurii,
Editura,data publicării, pagini.
Ex.: Burlibaşa C. Chirurgie orală şi maxilofacială, Ed. a II-a. Edit. Medicală, Bucureşti,
2003, pag.223
Capitole în cărţi
Nume (întreg), Prenume (iniţiala). Titlul capitolului. În: Nume (întreg), Prenume (iniţiala)
(ed./ eds.). Titlul cărţii (italic), număr ediţie (dacă este cazul). Sediul editurii, Editura,
anul publicării, pagini.
Ex.: Hargreaves KM. Pain mechanisms of the pulpodentin complex. In: Seltzer and
Bender's dental pulp. Hargreaves KM, Goodis HE (Editors).Chicago: Quintessence
Publishing; 2002. p. 181-203.
Documente în format electronic
Titlu document (Autori – daca sunt menţionaţi)/ site / bază de date, data accesării.
http://www.dentalarticles.com/braz-dent-j., 1990
B. Redactarea tezei de doctorat
Regulile de tehnoredactare au specificitate instituţională şi au ca obiectiv asigurarea unei
anume uniformităţi în modul de redactare a tezelor de doctorat.
Textul tezei se scrie cu font Times New Roman, size 12 pt, margini de 2,5 cm, 1,5 lines,
aliniat dreapta-stânga. Lucrările se vor redacta cu semnele diacritice specifice limbii
române. Listarea tezei se face faţă-verso; ca detaliu, fiecare capitol nou să înceapă pe
pagină impară.
Pagina de titlu (prima pagină) nu se numerotează şi conţine: denumirea oficială a
Universităţii (Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Medicină dentară); titlul tezei;

- numele şi prenumele doctorandului (numele avut la momentul admiterii la studiile
doctorale nu se modifică în raport de modificarea stării civile, cu litere mari, prenumele
cu litere mici); numele şi prenumele conducătorului ştiinţific (numele cu litere mari,
prenumele cu litere mici); dacă există doi conducători ştiinţifici, se menţionează întâi
conducătorul principal; dacă teza a fost condusă prin cotutelă se utilizează o bară oblică
(/) pentru a separa cei doi conducători; anul elaborării
Pentru titlurile de capitole şi subcapitole se pot folosi moduri de scriere diferită (bold,
italic), pentru evidenţierea acestora. Capitolele sa înceapă pe o pagină nouă, să fie
numerotate cu numere romane (I, II), iar subcapitolele cu litere arabe (1.2,1.2, 2.1, etc.)
Titlurile capitolelor se vor scrie cu 16 pcs., bold, capitals, center/left, subcapitolele cu 14
pcs., bold, capitals, left şi subpunctele cu 12 pcs., bold, left.
Teza este numerotată începând cu prima pagină a cuprinsului, până la ultima pagină
corespunzătoare textului scris, numerotarea se face cu litere arabe, în partea de jos şi
central a paginii.

