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UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 
FACULTATEA DE DREPT 
ȘCOALA DOCTORALĂ DE DREPT 

 

GHID DE REDACTARE A TEZELOR DE DOCTORAT 

 

Prezentul ghid de redactare a tezelor de doctorat cuprinde standardele pe care doctoranzii în domeniul 
Drept ai Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara trebuie să le 
respecte în elaborarea tezei de doctorat. Aceste standarde au caracter orientativ și pot fi adaptate în funcție 
de situația concretă a fiecărei cercetări doctorale. 

 

STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT 

Teza de doctorat se structurează în următoarele secțiuni, care încep fiecare cu o pagină nouă: 

Coperta tezei de doctorat. Pe coperta tezei de doctorat se menționează informațiile privind: 
denumirea universității, denumirea facultății, denumirea școlii doctorale, titlul tezei de doctorat, 
prenumele și numele autorului, prenumele și numele conducătorului științific, anul susținerii tezei. 

Pagina de titlu. Pagina de titlu cuprinde următoarele informații: denumirea universității; 
denumirea facultății, denumirea școlii doctorale, titlul tezei de doctorat, prenumele și numele 
autorului, numele și prenumele conducătorului științific, anul susținerii tezei. Această pagină nu 
se numerotează. 

Cuprinsul. Cuprinsul se redactează în format listă, înscriindu-se denumirea fiecărui capitol și a 
fiecărei secțiuni, în ordinea numerotării cu cifre romane  și arabe (capitolele – cifre romane; 
secțiunile – cifre arabe), precum și numărul paginii de început a fiecărui capitol sau a fiecărei 
secțiuni.  

Lista anexelor, dacă este cazul. Se înscrie, în ordinea numerotării, denumirea fiecărei anexe din 
teză și pagina la care se găsește. Anexele se numerotează de la 1 la n. 

Lista abrevierilor și acronimelor. Se înscriu toate abrevierile și acronimele utilizate în teză, 
precizându-se denumirea completă la care fac referire. 

Introducerea. În prima parte a introducerii se prezintă problema de cercetare, importanța acesteia, 
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argumentele privind actualitatea problemei în domeniu la nivel național și internațional, 
argumentele privind relevanța problemei pentru teoria și practica dreptului. Se enunță scopul și 
obiectivele cercetării, principalele aspecte metodologice ale cercetării realizate, principalele 
rezultate obținute, principalele contribuții la progresul cunoașterii științifice în domeniu și 
principalele implicații de natură teoretică și practică. În a doua parte a introducerii se rezumă 
capitolele tezei de doctorat. 

Sinteza și analiza critică a cercetărilor anterioare. Acest capitol trece în revistă și analizează 
critic cercetările anterioare prezente în literatura de specialitate, națională și străină, relevantă 
pentru tema de cercetare. Analiza critică a stadiului cercetării se concretizează în formularea unor 
argumente privind relevanța, puterea explicativă, actualitatea, aplicabilitatea și limitele teoriilor și 
rezultatelor cercetărilor anterioare, inclusiv prin referire la jurisprudența existentă. Această analiză 
trebuie să pună în evidență lacunele în stadiul actual al cunoașterii științifice în domeniu.  

Expunerea și elaborarea temei de cercetare. Capitolele dedicate dezvoltării temei de cercetare 
vor cuprinde expunerea și dezvoltarea ideilor doctorandului, evoluția dreptului pozitiv și a 
doctrinei relevante, examenul jurisprudențial, cu referire la instanțele naționale și străine / 
internaționale relevante, analiza critică a acestora, explicațiile și argumentele doctorandului în 
raport cu tema de cercetare și cu lacunele identificate în analiza cercetărilor anterioare. 

Concluziile. Capitolul final va prezenta structurat rezultatele obținute, corelându-le cu tema de 
cercetare, ipotezele și obiectivele formulate în introducere. De asemenea, se vor indica, acolo unde 
este rezonabil, propuneri de lege ferenda. Se vor sublinia contribuțiile personale și limitele 
rezultatelor obținute, cu sugerarea potențialelor direcții viitoare de cercetare în domeniu.  

Bibliografia. Aceasta va conține lista completă a surselor de informație utilizate pentru redactarea 
tezei, atât în limba română cât și, în mod obligatoriu, în limbi străine. Lista bibliografică se va 
structura pe categorii de surse în bibliografie primară (tratate, cursuri, monografii), bibliografie 
secundară (articole, studii, rapoarte), legislație (națională și străină) și jurisprudență (națională și 
străină, pe jurisdicții naționale și internaționale). În bibliografie, lucrările vor fi redate, pe categorii, 
în ordinea alfabetică a numelor autorilor. 

Anexele. Această secțiune include toate anexele care au fost utilizate și la care s-a făcut referire în 
lista anexelor, dacă este cazul.  

 

STANDARDE DE REDACTARE A TEZEI DE DOCTORAT 

Textul trebuie să respecte următoarele cerințe: corectitudine, claritate, concizie. Conceptele 
utilizate vor fi definite clar și în acord cu rigorile domeniului, urmând a fi utilizate în mod 



 3 

consecvent. Ideile vor fi consistente și relevante pentru tema aleasă, urmând o succesiune logică 
și un stil îngrijit al expunerii. 

Se vor respecta toate regulile de gramatică și ortografie ale limbii române, fiind recomandată 
utilizarea Dicționarului explicativ al limbii române, a Dicționarului ortografic, ortoepic și 
morfologic al limbii române, precum și a Gramaticii de bază a limbii române. 

În funcție de necesitățile de organizare și sistematizare a textului, acesta va cuprinde capitole, 
subcapitole, secțiuni și paragrafe, numerotate crescător, fără exagerări. 

Citarea se va face potrivit regulilor Oscola (Oxford University Standard for the Citation of Legal 
Authorities). 

Paginile se formatează la dimensiunea A4, cu marginile de tip Normal. Teza se redactează în Times 
New Roman, caractere de 12, la 1,15 rânduri.  Paragrafele se aliniază stânga-dreapta (Justify). 
Titlurile de capitole se scriu cu majuscule și Bold, cele de subcapitole și secțiuni se scriu normal 
și Bold. Titlurile paragrafelor se integrează în paragrafe. Diacriticele sunt obligatorii. Cu excepția 
titlurilor capitolelor, scrierea cu majuscule trebuie evitată. Trebuie evitată, de asemenea, scrierea 
de tip Bold și Underline în text. 

Teza de doctorat se listează față-verso în format A4 și se leagă în coperți de carton gravate. 


