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1. INTRODUCERE
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este o universitate de cercetare avansată
şi educaţie care are printre obiectivele sale majore creşterea standardelor de calitate în
cercetare.
Conform strategiei de dezvoltare a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi a
Şcolii Doctorale UTCN, propunem să oferim un ghid orientativ privind elaborarea tezei
de abilitare.

2. CONSIDERAŢII
ABILITARE

GENERALE

ÎN

SCRIEREA

TEZEI

DE

Abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de
doctorat în conformitate cu Ordinul nr. 3121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea
procesului de obţinere a atestatului de abilitare.
Teza de abilitare este un document public şi este parte componentă a dosarului
pe care candidatul îl întocmeşte, pe propria răspundere, pentru obţinerea atestatului de
abilitare.
Teza de abilitare trebuie să scoată în evidenţă:
• în mod succint şi documentat, principalele rezultate ştiinţifice originale obţinute
de către candidat în cercetarea ştiinţifică, didactică, creaţia artistică, după
conferirea titlului de doctor (potrivit articolului 300 alin. (2) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011), în domeniul de doctorat vizat, cu indicarea evoluţiei
carierei academice, ştiinţifice şi profesionale, precum şi a direcţiilor principale de
dezvoltare a acesteia, în contextul global al realizărilor ştiinţifice semnificative şi
de actualitate din domeniul de specialitate al autorului tezei de abilitare;
• direcţia de cercetare principală urmărită de candidat de-a lungul carierei
ştiinţifice;
• capacitatea individuală a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a
organiza şi gestiona activităţi didactice şi de cercetare.
Candidatul poate opta pentru redactarea tezei de abilitare în limba română, caz
în care va fi însoţită de un rezumat în limba engleză, sau într-o limbă de largă circulaţie
internaţională, caz în care va fi însoţită de un rezumat în limba română.

3. STRUCTURA GENERALĂ A TEZEI DE ABILITARE
Se recomandă ca teza de abilitare să aibă următoarea structură:
• copertă (se realizează la editura
• cuprins;
UTPRESS);
• listă cu abrevieri şi simboluri;
• pagina de titlu (v. macheta);
• introducere;
• mulţumiri (opţional);
• conţinut;
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•
•
•
•

concluzii;
• listă de publicaţii - articole
publicate de autorul tezei,
bibliografie;
relevante pentru cercetarea
listă cu tabele şi listă cu figuri;
ştiinţifică din teză (opţional).
anexe (opţional);
În cadrul UTCN se vor folosi şabloanele pentru copertă şi pagina de titlu
specificate în noul format aprobat.

3.1. INTRODUCEREA TEZEI DE ABILITARE
Introducerea (aprox. 2-3 pagini) trebuie să conţină:
• titlul tezei;
• o prezentare succintă a conţinutului capitolelor tezei;
• câteva menţiuni sintetice privind parcursul profesional al candidatului;
• argumentarea încadrării activităţii didactice şi știinţifice în domeniul de
specialitate în care se solicită abilitarea;
• prezentarea temei/temelor de interes abordate în activitatea didactică şi de
cercetare a candidatului după susţinerea tezei de doctorat;
• încadrarea temei/temelor în preocupările naţionale, internaţionale;
• menţionarea direcţiei de cercetare care se doreşte a fi urmată în viitorul
profesional al candidatului.
În prezentarea activităţii profesionale a candidatului se recomandă nu doar
menţionarea activităţii sale ca membru/director în cadrul a diverse proiecte de
cercetare ştiinţifică, ci şi, eventual, activitatea acestuia ca membru în comisii de
îndrumare a studenţilor doctoranzi, în comisii de analiză şi susţinere publică de teze de
doctorat.
În finalul introducerii se pot adresa mulţumiri instituţiilor şi persoanelor care au
contribuit de-a lungul timpului, prin acordarea unor facilităţi pentru experimentare,
prin discuţii profesionale, prin sugestii şi observaţii etc., la dezvoltarea profesională a
candidatului.

3.2. CONŢINUTUL TEZEI DE ABILITARE
Teza de abilitare se bazează pe rezultate ştiinţifice publicate/brevetate sau pe
realizările profesionale făcute publice anterior depunerii dosarului de abilitare şi
ulterior obţinerii titlului de doctor, făcând trimitere la respectivele publicaţii, brevete
sau realizări, fără a fi obligatorie reproducerea lor. Acestea se prezintă succint în scopul
indicării evoluţiei şi dezvoltării carierei academice, ştiinţifice şi profesionale, precum şi
a direcţiilor principale şi de dezvoltare viitoare ale acesteia, în contextul global al
realizărilor ştiinţifice semnificative şi de actualitate din domeniul de specialitate al
autorului tezei de abilitare.
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Conţinutul trebuie să prezinte două aspecte principale: realizări ştiinţifice şi
profesionale în cadrul temei de cercetare abordate şi perspective de dezvoltare a
carierei/direcţii de cercetare/predare etc.
În acest scop se recomandă să existe două părţi mari ale tezei, incluse în conţinut:
• Realizări ştiinţifice, profesionale şi academice;
• Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei.
În macheta tezei de abilitare anexată se oferă un model orientativ de format şi
compoziţie, organizarea materialului fiind la latitudinea candidatului.
3.2.1. Realizări ştiinţifice, profesionale şi academice
În această parte (se recomandă în jur de 75 de pagini) se prezintă realizările
ştiinţifice, profesionale şi academice pe direcţii tematice, disciplinare sau
interdisciplinare. Realizările sunt documentate prin trimiteri la publicaţii, brevete sau
alte realizări făcute publice, fiecare trimitere oferind posibilitatea verificării. Dintre
acestea, cele mai importante lucrări vor fi incluse în dosarul de abilitare, numărul minim
fiind stabilit în cadrul legislaţiei în vigoare.
Prezentarea activităţii candidatului trebuie să probeze originalitatea şi relevanţa
contribuţiilor academice, ştiinţifice şi profesionale şi să anticipeze dezvoltarea viitoarei
cariere profesionale a candidatului.
3.2.2. Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei
Această parte a tezei de abilitare (se recomandă în jur de 12 pagini) prezintă
planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei profesionale, ştiinţifice şi academice,
respectiv direcţii de cercetare/predare/aplicaţii practice şi moduri probabile de acţiune
pentru punerea în practică a acestora.

3.3. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
•
•

pentru tezele cu profil tehnic se recomandă sistemul numeric secvenţial;
în domeniile umanistice este recomandată utilizarea notelor de subsol, pe
pagină, și bibliografie - sistemul Chicago.

4. REGULI DE TEHNOREDACTARE A TEZEI DE ABILITARE
4.1. INSTRUCŢIUNI PENTRU TEHNOREDACTARE
Instrucţiunile pentru tehnoredactare au ca obiectiv asigurarea unei uniformităţi
în modul de redactare a tezelor de abilitare, cu impact asupra lizibilităţii, vizibilităţii şi
arhivării.
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FORMAT PAGINĂ
pentru carte B5 (format final 17 x 24 cm)
oglinda paginii 13 x 20 cm
• Nr. pag. < 200
• Nr. pag. > 200
Format hârtie A4
Format hârtie A4
Margini
Margini
Top (sus)
3 cm
Top (sus)
Bottom (jos)
6,7 cm
Bottom (jos)
Inside (interior)
2 cm
Inside (interior)
Outside (exterior)
6 cm
Outside (exterior)
Footer
5,7 cm
Footer
Mirror margins
Mirror margins
• Text scris cu Cambria 12, spaţiere între rânduri de 1 cm
• Titlul la tabele si figuri și notele de subsol cu font de 10

3 cm
6,7 cm
2,3 cm
5,7 cm
5,7 cm

•

textul tezei se scrie cu font Cambria, obligatoriu cu diacritice, size 12 pt., spaţiat
la un rând, aliniat dreapta-stânga (Justify);
• pentru titlurile de secţiuni, capitole, subcapitole şi paragrafe se vor folosi fonturi
descrescătoare ca mărime, începând de la secţiune către capitol şi apoi către
subcapitol etc., pentru evidenţierea acestora:
titlu de secţiuni (Introducere) şi capitole (1.): Cambria, size 16 pt.,
Bold
titlu de subcapitole (1.1.): Cambria, size 14 pt., Bold
titlu de paragrafe (1.1.1.): Cambria, size 12 pt., Bold
• listarea tezei se face faţă-verso; se recomandă, ca detaliu, începerea fiecărui
capitol pe pagină impară;
Se recomandă ca teza de abilitare să aibă între 100-200 de pagini (inclusiv
Anexele).

4.2. DEPUNERE, ARVIHARE
Regulile de depunere a tezei de abilitare sunt expuse în legislaţia în vigoare. Vă
invităm să consultaţi şi site-ul IOSUD-UTCN: http://iosud.utcluj.ro/legislatie-siformulare-abilitare.html

4.3. REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE
Conform legislaţiei actuale, se redactează un rezumat al tezei de abilitare în
limba română sau în limba engleză, după caz (în format PDF – în jur de 2-3 pagini, fără
a include la numărătoare pagina de titlu - se foloseşte noul format tip).
Rezumatul va prezenta cuprinsul tezei de abilitare cu scopul de a permite celor
interesaţi să aibă o viziune asupra organizării generale a tezei. Trebuie să conţină
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Cuprinsul tezei de abilitare in extenso. Rezumatul va fi tehnoredactat respectând
aceleaşi reguli ca şi pentru Teza de abilitare.
Anexe:
• Machetă_Teză de abilitare_UTCN
• Machetă_Rezumat teză de abilitare_UTCN
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