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În vederea standardizării instituţionale, Şcoala Doctorală Psihodiagnostic și Interveții         

Psihologice Validate Științific oferă un ghid de redactare a tezei de doctorat, precizând elemente              

precum: identitatea vizuală a Şcolii Doctorale şi a Universităţii Babes-Bolyai, structura formală            

a tezei (format APA 6¹), standardul de redactare a referinţelor bibliografice sau alte cerinţe              

formale de tehnoredactare etc. (www.psychology.ro).  

 

Structura tezei de doctorat  

 

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

candidatului şi al coordonatorului, locul şi anul susţinerii tezei, conform exemplului ataşat. Teza             

trebuie să conţină o declaraţie pe proprie răspundere a doctorandului prin care să se ateste faptul                

că datele sunt originale, să specifice dacă au fost deja publicate şi că manuscrisul tezei a fost                 

verificat pentru plagiat cu ajutorul unui program software (declaraţia este ataşată la prezentul             

document – Anexa 1). Aceasta se ataşează imediat după pagina de titlu a tezei de doctorat.  

 

Teza de doctorat trebuie să respecte structura prezentată, având următorul cuprins:  

 

CAPITOLUL I. CADRU TEORETIC ................................................................................ x  

1.1. Introducere şi problematica cercetării .......................................................................... x  

1.2. Relevanţa cercetării.......................................................................................................... x  

http://www.psychology.ro/
http://www.clinicalpsychology.ro/


 
CAPITOLUL II. OBIECTIVELE CERCETĂRII ŞI METODOLOGIA GENERALĂ .... x  

Obiective teoretice/metodologice si/sau practice ...................................................................... x  

CAPITOLUL III. CONTRIBUŢII ORIGINALE DE CERCETARE ................................ x  

Studiul 1 

Introducere............................................................................................................................ x  

Metoda ................................................................................................................................. x  

Rezultate ............................................................................................................................... x  

Discuţii şi concluzii ............................................................................................................... x 

……………………………………………………………………………………………..  

Studiul X.  ........................................................................................................................... x  

Introducere............................................................................................................................ x 

………………………………………………………………………………………………  

CAPITOLUL IV. CONCLUZII SI DISCUTII GENERALE  

4.1. Obiective teoretice  

4.2. Obiective metodologice/practice ...................................................................................... x  

Limite ................................................................................................................................... x  

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE........................................................................................ x  

Teza de doctorat poate fi redactată în limba română sau în limba engleză, respectând cerinţele               

sistemului APA, ediţia a 6-a.  

 

Standardele de redactare ale tezei de doctorat 



 
Textul va fi redactat utilizând fontul Times New Roman, 12, spaţiere 2 rânduri, margini 1 

inch.  Pentru a respecta aranjarea în pagină şi/sau a spori lizibilitatea textului, tabelele pot fi 

formatate la 1 rând iar fontul poate fi micşorat.  

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

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

2; Figura 1, Figura 2 etc.). Notele pentru tabele sunt redate imediat sub tabele, cu spaţiere de un                  

rând.  

Titlurile şi subtitlurile  

În conformitate cu standardele APA, titlurile capitolelor şi subcapitolelor vor fi redactate            

în următorul format, respectând principiile de subordonare:  

 

 

I.CAPITOLUL I. CENTRAT CU LITERE MARI DE TIPAR 

1.1. Centrat, Bold, Fiecare Cuvânt Începând cu Litera Mare 

1.1.2. De la Margine, Bold, Fiecare Cuvânt cu Literă Mare  

1.1.2.1. Cu alineat, bold, doar primul cuvânt cu literă mare  

1.1.2.1.1. Cu alineat, italic, punct la sfârşit.  

Referinţele bibliografice  

În conformitate cu standardele redactării de lucrări ştiinţifice, fiecare titlu citat în text             

trebuie să se regăsească în lista referinţelor bibiografice.  

"...Smith, Jones, Mathews et al. (1993) note that ..."  

"...different studies (e.g., Baddeley, 1995; Landau & Smith, 1994;  

Schmidt, 1993) show that ..."  



 
Sau (în limba română)  

                                  “Smith, Jones, Mathews şi colab. (1993) susţin că…”  

                                  “diferite studii (ex. Baddeley, 1995; Landau şi Smith, 1994;  

Schmidt, 1993) arată că…”  

În cadrul listei de referinţe, lucrările vor fi menţionate după cum urmează:  

                                     În cazul cărţilor:  

o Coleman, M. & Gillberg, C. (1986). Biologie des syndromes         

d'autisme. Edisem Inc., Qubec .  

o Kulcsár T. (1984). Iskolapszichológia. Dacia Könyvkiadó,      

Kolozsvár.  

În cazul capitolelor de carte:  

o Reed, S. (1993). A schema based theory of transfer. In: D.  

Detterman & R. Sternberg (Eds.), Transfer on trial, Norwood,         

Ablex P.C., 39-68.  

o Molina, S., & Borkovec, T. D. (1994). The Penn State Worry           

Questionnaire: Psychometric properties and associated  

characteristics. In G. C. L. Davey, & F. Tallis treatment (pp.           

265–283). New York: Wiley.  

În cazul articolelor:  

o DiGiuseppe, R. (1996). The nature of irrational and rational         

beliefs: Progress in rational emotive behavior theory. Journal 

of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy,  

14(1), 5 – 28. doi: 10.1007/BF02238091  



 
o Mennin, D. S., Heimberg, R. G., Turk, C. L., Fresco, D. M.            

(2002). Applying an emotion regulation framework to       

integrative approaches to generalized anxiety disorder. Clinical       

Psychology: Science and Practice, 9(1), 85–90.      

doi:10.1093/clipsy/9.1.85.  
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Notes._______________________________________ 

(1) This is to certify by ________________________ that:  

(a) The thesis includes the original research work of __________________________         

(author) towards the Ph.D.;  

(b) Parts of the thesis have been already published, in press, or submitted for publication;              

appropriate citations for these publications were included in the thesis. Other co-authors have             

been included in the publications, if they contributed to the exposition of the published text, data                

interpretation etc. (their contribution was clearly explained in the footnotes of the thesis);  

(c) The thesis was written according to the academic writing standards (e.g., appropriate            

scientific acknowledgements and citations have been made in the text by the author of the               

thesis). All the text of the thesis and its summary was written by __________________________              

who assumes the all responsibility for the academic writing; also:  

• A software was used to check for the academic writing (see at            

http://www.plagiarismdetector.com/); the thesis has passed the critical test;  

• A copy of the research dataset/database was delivered at the Department/Graduate           

School.  

(electronic) Signature (date) for certifying the Notes: Ph.D. candidate ____________________ 
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