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Metodologia de analiză a similitudinilor pentru domeniul Relații 

internaționale și studii europene 

Școala Doctorală Paradigma Europeană 

 

 În temeiul Legii Educației Naționale nr. 1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare; al 

Legii nr. 206 din 2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și 

inovare, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor și 

drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 681 din 2011 

privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările 

ulterioare; Ordinului nr. 5110 din 2018 privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru 

acordarea titlului de doctor; Ordinului nr. 5229 din 2020 pentru aprobarea metodologiilor 

referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la 

soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică 

profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat;  Ordinului 

nr. 5255 din 2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea 

tezelor de doctorat din perioada 1990-2016; Cartei Universității Babeș-Bolyai din 2021 și Codului 

de etică și deontologie profesională (Anexa a Cartei UBB); Regulamentului de organizare și 

funcționare al Comisiei de Etică a Universității Babeș- Bolyai, Ghidului de integritate în cercetarea 

științifică, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării din 12 noiembrie 2020, precum și a HCA 

nr. 16712 din 15.12.2021 privind Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat la 

Universitatea Babeș-Bolyai, Școala Doctorală Paradigma Europeană adoptă prezenta 

Metodologie privind analiza de similitudini pentru domeniul Relații internaționale și studii 

europene. 

Art. 1 Studenții-doctoranzi vor trimite în format electronic teza de doctorat la secretariatul Școlii 

doctorale Paradigma Europeană pentru a fi introdusă în programul de verificare a similitudinilor 
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Turnitin. Verificarea tezei de doctorat cu acest program are loc înainte de pre-susținerea tezei în 

fața comisiei de îndrumare. Textul tezei de doctorat se livrează în fișier format pdf. 

Art. 2 Teza se introduce în programul Turnitin în termen de trei zile lucrătoare de la trimiterea ei 

secretariatului Școlii doctorale Paradigma Europeană. 

Art. 3 Programul Turnitin generează un Raport de Similitudine, care va fi trimis conducătorului 

de doctorat în termen de maxim 2 zile de la generarea lui. 

Art. 4 Raportul de similitudine furnizează informații referitoare la coeficienții de similitudine și 

conține o listă de documente ca surse posibile pentru fragmente din teza de doctorat. Coeficientul 

de similitudine indică procentul din text cu toate frazele similare descoperite de sistem în alte 

documente.  

Art. 5 Asumarea unui material elaborat de către un alt autor, care este nerecunoscut și neprecizat 

în textul tezei de doctorat este considerată plagiat. 

Art. 6 Conducătorul de doctorat are obligația de a analiza Raportul de Similitudine al tezei pe care 

a coordonat-o din punct de vedere al apariției în teză a unor preluări neautorizate. Se recomandă 

un prag maxim de 30% pe care să nu îl depășească coeficientul de similitudine. 

Art. 7 Conducătorul de doctorat trebuie să verifice: 

- dacă lucrarea conține preluări de text mari identificate de Sistem ca fiind asemănătoare cu 

alte texte deja publicate; 

- dacă are un număr prea mare de preluări din aceeași sursă; 

- dacă sursa din care a fost preluat textul este menționată. 

Art. 8 În urma examinării Raportului de Similitudine, conducătorul de doctorat va completa 

Rezoluția conform Anexei nr. 1, în decurs de cinci zile lucrătoare de la primirea Raportului de 

Similitudine. 

Art. 9 Conducătorul de doctorat va decide admiterea lucrării pentru pre-susținerea în fața comisiei 

de îndrumare și ulterior, pentru susținerea publică. În cazul în care din Raportul de Similitudine 
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reiese că preluările de texte nu sunt justificate și poartă semne de plagiat sau în text apar modificări 

intenționate, ce indică o tentativă de disimulare a preluării neautorizate a textului, conducătorul de 

doctorat are obligația de a nu admite pre-susținerea lucrării. 

Art. 10 Pentru o teză de doctorat care va fi pre-susținută, Raportul de Similitudine va fi asumat de 

către membrii comisiei de îndrumare, respectiv membrii comisiei de susținere publică pentru o 

teză de doctorat susținută public. Rezoluția trebuie să conțină explicații ale conducătorului de 

doctorat și să fie asumată prin semnătură de către acesta și de către membri comisiei de îndrumare 

și de susținere publică, indiferent de coeficientul de similitudine. 

Art. 11 Comisia de îndrumare trebuie să verifice la pre-susținere îndeplinirea criteriilor minimale 

impuse de școala doctorală și de comisiile de specialitate din CNATDCU pentru domeniul tezei. 

Îndeplinirea acestor criterii trebuie să fie menționată în Procesul verbal al pre-susținerii tezei de 

doctorat. 

Art. 12 Raportul de similitudine și Rezoluția conducătorului de doctorat vor fi trimise electronic 

membrilor comisiei de îndrumare înainte de pre-susținere, respectiv membrilor comisiei de 

susținere publică înainte de susținerea publică a tezei de doctorat.  

Art. 13 Raportul de similitudine și Rezoluția conducătorului de doctorat sunt parte integrantă a 

dosarului doctorandului pe care îl va depune la secretariatul Școlii Doctorale Paradigma 

Europeană în vederea susținerii publice a tezei de doctorat. 


