
PROCEDURA PRIVIND GRADUL DE SIMILITUDINE 

  

PROCEDURĂ PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI ELECTRONIC DE VERIFICARE A GRADULUI DE SIMILITUDINE DE CĂTRE 

STUDENȚII-DOCTORANZI, ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI 

Art. 1. Prin prezenta procedură se reglementează modul în care se realizează accesul studenților-doctoranzi din Universitatea din București (denumită în 

continuare „Universitatea”) la un sistem electronic de verificare a gradului de similitudine . 

Art. 2. Orice student-doctorand din cadrul Universității, indiferent de școala doctorală în care este înscris, anul de studiu sau orice alt criteriu, are acces 

la sistemul electronic de verificare a gradului de similitudine fie ca urmare a unei solicitări individuale, fie în cadrul unui demers colectiv, în anumite 

condiții. 

Art. 3. Solicitarea individuală pentru a beneficia de acces la utilizarea sistemului electronic de verificare a gradului de similitudine trebuie motivată 

temeinic, având ca scop prevenirea și/sau depistarea post-factum a unor situații de încălcare a eticii academice. 

Art. 4. Motivația este analizată de conducătorul de doctorat, iar dacă acesta își dă acordul pentru utilizarea sistemului electronic, solicitarea este supusă 

aprobării directorului școlii doctorale de care aparține doctorandul. 

Art. 5. În cazul în care studentul-doctorand obține avizele menționate în conformitate cu art. 4, directorul școlii doctorale transmite electronic 

documentul persoanei desemnate la nivelul școlii doctorale ca  responsabilă cu gestionarea sistemului electronic de verificare a gradului de similitudine, 

care va efectua demersurile tehnice necesare în vederea verificării documentului propus de studentul-doctorand. . 

Art. 6. Avizele menționate la art. 4 se probează prin completarea Anexei nr. 1 din prezenta procedură. De asemenea, acestea pot fi probate și prin 

intermediul corespondenței electronice dintre studentul-doctorand și/sau conducătorul de doctorat, respectiv directorul școlii doctorale. Și corespondența 

cu persoana care acordă accesul studentului doctorand la platformă se poate purta electronic. 

Art. 7. Studentul-doctorand va primi în termen de 7 zile, raportul de similitudine generat de programul utilizat. Acesta va fi trimis și pe adresa de email 

instituțională a conducătorului de doctorat. 

Art. 8. Studentul-doctorand se poate adresa Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din Universitate, în cazul în care nu beneficiază de avizele 

prevăzute la art. 5. Acesta poate decide ca studentul-doctorand să beneficieze de prevederile art. 2, în absența avizelor mai sus menționate. 

Art. 9. Solicitarea cu avizele aferente, textul verificat și raportul de similitudine vor fi încărcate electronic de responsabilul la nivelul școlii doctorale 

într-un spațiu gestionat de Biroul Doctorat. 

Art. 10. În cazul unui demers colectiv, acesta are drept finalitate familiarizarea studenților-doctoranzi cu modul de funcționare a sistemelor electronice 

de verificare a gradului de similitudine. Un asemenea demers colectiv este inițiat de un grup de cel puțin 5 studenți-doctoranzi, care transmit la 

secretariatul CSUD o solicitare însoțită de datele de contact ale inițiatorilor. 

http://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anexa-1.docx


Art. 11. În termen de cel mult 2 săptămâni de la înregistrarea solicitării prevăzute de art.10, secretariatul CSUD notifică inițiatorilor două propuneri de 

dată și loc de desfășurare a demonstrației cu privire la funcționarea sistemelor electronice de verificare a gradului de similitudine. Nici una dintre date nu 

poate fi mai îndepărtată de 45 de zile față de data înregistrării demersului colectiv. 

Art.12. În cazul în care conducătorul de doctorat/responsabilul la nivelul școlii doctorale introduce pe Platforma Turnitin teza de doctorat sau părți ale 

tezei pentru o verificare preliminară, se va aplica la nivelul școlii doctorale, Procedura privind controlul electronic preventiv al tezelor de doctorat. 

 


