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UNIVER SITAT EA  DE  VES T D IN  T IM IȘ OAR A  

CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

CONTRACT DE STUDII PENTRU CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

nr. ________________________ din __________________________ 

1. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, Instituție Organizatoare de Studii 

Universitare de Doctorat (IOSUD – UVT), cu sediul în B-dul Vasile Pârvan nr. 4, cod fiscal nr. 4250670, 

reprezentată legal de Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA, cu funcția de RECTOR  

și 

2. ______________________________________________________________________________ 

domiciliat(ă) în loc. _______________________________________, jud. _____________________,  

str. __________________________________________, nr. _____, bl. _____, sc. ______, ap. _____,  

legitimat prin _____, seria _____, nr. _________, eliberat de ________________________________,  

CNP _______________________________________, tel. _________________________________,  

e-mail _______________________________________, în calitate de CONDUCĂTOR DE 

DOCTORAT în cadrul Școlii Doctorale de _________________________________, domeniul de studii 

de doctorat _______________________________ pe de o parte și 

3. ______________________________________________________________________________ 

domiciliat(ă) în (țara) _________________________, localitatea ________________________________, 

jud. _____________________, str. ________________________________________, nr. ___, sc. _____, 

ap. ______, legitimat prin CI, seria ______, nr. _________________, eliberat de  

_____________________________________, CNP __________________________________________ 

tel. ____________________________, e-mail _________________________________, în calitate de 

STUDENT – DOCTORAND, pe de altă parte, 

încheie prezentul contract de studii pentru ciclul de studii universitare de doctorat. 

 

Art. 1. Obiectul contractului 

1.1. Prezentul contract are ca obiect desfășurarea activităților specifice programului de studii 

universitare de doctorat în domeniul fundamental ____________________________________________, 

domeniul ______________________________________. 

1.2. Programul de studii universitare de doctorat se desfășoară în cadrul școlii doctorale de 

________________, sub coordonarea ___________________________________, conducător de doctorat  

și sub coordonarea _________________________________, conducător de doctorat (în cazul 

doctoratului în cotutelă)  

și cuprinde două componente: 

a) Programul de pregătire, bazat pe studii universitare avansate, care constă în participarea la 

următoarele cursuri desfășurate pe parcursul a 12 săptămâni din semestrul 1 a anului universitar 

2017/2018 în cadrul Școlii Doctorale _____________________________ 

b) Programul individual de cercetare științifică / creație artistică, care constă în elaborarea tezei de 

doctorat cu următoarea temă de cercetare: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

1.3. Limba în care se redactează teza de doctorat este limba 

______________________________________, iar limba în care se susține teza de doctorat este limba 

_______________________________________. 
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Art. 2. Durata contractului 

2.1. Durata programului de doctorat este de 3 ani. În acest caz, termenul de finalizare a tezei de doctorat 

este 30 septembrie 2020. 

2.2. În condițiile stabilite de Regulamentul Școlii Doctorale, din motive bine întemeiate, la propunerea 

 conducătorului de doctorat,  durata programului de doctorat poate fi prelungită, pe o perioadă de 1-2 ani, 

cu aprobarea Senatului Universității de Vest din Timișoara. Prelungirea se face numai în regim cu taxă. 

2.3. În condițiile stabilite de Regulamentul Școlii Doctorale, din motive bine întemeiate, durata 

programului 

de doctorat poate fi întreruptă. Durata programului de studii se prelungește cu perioadele cumulate ale 

întreruperilor aprobate de Senatul Universității de Vest din Timișoara, dar nu mai mult de 2 ani.  

2.4. Prelungirea prevăzută la pct. 2.3, respectiv întreruperea prevăzută la pct. 2.4, fac obiectul unor acte 

adiționale la prezentul contract de studii.  

2.5. În cazul în care studentul doctorand nu reușește să finalizeze teza de doctorat în termenul stabilit la 

pct. 2.1. și în eventualele acte adiționale, mai are la dispoziție o perioadă de grație de maxim 2 ani pentru 

a finaliza și susține public teza, depășirea acestui termen conducând de drept la exmatricularea sa. 

2.6. În perioada de grație prevăzută la pct. 2.5, studentul doctorand nu poate beneficia de bursă de 

doctorat acordată din granturile doctorale finanțate de Ministerul Educației Naționale. 

 

Art. 3. Condițiile financiare ale contractului 

3.1. Studentul doctorand este înmatriculat la zi  

 pe un loc cu finanțare dintr-un grant doctoral  

 pe un loc cu taxă 

 pe un loc destinat etnicilor români din afara granițelor 

 pe un loc finanțat în cont propriu valutar 

 frecvență zi 

 frecvență redusă 

3.2. Taxa de studii pentru anul universitar 2017 / 2018 este de ____________________lei.  

Taxa de studii se stabilește anual de către Senatul Universității de Vest din Timișoara. 

3.3. Taxa de studii se achită astfel: 10% la semnarea contractului, 40% tranșa I până la 30 noiembrie 

2017; 50% tranșa a II-a  până pe 31 martie 2018. 

3.4. În cazul în care doctorandul optează pentru plata integrală a taxei de școlarizare într-o singură 

tranșă, anterior datei de 30 noiembrie 2017, taxa de studiu se reduce cu 5%. 

3.5. În cazul depășirii termenelor prevăzute la pct. 3.3, studentul doctorand va plăti penalizări de 

întârziere de 100 lei pe lună sau fracțiuni de lună. 

3.6. În cazul unei deprecieri mai mari de 20% a cursului de referință leu / euro (1 Eur = 4,5 lei), UVT 

va recalcula taxele de studii pentru tranșele neplătite până la data recalculării. 

3.7. În cazul în care studentul doctorand este admis pe un loc cu taxă, acesta va achita o taxă de 

susținere a tezei de doctorat, stabilită anual de către Senatul Universității de Vest din Timișoara. 

 

Art. 4. Drepturile și obligațiile IOSUD – UVT și ale școlii Doctorale 

4.1.  Drepturile IOSUD – UVT și ale Școlii Doctorale de 

_________________________________________ sunt următoarele: 
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a) să stabilească obligațiile de frecvență ale studenților-doctoranzi; 

b) să verifice respectarea eticii științifice, profesionale și universitare; 

c) să verifice respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat; 

d) să verifice respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat; 

e) să ia măsuri pentru prevenirea și sancționarea abaterilor de la normele eticii științifice, 

profesionale și universitare, conform codului de etică și deontologie profesională al UVT. 

4.2. Obligațiile IOSUD – UVT și ale Școlii Doctorale de _______________________________________ 

sunt următoarele: 

 a) să publice pe internet următoarele informații necesare privind programul de studii universitare 

de doctorat: regulamentul Școlii Doctorale; modul de organizare și desfășurare a programului doctoral; 

conținutul programului de studii universitare de doctorat; modul de finanțare a studiilor și costurile 

suportate de studentul-doctorand; conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi pe care aceștia îi 

coordonează, informații privind tezele de doctorat ce urmează a fi susținute public; adresele la care pot fi 

accesate tezele de doctorat finalizate, publicate pe un site administrat de Ministerul Educației Naționale; 

 b) să informeze studentul-doctorand cu privire la etica științifică, profesională și universitară; 

 c) să asigure condițiile de exercitare a drepturilor studentului-doctorand, în concordanță cu 

legislația în vigoare; 

 d) să organizeze seminarii și sesiuni de comunicări științifice pentru doctoranzi; 

 e) să asigure resursele necesare desfășurării proiectelor de cercetare în care este implicat 

studentul-doctorand. 

 

Art. 5. Drepturile și obligațiile conducătorului de doctorat 

5.1. Conducătorul de doctorat are următoarele drepturi: 

 a) să îndrume și evalueze activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare 

de doctorat, conform autonomiei profesionale și universitare, urmărind exigențele programului de studii 

universitare de doctorat și respectând interesele profesionale ale studentului-doctorand; 

b) să stabilească componența comisiei de îndrumare în urma consultării cu studentul-doctorand; 

c) să propună comisia de doctorat; 

d) să refuze îndrumarea unui student-doctorand în condițiile în care este pus fără voia sa într-un conflict 

de interese; 

e) să solicite Consiliului Școlii Doctorale întreruperea relației de îndrumare cu studentul-doctorand; 

f) să decidă elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, 

la care studentul-doctorand trebuie să participe; 

g) să stabilească structura, conținutul, organizarea și desfășurarea programului de cercetare științifică a 

studentului-doctorand. 

5.2. Conducătorul de doctorat are următoarele obligații: 

a) să asigure îndrumarea științifică, profesională și deontologică a studentului-doctorand; 

b) să asigure condițiile și să stimuleze progresul studentului-doctorand în cercetarea pe care o realizează; 

c) să efectueze monitorizarea și evaluarea obiectivă și riguroasă a studentului-doctorand; 

d) să sprijine mobilitatea studentului-doctorand; 

e) să evite apariția conflictelor de interese în îndrumarea studentului-doctorand. 

 

Art. 6. Drepturile și obligațiile studentului – doctorand 

6.1. Studentul-doctorand are următoarele drepturi: 
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a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea și coordonarea conducătorului de doctorat, precum și a comisiei 

de îndrumare; 

b) să participe la seminariile și reuniunile de lucru ale personalului de cercetare – dezvoltare din cadrul 

IOSUD – UVT atunci când sunt în discuție teme relevante pentru studiile universitare de doctorat; 

c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale Școlii Doctorale; 

d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile și echipamentele Școlii Doctorale și 

ale IOSUD – UVT pentru elaborarea proiectului de cercetare și a tezei de doctorat; 

e) să se înscrie la cursurile și seminarele organizate de alte Școli Doctorale; 

f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD – UVT sau din cadrul unor unități de 

cercetare – dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituționale cu IOSUD – UVT; 

g) să beneficieze de mobilități naționale și/sau internaționale, dacă sunt disponibile resurse din diverse 

programe naționale sau internaționale; 

h) să beneficieze de sprijin instituțional pentru a participa la conferințe sau congrese științifice, ateliere de 

lucru, școli de vară ori de iarnă și seminarii naționale și/sau internaționale în domeniul de specializare în 

care și-a ales teza de doctorat; 

i) să participe la sesiunile de comunicări științifice organizate de Școala Doctorală și/sau IOSUD – UVT; 

j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul Școlii Doctorale; 

k) să solicite, pe baza unei cereri motivate, schimbarea coordonatorului de doctorat sau a titlului lucrării. 

6.2. Studentul-doctorand are următoarele obligații: 

a) să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea 

studiilor universitare de doctorat în UVT și ale Regulamentului Școlii Doctorale de 

____________________________________________; 

b) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat și să își îndeplinească obligațiile de 

suținere a lucrărilor și de prezentare a rezultatelor cercetării; 

c) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat și comisiei de îndrumare, ori de câte ori i 

se solicită; 

d) să efectueze activitățile aferente programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate și 

programului de cercetare științifică stabilit de conducătorul de doctorat; 

e) să respecte disciplina instituțională; 

f) cf. H.G. 681/2011, Art. 71(2) lit c) studentul are și obligația ”să fie în legătură permanentă cu 

conducătorul de doctorat”. 

 

Art. 7. Activitățile didactice și de cercetare ale studentului-doctorand     

7.1. În perioada studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand înmatriculat pe loc bugetat se 

angajează să desfășoare activități didactice / de cercetare instituțională de 6 ore convenționale/ săptămână, 

în funcție de statele de funcțiuni ale departamentelor didactice / activitățile de cercetare ale Centrelor de 

cercetare din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Trasabilitatea acestor activități va fi evidențiată 

în Contractul activităților studentului doctorand, semnat anual, până la finalizarea programului de studii 

doctorale. 

7.2. Activitățile didactice prevăzute la pct. 7.1. vor fi desfășurate în fiecare an universitar pe parcursul 

programului de studii universitare de doctorat, pe toată durata prezentului contract, fără a fi remunerate de 

IOSUD – UVT.  

7.3. Activitățile didactice prestate de către studentul-doctorand în fiecare an universitar, pe durata 

prezentului contract pot fi remunerate în regim de ”plata cu ora”, în cadrul facultății/departamentului în 
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care se desfășoară, numai după depășirea pragului de 168 ore convenționale, conform Legii Educației 

Naționale nr. 1/2011, art. 164, alin. (3)  (6 ore convenționale/saptămână x 28 saptămâni aferente unui an 

universitar). 

7.4. Activitățile didactice prevăzute la pct. 7.1. și 7.3. sunt stabilite de Directorul școlii doctorale și/sau 

directorul departamentului care gestionează programul de studii la care sunt prevăzute orele cu avizul 

decanului facultății.    

        Activitatile de cercetare prevazute la 7.1 sunt stabilite de Directorul școlii doctorale, în colaborare 

cu: Directorul centrului de cercetare, conducătorul de doctorat și avizate de decanul facultății în cadrul 

căreia funcționează centrul. 

 7.5. În perioada studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand se angajează să desfășoare 

activități de cercetare științifică prin participarea în unul sau mai multe proiecte științifice stabilite de 

către conducătorul de doctorat.  

7.6. Structura, conținutul, organizarea și desfășurarea programului de cercetare științifică al studentului 

       doctorand sunt stabilite de conducătorul de doctorat pe baza discuțiilor cu doctorandul. 

7.7. Activitățile didactice și / sau de cercetare ale studentului-doctorand sunt cuprinse în fișa de activitate, 

întocmită lunar de studentul-doctorand și avizată de conducătorul de doctorat. 

7.8. Protecția drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în conformitate cu 

prevederile legii. 

7.9. Valorificarea dreptului de autor și / sau a drepturilor de proprietate industrială asupra produsului sau 

creației originale realizate în cadrul programului de studii universitare de doctorat se realizează în 

conformitate cu prevederile legii. 

 

Art. 8. Modificarea și încetarea contractului  

8.1. Modificarea prezentului contract se face, în scris, prin acordul tuturor părților, prin act adițional. 

8.2. La cererea motivată a studentului-doctorand, Consiliul Școlii Doctorale poate decide  schimbarea 

conducătorului de doctorat, dacă s-a constatat neîndeplinirea obligațiilor legale sau contractuale asumate 

de către acesta ori din alte motive care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat și 

studentul-doctorand. 

8.3. Consiliul Școlii Doctorale desemnează un alt conducător de doctorat în cazul prevăzut la pct. 8.2, 

precum și în cazul în care se constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat. 

8.4. La desemnarea unui nou conducător de doctorat, Consiliul Școlii Doctorale va avea în vedere 

prioritar necesitatea ca studentul-doctorand să poată finaliza programul de doctorat. 

8.5. Termenul de finalizare a tezei de doctorat poate fi prelungit în regim cu taxă. 

8.6. Prezentul contract de studii încetează în următoarele situații: 

a) prin finalizarea studiilor; 

b) prin exmatricularea studentului-doctorand pentru neachitarea taxelor scadente sau pentru nerealizarea 

programului de pregătire a doctoratului; 

c) prin retragerea studentului-doctorand de la studii, la cererea acestuia; 

d) în caz de forță majoră. 

8.7. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. Partea care o invocă, are obligativitatea să o 

aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, în maxim 5 zile calendaristice de la apariție, iar dovada forței 

majore se va comunica în cel mult 15 zile calendaristice de la apariția acesteia. Forța majoră apără de 

răspundere partea care o invocă, cealaltă parte neavând dreptul de a cere despăgubiri. 
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Art. 9. Diploma de doctor 

9.1. După transmiterea ordinului de ministru prin care se atribuie titlul de doctor, IOSUD – UVT 

eliberează diploma de doctor, în care este specificat domeniul de studiu.  

9.2. Diploma de doctor se eliberează cu numele din certificatul de naștere. 

 

Art. 10. Răspunderea părților 

10.1. În cazul unor eventuale fraude academice, al încălcării eticii universitare sau în cazul unor abateri de 

la buna conduită în cercetarea științifică, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand și/sau conducătorul 

de doctorat răspund în condițiile legii. 

10.2. Nerespectarea de către părțile semnatare a obligațiilor ce decurg din prezentul contract, atrage dupa 

sine aplicarea sancțiunilor prevăzute în regulamentele UVT, la propunerea Consiliului Școlii Doctorale, 

în condițiile legii. Sancțiunea se aplică în funcție de gravitatea abaterilor, de numărul lor și de condițiile în 

care au fost săvârșite și poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la structura de 

conducere superioară ierarhic. 

 

Art. 11. Litigii 

11.1. Conflictele dintre studentul-doctorand și Școala Doctorală se mediază de către CSUD-UVT. 

11.2. Conflictele dintre studentul-doctorand și conducătorul de doctorat se mediază de către Consiliul 

Școlii Doctorale. În cazul nesoluționării conflictului la acest nivel, acesta este mediat de către CSUD-

UVT. 

11.3. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. 

11.4. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile semnatare se vor adresa 

instanțelor judecătorești competente. 

 

Art. 12. Dispoziții finale 

12.1. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 

12.2. Prevederile prezentului contract de studii sunt conforme și se completează cu prevederile Legii 

Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare, H.G.  nr. 681/2011 privind 

aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat completările și modificările ulterioare, și cu alte 

hotărâri ale Senatului Universității de Vest. 

12.3. Prezentul contract reprezintă voința părților contractante și a fost încheiat în 3 exemplare originale, 

astăzi, ______________________, dintre care un exemplar se păstrează la dosarul personal al 

studentului-doctorand, un exemplar la studentul-doctorand și un exemplar la conducătorul de doctorat. 

 

Director CSUD,        Student – doctorand, 

Prof. Dr. Otilia HEDEȘAN                ___________________________ 

______________________________ 

 

Conducător de doctorat,       Jurist, 

_______________________________          Nadia TOPAI 
_______________________________     _________________ 

   
  


