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Extras din
n Regulamentt:
Articolul
A
25. Drepturi şii obligaţii alle studenţilo
or doctoran
nzi
(2
2) Studentul doctorand
d
po
oate beneficia
a de un grannt doctoral, ppe durata de maxim trei a
ani, obţinut pe
p
bază de competiţie,
c
ca
are include cuantumul bu
ursei individuaale şi costurille programullui de studii u
universitare de
d
doctorat. Studenţii docctoranzi care beneficiază de
d granturi dooctorale sau ssunt finanţaţi de la bugetu
ul de stat pott fi
încadraţi de către UTCB ca asistenţii de cercetaree sau asistenţţi universitari,, pe perioadă determinată
ă.
3) Pentru stud
denţii doctora
anzi de la form
ma de învăţăământ cu freccvenţă şi burssă, îndeplinireea programullui
(3
de studiu
u trebuie conf
nfirmată luna
ar, în scris, în
n primele 100 zile ale lunii următoaree de către co
onducătorul de
d
doctorat prin
p semnarea informarii lunare.
l
În cazul neconfirmăării în acest teermen sau a u
unui aviz neg
gativ din parte
ea
conducăto
orului de docctorat, bursa va fi suspend
dată, la propuunerea Şcolii Doctorale, prrin decizia Reectorului UTC
CB.
Dupa ma
ai mult de 6 luni fără frecvenţă
f
şi activitate dooctorală connducatorul dee doctorat p
poate propun
ne
exmatricu
ularea din cad
drul programu
ului de doctorrat.
(5
5) Studenţii doctoranzi
d
însscrişi la form
ma cu frecvennţă şi bursă au obligaţia de a particip
pa la activită
ăţi
didactice şi de cercetarre impuse de către conduccătorul de dooctorat în cuaantum de pân
nă la 6 ore convenţionale pe
p
nă fără plată, în contul burrsei acordate,
e, respectiv în regim de plaata cu ora daccă se depăşeşşte numărul de
d
săptămân
ore conveenţionale. Acctivităţile dida
actice şi de cercetare
c
dessfăşurate de studenţii doctoranzi burssieri reprezintă
obligaţii profesionale
p
la
l fel ca şi pro
ogramul de do
octorat şi gennerează aceleeaşi responsa
abilităţi şi con
nsecinţe în cee
ea
ce îi priveşşte pe aceştia
a.
(6)
( Pe toată durata
d
activittăţii, studentu
ul doctorand de la forma de învăţămâ
ânt cu frecven
nţă beneficiazză
de recuno
oaşterea vech
himii în muncă
ă şi specialitate, potrivit le gii.
(1
15) Obligaţiilee de frecvenţă
ă ale studenţiilor doctoranzzi cuprind urm
mătoarele:

a. Participareea la program
mul de cercettare ştiinţificăă la locul în care se desfă
ăşoară cercettările necesare
întocmirii tezei
t
de docto
orat, indicat de
d către condducătorul ştiinnţific;

b. Participareea la toate şedinţele departamenttului în caddrul căruia îîşi desfăşoaară activitateea
conducăto
orul de doctorrat şi în care a fost aronda t studentul dooctorand.
(1
16) Studenţii doctoranzi în
nscrişi la form
ma cu frecveenţă şi bursă vor desfăşura activităţi didactice şi de
d
cercetare în cuantum maxim de 40 ore fizice pe
p săptămânnă, în conform
mitate cu preevederile lega
ale. Activităţiile
didactice desfăşurate de studenţii doctoranzi în
nscrişi la form
ma cu frecvennţă şi bursă vvor fi prevăzu
ute în statul de
d
funcţii al departament
d
tului în care acesta este aro
ondat.
1

PROCEDU
URA
Art. 1. Du
upă înmatricu
ulare, lista sttudenţilor – doctoranzi înnscrişi la form
ma de învăţăământ buget cu bursă va fi
comunicaată de către Secretariatul Scolii
S
Doctoraale la Serviciuul Economic al UTCB. Lista va fi semnatăă de Directorrul
Scolii Docctorale. Lista va
v fi actualizaată de câte ori survin modiificări ale situaţiei studenţilor – doctoraanzi.
Art. 2. In
n perioada 1 – 10 ale fiecăărei luni stud
dentul – doctoorand înmatrriculat la form
ma de învăţământ buget cu
c
bursă (sau conducătorul de docto
orat) va aduce la Secretarriatul Scolii D
Doctorale „Fo
oaia lunară d
de prezenţă şi
îndeplinirre a obligaţiillor” (Anexa 1)
1 semnată de
e doctorand şşi de conducăătorul de docctorat. Prin accest document
studentul – doctorand declară şi co
onducătorul de doctorat coonfirmă că accesta a desfăşşurat activitatte de cercetare
dactică conform obligaţiilo
or ce îi revin prin Regulam
mentul Scolii Doctorale (m
maximum 40 de
d
şi, dacă este cazul, did
ore fizice pe săptămân
nă, minimum 6 ore conve
enţionale activvitate didactică normată sau activitatee de cercetarre,
a
sens). „Foaia
„
lunarăă de prezenţţă şi îndeplin
nire a obligaţţiilor” poate fi
fără platăă, dacă existăă cerere în acest
transmisăă şi electronicc pe adresa de
d e‐mail a Secretariatulu
S
ui Scolii Docttorale, dar treebuie sa poaarte semnătura
olografă a doctorandului şi conducăătorului său, iar
i originalul ttrebuie adus ulterior la Seecretariat pen
ntru arhivare.
Art. 3. La data de 10 ale
a fiecărei lun
ni Secretariattul Scolii Docttorale întocm
meşte lista cu studenţii – d
doctoranzi care
oaia lunară d
de prezenţă şşi îndeplinire a
sunt înscrrişi la forma de învăţămâânt buget cu bursă care aau depus „Fo
obligaţiilo
or” pentru lu
una anterioară. Lista va fi semnată de Directoru
ul Scolii Docctorale. Secreetariatul Sco
olii
Doctorale
e transmite laa data de 10 ale fiecărei luni această listă la Serviciul Economiic al UTCB, care va efectu
ua
plăţile pentru luna anterioară.
Art. 4. Daacă într‐o lun
nă studentul – doctorand
d (sau conduucătorul său de doctorat)) nu transmitte în termenul
prevăzut „Foaia lunarăă de prezenţăă şi îndeplinire a obligaţiiilor” se va accorda bursa p
pentru acea lună doar daccă
ma abatere. Secretariatul
S
dului şi condu
ucătorului dee doctorat (ccel
este prim
Scolii Doctorrale va trimitte doctorand
târziu pân
nă la data de 15 ale lunii) un Avertism
ment (Anexa 22) prin care îii va înştiinţa că este prima abatere şi ca
c
trebuie săă aducă urgen
nt „Foaia lunară de prezenţă şi îndepli nire a obligaţţiilor”, cel târrziu până la ssfârşitul lunii în
î
curs. De asemenea,
a
înşştiinţarea va cuprinde
c
şi faaptul că de la a doua abateere bursa va ffi suspendată.
Art. 4. Pentru studenţiii – doctoranzzi înmatriculaaţi la forma dde învăţământ buget cu bu
ursă care nu au adus „Foa
aia
lunară de prezenţă şi îndeplinire a obligaţiilor”
o
până
p
la data dde 10 ale unei luni (şi este a doua abateere) sau pentru
care cond
ducătorul de doctorat a dat
d aviz negaativ (neîndep linirea obligaaţiilor), Secreetariatul Scoliii Doctorale va
v
întocmi o propunere de suspendaare a bursei. Propunereaa va fi vizatăă de Directorrul Scolii Docctorale şi va fi
înaintată spre semnare
e Rectorului UTCB
U
care vaa întocmi o deecizie de susp
pendare a bu
ursei. Decizia de suspendare
v fi comunicaată Serviciului economic şi administrativv al UTCB.
a bursei va
Art. 5. O bursă
b
suspen
ndată poate fii reatribuită studentului
s
– doctorand o singură datăă pe perioadaa stagiului de 3
ani, după o perioadă de
d suspendare
e de 2 luni, perioadă
p
în caare studentul – doctorand demonstrează îndeplinire
ea
or (prin „Foaiia lunară de prezenţă şi îndeplinire a obligaţiilor””). Pentru reaatribuirea bu
ursei acesta va
v
obligaţiilo
2

completa o Cerere de
e reatribuire
e (Anexa 3) pe care o v a semna con
nducătorul d
de doctorat şşi o va înainta
D
Cerrerea avizată de Directoru l Scolii Docto
orale va fi înaintată Rectorrului UTCB care
Secretariaatului Scolii Doctorale.
va emite o decizie de reatribuire
e. Decizia de
e reatribuire a bursei va fi comunicaată Serviciulu
ui economic şi
ni.
administrativ al UTCB. In acest caz studentului – doctorand i se va plăti din urmă bursaa suspendatăă pe cele 2 lun
pă 2 luni de
e suspendare
e studentul – doctorand nu face cerrere de reattribuire a bu
ursei şi/sau nu
n
Dacă dup
demonstrrează îndeplinirea obligaţţiilor bursa rămâne
r
definnitiv suspend
dată şi va fi atribuită altui student –
doctorand
d.
Art. 6. Pentru reatribuirea unei burse altui stude
ent – doctora nd se va procceda astfel: d
după trecereaa unei perioad
de
v
de 2 luni de suspendaare a bursei, dacă doctoraandul iniţial nnu a făcut cerere de reatrribuire, Scoala Doctorala va
analiza lissta de studen
nţi – doctoran
nzi admişi în acelaşi an cuu cel căruia i s‐a suspendat bursa şi va atribui burssa
conform procedurii aplicate în caazul exmatricculării unui sstudent – do
octorand cu bursă (art. 27 al. (3) din
entul de organ
nizare şi funcţionare a Sco
olii Doctorale din UTCB).
Regulame
Art. 7. Du
upă atribuireaa bursei altui student – do
octorand Seccretariatul va comunica Seerviciului economic al UTC
CB
această decizie
d
şi va include
i
noul doctorand cu bursă pe l ista burselorr lunare. Burssa se va acorda în acelea
aşi
condiţii, respectiv
r
cond
diţionat de depunerea lun
nară în termeenul prevăzut a „Foii lunarre de prezenţţă şi îndeplinire
a obligaţiiilor”.
Art. 8. In cazul studen
nţilor – docto
oranzi înmatrriculaţi la forrma de învăţăământ bugett cu bursă caare au depus o
obată, Secretaariatul Scolii Doctorale va înștiința Servviciul econom
mic
cerere de întrerupere a stagiului care a fost apro
0 ale primei lu
uni de întreru
upere despre perioada de întrerupere aaprobată. Burrsa acestora va
v
cel târziu la data de 10
utea fi atribu ita altui stud
dent – doctorrand. La reluaarea activităţţii,
fi îngheţată pe această perioadă şii ea nu va pu
după expirarea perioaadei de întrerupere, stude
entul – doctoorand va dep
pune la Secretariatul Sco
olii Doctorale o
Cerere de
e reluare a sttagiului (Ane
exa 4) care vaa fi aprobatăă de conducăătorul de docctorat şi de D
Directorul Sco
olii
Doctorale
e. Secretariattul Scolii Docttorale va înșttiința Serviciuul economic ccel târziu la daata de 10 alee primei luni de
d
reluare a activităţii de
espre reluare
ea bursei şi va
v include pee lista de burrse lunare accest doctoran
nd. Bursa va fi
acordată în continuarre în acelaşi condiţii ca şi înainte dee întreruperee, condiţionaat de depuneerea lunară în
î
termenul prevăzut a „Foii
„
lunare de
d prezenţă şi îndepliniree a obligaţiilo
or”. Perioada de atribuiree a bursei va fi
ere aprobată.
prelungităă cu perioadaa de întrerupe
Art. 9. Pe
entru doctoraanzii cu burssă care au depus în fiecaare lună „Foaia lunară dee prezenţă şşi îndeplinire a
obligaţiilo
or” (atestând îndeplinirea obligaţiilor),, dar nu au susţinut discciplinele elective şi/sau m
măcar unul din
rapoartele
e de cercetarre până la sfârrşitul anului 2 de stagiu, coonducătorul d
de doctorat vva întocmi un Raport privin
nd
activitateaa desfăşuratăă de doctoraand care să explice motivvele pentru care doctoraandul nu a ssusţinut aceste
rapoarte//discipline. Raaportul va fii analizat de
e CSUD care,, în funcţie d
de situaţia p
prezentată, p
poate propun
ne
Consiliulu
ui de administraţie al UTTCB suprimaarea bursei ddoctorandulu
ui dacă activvitatea acesttuia este tottal
nesatisfăccătoare faţă de
d informările
e lunare preze
entate şi de pplanul de învăăţământ.
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