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7. Taxe de restanţe
r
(1) În cadrul programului
p
de
d studii univeersitare de dooctorat se utillizează sistem
mul de credite. Repartiţia
creditelorr pe discipline şi rapoarte de
d cercetare este
e propusă dde Şcoala Doctorală, este avizată de CSSUD şi este
aprobată de Senatul Universitar
U
şi este
e inclusă în
n planul de învvăţământ al pprogramului de studii docttorale.
t
de crediite din cadrul programului de doctorat eeste de 180, rrepartizate du
upă cum urm
mează:
Numarul total


Anul I – To
otal 60 creditee, după cum urmează:
u
o Disscipline obligatorii PPUA – 3 discipline, cotate fiecarre cu 10 credite;
o Disscipline electiive PCS – 2 diiscipline, cotaate fiecare cu 10 credite;
o Ra
aportul de cerrcetare nr. 1 PCS
P – cotat cuu 10 credite;
otal 60 creditte, după cum urmează:
 Anul II – To
o Ra
apoartele de cercetare
c
nr. 2 şi 3 PCS – cootate fiecare cu 30 creditee;
T
60 creditte, după cum urmează:
 Anul III – Total
o Teeza de doctora
at – cotată cu
u 60 credite.
2) Valoarea fiinanciară a un
nui credit se stabileşte
s
prinn împărţirea ccuantumului taxei de docttorat anuală la
(2
numărul de
d credite afeerente unui an
n universitar şi
ş este aprobaată de Senatuul Universitarr.
(3
3) În situaţia în
î care studen
nţii doctoranzzi au restanţee în ceea ce prriveşte susţinerea examen
nelor şi
rapoartelo
or de cercetare, iar acestea sunt susţinu
ute în afara pperioadei de ddesfăşurare a studiilor univversitare de
doctorat de
d trei ani la care
c
se adaug
gă perioadelee de întrerupeere acordate llegal, pentru susţinerea reespectivelor
examene şi rapoarte see vor percepee taxe după cu
um urmează:


Discipline obligatorii PPUA – ta
axa de resttanţă este egală cu vvaloarea fina
anciară a 10
1
credite/dissciplină;
e
PCS – taxa de resttanţă este egaală cu valoareea financiară a 10 credite//disciplină;
 Discipline elective
r
este egală cu valooarea financia
ară a 10 credite;
 Raport de cercetare nr. 1 – taxa de restanţă
nanciară a 30
3
 Rapoarte de cercetaree nr. 2 si 3 – taxa de restanţă este egală cu valoarea fin
credite/rap
port.
ul universitar în
î care are looc susţinerea restanţelor.
Aceste taxe se achită în anu
4) In situaţia în
î care studen
nţii doctoranzzi au restanţee în ceea ce prriveşte elaborrarea tezei dee doctorat, iarr
(4
aceasta este susţinută în departmen
nt în afara peerioadei de deesfăşurare a sstudiilor univeersitare de do
octorat de tre
ei
ani, ei trebuie să achitee o taxă de reestanţă aferen
ntă celor 60 dde credite correspunzătoaree elaborării teezei de
1

doctorat. Această taxă
ă se achită în anul universittar în care aree loc susţinerrea în departa
ament. Dacă ssusţinerea în
ment survine pe
p durata prim
mului semestrru de depăşiree a celor 3 anni de stagiu leegal (la care sse adaugă
departam
perioadele de întrerupeere legale) studentul docto
orand este sccutit de plata taxei de resta
anţă aferentee elaborării
d
tezei de doctorat.
(5
5) În situaţia în
î care studen
nţii doctoranzzi susţin teza de doctorat îîn afara perio
oadei de desfă
ăşurare a
studiilor universitare
u
de
d doctorat dee trei ani, la care se adaug ă perioadele de prelungiree sau întrerup
pere acordate
e
legal, preccum şi perioa
ada de 4 ani de
d elaborare a tezei de docctorat, pentruu susţinerea teezei de docto
orat se va
achita şi o taxa de susţţinere in valoa
are financiară
ă de 30 creditte.
(6) Valorile fin
nanciare ale taxelor de restanţe, respecctiv ale taxeloor de susţineree a tezei de do
octorat sunt
propuse de
d către Scoalla Doctorală, avizate de CSSUD şi aprobaate de către SSenatul Univeersitar.
(7
7) Taxele de restanţe în valoare mai miccă echivalentăă a 30 creditee se achită înttr‐o singură ttranşă, la
începutul anului univerrsitar. Taxele de restanţe cu
c o valoare m
mai mare de 330 credite ech
hivalente se p
pot achita şi în
n
nşe egale la în
nceputul fiecă
ărui semestru..
două tran

Articolul
A
25
5. Drepturi şi obligaţiii ale stude
enţilor doctoranzi
(4
4) Pentru stud
denţii doctora
anzi înscrişi la
a forma cu freecvenţă şi taxă de studii, prrecum şi penttru doctoranzzii
de la form
ma de învăţăm
mânt fără freccvenţă aflaţi în
î continuareea programuluui de doctora
at, taxa de stu
udii poate fi
achitată integral, la încceputul anulu
ui universitar sau în două ttranşe egale îîn primele 30 de zile de la îînceputul
fiecărui seemestru. Cuan
ntumul taxei de studii doctorale se stabbileşte anual pprin hotărâreea Senatului U
Universitar.
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7. Exmatric
cularea de la doctora
at
(1
1) Studenţii do
octoranzi pott fi exmatricullaţi prin decizzia Rectorului,i, cu avizul Şco
olii Doctoralee:
e.. pentru nep
plata taxelor de studii de doctorat pe o perioadă m
mai îndelung
gată de 12 lu
uni, cu excepţţia
perioadelo
or de întrerupere;
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8. Surse de
e finanţare a studiilorr universita
are de doc
ctorat
(1
1) Cheltuelile ocazionate de
d organizarea
a şi desfăşuraarea studiilor universitare de doctorat p
pot fi suportate
din:

a. Bugetuul UTCB, în măsura
m
în caree alocaţiile buugetare acopeeră diferite tip
puri de cheltu
uieli;
b. Grantuuri şi proiectee de cercetaree;
c. Taxe de
d studiu;
d. Sponsoorizări;
e. Alte suurse.
2

PROCED
DURA
1. Taxe de
e studiu
Art. 1. Du
upă înmatricu
ulare, lista stu
udenţilor – do
octoranzi însccrişi la forma de învăţămâânt cu taxă vaa fi comunicată
de către Secretariatul Scolii Docto
orale la Serviiciul Econom ic al UTCB. LLista va fi seemnată de D
Directorul Sco
olii
e. Lista va fi acctualizată de câte ori surviin modificări ale situaţiei sstudenţilor – doctoranzi.
Doctorale
Art. 2. Studenţii – doctoranzi însccrişi la forma de învăţămâânt cu taxă vvor achita taaxa de studii fie integral la
începutul anului universitar, fie în două
d
tranşe egale
e
în primeele 30 de zilee de la începu
utul fiecărui semestru. Dup
pă
nei tranşe) sttudentul – do
octorand va aaduce la Secretariatul Sco
olii Doctoralee dovada plăţţii.
achitarea taxei (sau un
Copia dovvezii de plată se va îndosarria la dosarul studentului – doctorand.
Art. 3. In cazul în care studentul – doctorand
d
nu
u plăteşte taxxa de studiu îîn termenul sstabilit şi are o întârziere de
d
peste 60 zile, Secretaariatul Scolii Doctorale vaa trimite stuudentului – d
doctorand şi conducătoru
ului acestuia o
Notificare
e de plată în
n care se va acorda un nou termen dde plată de 330 zile. Dacă studentul – doctorand nu
n
plăteşte nici
n în acest termen Secre
etariatul Scolii Doctorale va informa D
ua
Directorul Sccolii Doctorale şi se vor lu
măsuri pe
entru remedierea situaţiei (discuţii cu studentul – ddoctorand, cu conducătorrul de doctorrat, eşalonare
ea
plăţilor ettc). Orice abaatere de la Regulamentul de organizarre şi funcţion
nare a Scolii Doctorale şi de la prezenta
Procedurăă în ceea ce priveşte cuantumul taxeii, modul de pplată, numărrul de tranşe etc. va fi supusă aprobării
Consiliulu
ui de Administtraţie al UTCB
B.
Art. 4. Daacă studentul – doctorand
d nu plăteşte
e taxele de sstudiu datoraate pe o perioadă mai maare de 12 lun
ni,
acesta po
oate fi exmatrriculat la prop
punerea Scoliii Doctorale, îîn conformitaate cu art. 27
7 (1) e) din Reegulamentul de
d
organizare şi funcţionaare a Scolii Do
octorale.

2. Taxe de
e restanţă
universitar Seecretariatul SScolii Doctorale
0 zile de la în
nceperea unu
ui nou semesttru al anului u
Art. 5. In termen de 30
va întocm
mi lista stude
enţilor – doctoranzi care sunt în prellungire de sttagiu şi care au examenee, rapoarte de
d
cercetare sau elaborarrea tezei resttante şi va calcula cuantum
mul taxelor d
de restanţă daatorate. Acesste cuantumu
uri
nexa la actul adiţional
a
la contractul de studii şi comunicate studeentului – docctorand. Pentru
sunt conssemnate în an
situaţia din primul sem
mestru al anu
ului universitaar se va ţine ccont de preveederile art. 17 (4) pentru acei studenţi –
e 6 luni penttru elaborareea tezei de d
doctorat şi su
usţinerea ei în
î
doctoranzzi care intră în perioada de graţie de
departam
ment. Astfel, în
î primul sem
mestru studen
nţii – doctoraanzi care sun
nt în această situaţie nu vvor fi incluşi pe
p
listă cu taaxă de restanţţă datorată pentru elaboraarea tezei de doctorat. Daacă susţinereaa în departam
ment a tezei de
d
doctorat nu
n survine în perioada de 6 luni de la începutul
î
anuului universitaar (până la 31
1 martie), ei vvor fi incluşi pe
p
lista cu taxe de restanţţă aferentă se
emestrului II al
a anului univversitar.

3

Art. 6. Inaainte de susţinerea unei re
estanţe, studentul – doctoorand va soliccita de la Secretariatul Sco
olii Doctorale o
Notă de plată a taxei de restanţă aferentă resstanţei respe ctive (Anexa 1). Pe baza notei de plaată studentul –
doctorand
d va plăti taxaa de restanţăă la Casieria UTCB
U
şi va ad uce dovada d
de plată la Seecretariatul Sccolii Doctorale.
Copia dovvezii de plată se va îndosarria la dosarul studentului – doctorand.
Art. 7. In lipsa dovezii de
d plată a taxxei de restanţţă nu se va puutea susţine rrestanţa şi nu
u se va consemna în catalo
og
calificativul obţinut.
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