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CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Nr.____________din__________
Art. 1. PĂRŢILE

a) UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI (U.T.C.B.), cu sediul în Bd. Lacul Tei, nr. 124,
sectorul 2, Bucureşti, cod fiscal nr. 4266570, cont RO10 TREZ 7025 0460 1X00 0308 deschis la
Trezoreria Sectorului 2 Bucureşti, reprezentată de Rector Prof.dr.ing. Iohan Neuner, în calitate de
Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD),
b) Domnul / Doamna___________________________________________________________________ ,
în calitate de conducător de doctorat şi
c) Domnul / Doamna___________________________________________________________________ ,
posesor al B.I./C.I. seria ______ nr. __________________, CNP ______________________________ ,
înmatriculat/ă la studii universitare de doctorat în cadrul U.T.C.B. la forma cu frecvenţă, cu finanţare
asigurată de la buget / taxă, în domeniul de doctorat ______________________________________ ,
în calitate de student doctorand, au convenit să încheie prezentul Contract, cu respectarea
următoarelor clauze:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl reprezintă oferirea de către U.T.C.B. de servicii educaţionale pentru ciclul de
studii universitare de doctorat.

Art. 3. CADRUL LEGAL
3.1. U.T.C.B. îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu legislaţia română.
3.2. Domeniile de doctorat oferite de U.T.C.B. sunt avizate de către Consiliul Naţional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
3.3. Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în U.T.C.B. se face pe baza Legii
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, a Codului Studiilor
Universitare de Doctorat şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Şcolii Doctorale, aprobat de
Senatul U.T.C.B.
3.4. Prevederile Regulamentului Şcolii Doctorale guvernează şi cadrul prezentului contract. U.T.C.B. va
aduce la cunoştinţa celorlalte părţi, conducător de doctorat şi student doctorand, orice modificare a
legislaţiei în vigoare sau a Regulamentului propriu prin intermediul site-ului Şcolii Doctorale sau al
secretariatului.
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Art. 4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Contractul se încheie pe durata efectuării de către studentul doctorand a studiilor universitare de
doctorat, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. U.T.C.B. se obligă:
•

să presteze servicii educaţionale de cea mai bună calitate care să-i asigure studentului doctorand
competenţele şi abilităţile cerute pe piaţa muncii;

•

să asigure baza materială neceară desfaşurării activităţilor educaţionale, constând în săli de curs,
laboratoare, săli de seminar, precum şi aparatură şi materiale necesare cercetarii ştiinţifice, în
măsura în care dispune de acestea;

•

să asigure condiţii adecvate de studiu, prin punerea la dispoziţia studentului doctorand a
serviciilor universităţii-biblioteca, serviciul social şi accesul la mijloacele de comunicare - Internet;

•

să asigure condiţiile de comunicare şi transparenţă în ofertele destinate studenţilor doctoranzi;

•

să recunoască activitatea conducătorului de doctorat, prin sistemul de normare, respectiv de
evaluare a activităţii profesionale;

•

să asigure buna derulare a contractelor de cercetare ştiinţifică iniţiate şi conduse de conducătorul
de doctorat în vederea sprijinirii programului de cercetare ştiinţifică a studentului doctorand;

să achite, după caz, bursa de doctorat, în limita alocaţiilor bugetare acordate de Ministerul
Educaţiei Naţionale sau din alte surse, daca este cazul şi sunt disponibilităţi.
5.2. Conducătorul de doctorat se obligă:
•

•

să întocmească structura ştiinţifică pentru disciplinele elective, rapoartele de cercetare şi teza de
doctorat;

•

să asigure consultanţă pentru realizarea în bune condiţii a studiilor universitare de doctorat;

să coordoneze şi să îndrume activitatea de cercetare a studentului doctorand, în conformitate cu
programul de cercetare ştiinţifică aprobat.
5.3. Studentul doctorand se obligă:
•

•

să respecte regulamentele şi regulile U.T.C.B. şi să aibe un comportament adecvat statutului său;

•

să desfăşoare o activitate continuă de educaţie şi cercetare pentru a-şi asigura o pregătire
profesională corespunzătoare;

•

să desfăşoare activitate didactică în cadrul departamentului de specialitate, conform statului de
funcţiuni al departamentului respectiv – numai studenţii doctoranzi cu bursă de la bugetul de
stat;

•

să achite taxele, dacă este cazul, prevăzute în Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Şcolii Doctorale la datele prevăzute de conducerea U.T.C.B.; cuantumul taxelor este stabilit de
către Senatul U.T.C.B.;

•

să permită verificarea antiplagiat a tezei de doctorat de către Şcoala Doctorală precum şi
încărcarea tezei în baza de date a sistemului antiplagiat, ulterior susţinerii publice;

•

să păstreze şi să utilizeze cu grijă baza materială pusă la dispoziţia sa de către U.T.C.B.

Art. 6. FINANŢARE
6.1. Finanţarea studiilor doctorale se va face, după caz (bifaţi):
De la bugetul de stat, pe o perioadă de 3 ani, cu bursă de studii;
De la bugetul de stat, pe o perioadă de 3 ani, fără bursă de studii;
Din taxa anuală stabilită de Senatul U.T.C.B.;
Din alte surse.

2

Art. 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe
judecătoreşti, în cazul în care:
•

studentul doctorand îşi încheie studiile prin susţinerea tezei de doctorat;

•

în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii conducătorului de doctorat sau a studentului
doctorand, cu privire la încetarea contractului, în condiţiile legii;

•

la data emiterii de către UTCB a deciziei de exmatriculare a studentului doctorand, datorată
încălcărilor de regulament săvârşite de acesta.

Art. 8. LITIGII
8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti competente din raza teritorială a Sectorului 2 Bucureşti.

Art. 9. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţi.
9.2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi a fost încheiat într-un număr de 3 exemplare, astăzi
_________________
Rector,
Prof.dr.ing. Iohan Neuner

Conducător de doctorat

Student doctorand

____________________________ ____________________________
(grad didactic, nume, prenume)

(nume, prenume)

____________________________ ____________________________ ____________________________
(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

Director Şcoala Doctorală
Prof.dr.ing. Gabriel Racoviţeanu
____________________________
(semnătura)

Director Economic
Ec. Paula Iliescu
____________________________
(semnătura)

Consilier Juridic
Jurist Georgeta Florea
____________________________
(semnătura)
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