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ACT ADIŢIONAL *) 
nr………….din……………… 

la 
CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DOCTORALE  

nr. ........... din .......................  
 

Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara reprezentată, prin Rector Prof. univ.dr. ing. Viorel-Aurel 
ŞERBAN şi Prof. univ.dr. ing. ....................................................................................în calitate de conducător de 
doctorat numit în baza Ordinului MEdC nr............./................, pe de-o parte şi d-l / d-na 
............................................................................... posesor al cărţii de identitate seria ........... nr. ........................ CNP 
................................................., doctorand la U.P.T. cu numărul matricol ........................., pe de altă parte, au 
convenit să completeze art. 8 al Contractului de Studii Universitare Doctorale cu al. g) şi art. 9 al. b) şi c) după cum 
urmează:  
  
 
Art. 8. Clauză specială 
 Cu privire la proprietatea intelectuală asupra rezultatelor obţinute în cadrul studiilor doctorale, părţile 
convin următoarele:  

……………………. 
 g. Plagiatul fiind un act incompatibil cu calitatea de membru al comunitatii academice a UPT, orice situatie 
de plagiat asociata lucrarilor elaborate de doctorand pe parcursul doctoratului -rapoarte stiintifice, comunicari 
stiintifice, articole, teza etc.- conduce la sanctionarea imediata a tuturor autorilor lucrarilor si la exmatricularea 
doctoranzilor autori. 
 
Art. 9. Clauze finale  

…………………….. 
b. Perioada de valabilitate a contractului este de 3 ani de la data încheierii, data …………………… fiind 

considerată ca dată de înmatriculare iar data ……………………. ca dată terminus pentru susţinerea tezei de 
doctorat. În cazul în care se obţin avize pentru întreruperi sau prelungiri ale duratei programului de cercetare 
ştiinţifică (a doua etapă a studiilor doctorale) durata de valabilitate se prelungeşte în mod automat cu perioadele 
prevăzute în aceste avize, înregistrate ca anexe la prezentul contract. 

c. Anexele 1, 2, 3 şi 4, de asemenea şi cele menţionate la art. 9, al. b,  fac parte integrantă din contract.  
 
Rector,                             Conducător ştiinţific,                  Doctorand, 
 
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ŞERBAN      Prof.univ.dr.ing......................................      
..................................................... 
 
Contabil şef,        
 
Ec. Florian MICLEA      
 
Consilier juridic, 
 
                                                 
*) Instituit prin HBES nr. 11 / 03.07.2008  
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