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* - Pentru fiecare document, între pranteze, se precizează persoanele care au responsabilitatea întocmirii 

documentului. 
   - Documentele se depun la secretariatul Şcolii Doctorale, Rectorat UPT, P-ţa Victoriei nr. 2, et.1,  
     tel. :0256403077. 

Alte anexe la contractul de studii universitare de doctorat: 

4.1 Anexa 2 – Rezultate obţinute în programul de pregătire universitară avansată 
(conducător de doctorat) 

4.2 Anexa 3 - Programul individual de cercetare ştiinţifică (conducător de doctorat) 

4.3 Anexa 3.1 – Proiectul programului individual de cercetare ştiinţifică (conducător de doctorat şi 
doctorand)  

4.4 Anexa 4 - Fişa sintetică a programului individual de cercetare ştiinţifică (conducător de 
doctorat şi doctorand) 

Termen: 30.09 - finalul anului I   

 

 

 

1. Contract de studii universitare de doctorat (conducător de doctorat şi doctorand)  

2. Anexa 1 la Contractul de studii universitare de doctorat: Plan individual de pregătire bazat 
pe studii universitare avansate (conducător de doctorat şi doctorand) 

3. Cerere de numire a Comisiei îndrumare doctorală (conducător de doctorat) 

Termen: 10.11 - anul I 

5.  Procese verbale de evaluare: 

 a rapoartelor prevăzute în Fişa sintetică a programului individual de cercetare ştiinţifică - 

Anexa 4 (conducător de doctorat) 

 a lucrărilor prevăzute în Fişa sintetică a programului individual de cercetare ştiinţifică - Anexa 
4 (conducător de doctorat) 

 a altor lucrări elaborate de doctorand, suplimentar faţă de cele din în Fişa sintetică a 
programului individual de cercetare ştiinţifică - Anexa 4 (doctorand) 

                                                Termen: 10 zile lucrătoare după data susţinerii fiecărei activități 

6.1 Cerere de întrerupere a programului de pregătire doctorală (doctorand) 

6.2 Act adiţional la contractul de studii doctorale corespunzător întreruperii (Școala doctorală) 

Termen: 10 zile lucrătoare după intrarea în viguare a actului adiţional 

7.1 Cerere de prelungire a programului de pregătire doctorală (cerere, lista lucrări științifice, 

dovezi privind publicațiile în baze de date) cu bursă sau cu taxă (conducător de doctorat) 

7.2 Act adiţional la contractul de studii doctorale corespunzător prelungirii cu bursă sau cu taxă 
(Școala doctorală) 

Termen: 10 zile lucrătoare după intrarea în viguare a actului adiţional 

 

Documente constitutive ale dosarului 

doctorandului* 

 

I. Documente întocmite în cursul anului I, 
după înmatriculare 

II. Pe parcursul studiilor doctorale 

 

http://www.upt.ro/img/files/2015-2016/doctorat/docdrd/Anexa2_Contract_studii_doctorale.doc
http://www.upt.ro/img/files/2015-2016/doctorat/docdrd/Anexa3_Contract_studii_doctorale.doc
http://www.upt.ro/img/files/2015-2016/doctorat/docdrd/Anexa_3.1_Template_PCSD.doc
http://www.upt.ro/img/files/2015-2016/doctorat/docdrd/Anexa4_Contract_studii_doctorale.doc
http://www.upt.ro/img/files/2015-2016/doctorat/docdrd/Anexa1_Contract_studii_doctorale.doc
http://www.upt.ro/img/files/2013-2014/doctorat/etapa1/1a_Propunere_comisie_de_indrumare_I-a.doc
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2013-2014/Doctorat/Proces_verbal-eval_activ_progr_cercetare_stiintifica_studii_doct_1.doc
http://www.upt.ro/img/files/2013-2014/doctorat/docdrd/Cerere_de_prelungire_2B-R_1.doc
http://www.upt.ro/img/files/2013-2014/doctorat/etapa1/5a_Model_Lista_lucrari_stiintifice_I-a.doc
http://www.upt.ro/img/files/2013-2014/doctorat/etapa1/6a_Listing_cu_lucrari_ISI_I-a.pdf


 

 

Alte documente utile doctorandului 

1. Hotărâre a Consiliului de Administrație al UPT cu privire la creșterea 
calității cercetării științifice avansate în UPT 

2. Cerere pentru grant-suport – participare la conferințe indexate web 
of science (ISI) (doctorand) 

Termen: minimum 1 lună înainte efectuarea mobilității ; orice cheltuială este 
eligibilă numai după data trecută pe ordinul rectorului 

3. Cerere pentru grant-suport – publicare în reviste cotate web of 

science (ISI) cu factor de impact (colectivul de autori din UPT) 

Termen: după publicarea lucrării 

 

 

 

http://www.upt.ro/img/file/Formulare%20si%20regulamente/ISI/Hotararea-Consiliului-de-Administratie-nr_28-din-18_05_2015.pdf
http://www.upt.ro/img/file/Formulare%20si%20regulamente/ISI/ISI%20IV_Cerere%20tip%201.doc
http://www.upt.ro/img/file/Formulare%20si%20regulamente/ISI/ISI%20IV_Cerere_tip2.doc

