Universitatea
IOSUDDomeniul de doctorat (cf. HG 158 /2018)1:

grant de studii doctorale

din venituri proprii UPT

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Nr.

/

NTE
Art. 1
Universitatea
(UPT), In
în continuare IOSUD-UPT
prin Rector prof.univ.dr.
Art. 2
Prof.univ.dr.ing.
it în baza Ordinului MEdCT nr. /
Art. 3
D-l / D-na
, nr. ,
, la data de , CNP , cu domiciliul în
localitatea , str. , nr. , bl. , sc. , et. , apt.
, telefon , fax. , e-mail în calitate de student-doctorand la
IOSUD-UPT, înmatriculat ca student-doctorand la IOSUD-UPT
, la forma de
, în
de la
proprii UPT conform HCA nr. 44/11.09.2018,
,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011
privind aprobarea Codului
universitare de doctorat în Universitatea Politeh
nr. 12088/26.09.2018,

, Nr. 18874/16.12.2011, în baza ordinului de înmatriculare

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 4
Prezentul Contract
studentului-doctorand, reglementând raporturile dintre IOSUD-UPT, studentulIII. DURATA CONTRACTULUI
Art. 5
durata programului de studii universitare de doctorat , de la data de
01.10.2018
Perioada desf

de 30.09.2021.
.

Art. 6
Universitatea
A) DREPTURI:
1.
de studii universitare de doctorat;
2.
3. de a aproba prelungirea/întreruperea programului de studii universitare de doctorat;
4.
5.
6.

torand a

7.

-a

1

Domeniile de doctorat din IOSUD-UPT, cf. Regulamentului Instituțional de Organizare şi Desfăşurare a Studiilor Universitare de Doctorat Nr.
18874/16.12.2011, Art. 5, actualizate prin HG 158 în vigoare din 29.03.2018, sunt: Inginerie chimică; Inginerie civilă şi instalaţii; Inginerie electrică;
Inginerie energetică; Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale; Calculatoare şi tehnologia informaţiei; Ingineria sistemelor;
Inginerie mecanică; Inginerie industrială; Ingineria materialelor; Inginerie şi management; Chimie; Arhitectură.
Notă: Prima pagină din contract se va imprima pe o foaie pretipărită cu sigla UPT.
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8.
9.

de

10. de
1.
2.
de doctorat;
3.
universitare de doctorat;
4.
5.

studiilor universitare de doctorat;
de a asigura accesul doctorandului

6.
7.
s
8.
ionale
9.

perioada în care studentuldoctorand a urmat studiile universitare de doctorat.

Art. 7
A) DREPTURI:
1.

-doctorand în cadrul programului de studii universitare de
-doctorand;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

doctorandului;
;
de a fi evaluat prin
evaluare;

de a refuza îndrumarea unui studentinterese;
de a solicita co

-un conflict de
-

9.
avansate la care studentulaprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, respectiv ale
rat în IOSUD-UPT.
1.

a.
b.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

HG nr. 681/2011 privind

respectarea prevederilor deontologice pe
respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat;
-doctorand;
-doctorand în cercetarea pe care o
-doctorand;
-doctorand;
telor de interese în îndrumarea studentului-doctorand;
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8.

-doctorand, semestrial, asupra modului în care au fost utilizate fondurile din grantul

9.
10.
unor abateri de la bu
doctorand;

-

11.

-doctorand în unul sau mai

12.
13.

-i asigura studentuluiparticipe la asigur
studentul-

14.

-doctorand în îndeplinirea criteriilor de
p

15.

universitare de doctorat în UPT, Nr. 18874/16.12.2011, Art. 83.
-

doctorat.
Art. 8
StudentulA) DREPTURI:
-doctorand are dreptul:
1.
îndrumare;
2.

-dezvoltare din cadrul IOSUD

3.
de doctorat (HG 681/2011);
4.
5.
6.

-

7.
8.
-a ales teza de
doctorat;
9.
10.
11.

-

12. de a beneficia de prevederile legale privind întreruperea studiilor, prelungirea studiilor, schimbarea temei tezei

1.
2.
3.
4.
5.
su
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6.
-dezvoltare care au încheiat

7.
cadrul programului de studii doctorale prin publicare, comunicare sau brevetare. Setul de criterii minimale de
ecifice elaborate de comisiile de
universitare de doctorat în UPT, Nr. 18874/16.12.2011, Art. 83.
V. TEMA PROGRAMULUI DE CERCETARE DOCTORAL
Art.9
Titlul temei de cercetare doctor :
VI. CUANTUMUL LUNAR AL BURSEI
Art. 10
Cuantumul bursei studentuluide 800
, conform HCA nr. 44/11.09.2018
Cuantumul bursei studentului-doctorand poate fi modificat pentru punerea de acord cu sumele alocate prin
.
-UPT.
Plata bursei se face lunar, prin virament bancar, în contul comunicat de studentul doctorand, la data de 14 a

Art. 11
VIII. TERMENUL DE FINALIZARE A TEZEI DE DOCTORAT
Art. 12
e 30.09.2021.

Art. 13
-2 ani, cu aprobare
fondurilor disponibile.
Art. 14

Art. 15
a)
orat.
b)
AMULUI DE STUDII DOCTORALE
Art.16

Ordi
doctorat în UPT, nr
acceptarea spre publicare, sub afiliere UPT a autorului student-doctorand ca
prim autor.
-DOCTORAND ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE CERCETARE
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Art. 17
-doctorand în cadrul programului de cercetare în cadrul IOSUD-UPT este de
Codul studiilor universitare de doctorat (HG 681/2011). În cazul
20 oreArt. 18
ectiv studentacordarea titlului de doctor
Studentul-doctorand, încadrat

e,

tre studentul-doctorand, nu trebuie s

timpul

XIII. INCETAREA CONTRACTULUI
Art. 19
a)
b)
c) la data tran
d)

acordarea titlului de doctor;

XIV. ALTE CLAUZE
Art. 20
-UPT

-doctorand, aprobat de consiliul
(Anexele 1, 2, 3, 4).

Uni
studentul-doctorand la IOSUD-UPT în cadrul
se
depun în scris la IOSUDArt. 21
, sau prin notificare din partea
IOSUDArt. 22

01.10.2018, în 3 exemplare originale a câte 5 pagini
fiecare.
Universitatea
RECTOR
Prof.univ.dr.ing. Viorel Aurel

STUDENT-DOCTORAND
Prof.univ.dr.ing.

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Florian MICLEA
BIROUL JURIDIC
Alina ATANASESCU
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