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ACT ADIŢIONAL *)
nr………….din………………
la
CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DOCTORALE
nr. ........... din .......................
Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara reprezentată, prin Rector prof. dr. ing. Nicolae ROBU şi
Prof. 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 Contractul de Studii
Universitare Doctorale cu următoarele clauze suplimentare:

Clauze suplimentare

Art. 1. În condiţiile prevăzute de art. 30 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI
DESFĂŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE NIVEL DOCTORAT ÎN UNIVERSITATEA
"POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA, ediţia din 23.10.2005, la cererea conducătorului ştiinţific,
programul de studii doctorale prevăzut în contract se extinde, în regim de situaţie de excepţie, cu 1 (un)
semestru, prelungindu-se până la data de …………………….., considerată ca dată terminus pentru
susţinerea tezei de doctorat.

Art. 2. Studiul în semestrul de extensie se realizează în regim fără taxă, cu bursă de sprijin a
finalizării cu succes a studiilor de doctorat.
Art. 3. Nefinalizarea tezei de doctorat prin susţinere publică până la data precizată la art. 1 de mai
sus atrage cu sine returnarea de către doctorand, la UPT, a cuantumului bursei acordate prin prezentul act
adiţional.
Art. 4. Cererea conducătorului de doctorat este ataşată ca anexă la prezentul act adiţional.
Art. 5. Prezentul act adiţional face parte integrantă din contract.
Rector,

Conducător ştiinţific,

Doctorand,

Prof. dr. ing. Nicolae ROBU

Prof. dr. ing. .....................................

.....................................................

Contabil şef,
Ec. Florian MICLEA
Consilier juridic,
..............................................

*)

Aprobat în sedinţa BES-UPT din 16.09.2008.
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