UNIVERSITATEA ”POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
Piaţa Victoriei Nr. 2 - 300006 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel: 40 - 256 - 40 30 11 Fax: 40 – 256 - 40 30 21
E - mail: rector@rectorat.upt.ro
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Forma de învăţământ iniţială: cu frecvenţă / fără frecvenţă
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CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DOCTORALE*)
nr. ........... din .......................
Art. 1. Părţile contractante
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 încheie prezentul contract.
Contractul conţine obligaţiile şi drepturile părţilor asumate pe perioada studiilor universitare doctorale în
cadrul IOSUD – UPT.
Art. 2. Obligaţiile Universităţii POLITEHNICA din Timişoara în raport cu doctorandul
a. Să organizeze şi să administreze etapele de înmatriculare, pregătire doctorală şi finalizare a tezei precum
şi orice activităţi de încheiere a pregătirii doctorale potrivit RODSUND – UPT.
b. Să asigure condiţii de participare la cursurile programate în etapa de pregătire universitară avansată,
conform anexei 1 a prezentului contract.
c. Să asigure acces la baza materială a U.P.T. pentru desfăşurarea activităţilor complementare din etapa de
pregătire universitară avansată, conform anexei 1, precum şi a activităţilor programate în programul de cercetare
ştiinţifică, conform anexei 4 la prezentul contract, program prin care se finalizează teza de doctorat.
d. Să permită accesul pentru documentare la biblioteca U.P.T.
e. Să contribuie la finanţare publicării unui volum de prezentare a tezei în seriile Teze de doctorat ale UPT,
la Editura Politehnica, în proporţia stabilită prin reglementările UPT, după evaluarea acesteia de către referenţi.
f. Să monitorizeze activităţile de pregătire doctorală şi să includă pe site-ul U.P.T. informaţii privind teza şi
susţinerea ei.
g. Să susţină financiar integral, în condiţiile reglementărilor UPT, participarea doctorandului la cel puţin o
conferinţă internaţională în străinătate, cu vizibilitate şi cu tematică în domeniul de doctorat.
h. Să trateze cu solicitudine problemele semnalate pe parcursul studiilor doctorale de către conducătorul de
doctorat şi doctorand atât în cazul cand acestea sunt convergente cât şi în caz de divergenţă.
i. Să respecte şi să trateze ca atare dreptul de contestare al doctorandului.
j. Să îi elibereze în condiţiile stabilite de lege diploma de doctor.
Art. 3. Obligaţiile conducătorului de doctorat
a. Să îndrume activitatea doctorandului pe toată perioada studiilor doctorale şi să o monitorizeze potrivit
anexelor 2, 3 şi 4 ale prezentului contract.
b. Să stabilească disciplinele din programul de pregătire universitară avansată şi să precizeze modalitatea de
participare a doctorandului la acestea.
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c. Să stabilească împreună cu doctorandul activităţile complementare din programul de pregătire
universitară avansată şi proiectul programului de cercetare ştiinţifică, să le înscrie în anexele 1 şi 4 ale contractului
de studii doctorale şi să organizeze susţinerea acestora în timp util.
d. Să asigure prin intermediul conducerilor departamentelor şi catedrelor din UPT, accesul la laboratoarele
UPT în contextul programului doctoral.
e. Să analizeze teza de doctorat, să întocmească un raport de evaluare şi să organizeze prezentarea ei.
f. Să sprijine şi să antreneze doctorandul în cadrul IOSUD-UPT la acţiuni care pot facilita obţinerea de
resurse suplimentare de finaţare a studiilor.
g. Să stabilească, pentru doctoranzii cu frecvenţă, programul de activităţi în cadrul UPT.
h. Să dovedească solicitudine în relaţia cu IOSUD-UPT şi cu doctorandul în problemele pregătirii doctorale
la care se referă prezentul contract.

Art. 4. Obligaţiile doctorandului
a. Să urmeze disciplinele prevăzute la punctul A al anexei 1 a Contractului de studii doctorale şi să
finalizeze activităţile complementare conform punctului B din aceeaşi anexă.
b. Să elaboreze proiectul programului de cercetare ştiinţifică până la finalizarea programului de pregătire
universitară avansată.
c. Să întocmească rapoartele ştiinţifice cu rezultate intermediare ale cercetării prevăzute în anexa 4 la
Contractul de studii doctorale, să le prezinte spre dezbatere în cadrul IOSUD-UPT la datele precizate de
conducătorul de doctorat şi să elaboreze celelalte lucrări prevăzute în aceeaşi anexă.
d. Să întocmească şi să susţină teza de doctorat în condiţiile prevăzute de lege şi RODSUND – UPT.
e. Să achite taxele de studii şi taxele administrative conexe studiilor potrivit reglementărilor UPT.
f. Să respecte programul de activitate în UPT convenit împreună cu conducătorul de doctorat.
g. Să efectueze la solicitarea catedrei / departamentului, dacă este doctorand cu bursă, a unui număr de până
la 6 ore didactice pe săptămână fără remunerare suplimentară.
h. Să redacteze rezumatul tezei de doctorat în limba română atunci când doctoratul se desfăşoară în altă
limbă, respectiv şi în limba engleză, atunci când doctoratul se desfăşoară în limba română.
i. Să manifeste solicitudine în relaţia cu IOSUD – UPT şi cu conducătorul de doctorat.
Art. 5. Drepturile doctoranzilor
a. Să participe, în cazul în care au statut de doctorand cu frecvenţă, la competiţia de acordare a burselor de
doctorat, organizată potrivit reglementărilor MEdC şi UPT şi, dacă sunt declaraţi câştigători, să beneficieze de
sumele stabilite prin lege şi reglementări UPT, în funcţie de stadiul de pregătire doctorală. Bursa de doctorat se
pierde în condiţiile precizate de MEdC şi de către RODSUND – UPT.
b. Să folosească laboratoarele şi biblioteca U.P.T.
c Să-şi întrerupă temporar activitatea de doctorat, pentru motive bine întemeiate, în limita, cumulat, a cel
mult 2 ani.
d. Să beneficieze, pentru motive bine întemeiate, de prelungirea perioadei de studii doctorale - etapa de
cercetare-, cu până la 2 ani.
e. Să obţină, din partea UPT, din veniturile extrabugetare ale acesteia, în cazul obţinerii unor rezultate de
excepţie, după primii doi ani ai programului de pregătire doctorală, burse speciale, pentru cel mult 12 luni.
f. Să obţină schimbarea conducătorului ştiinţific, în cazul în care acesta este indisponibil mai mult de un an
sau nu respectă clauzele prezentului contract.
g. Să obţină schimbarea temei tezei de doctorat, o singură dată pe parcursul programului de cercetare
ştiinţifică, condiţionat de actualizarea sau, după caz, chiar refacerea proiectului programului de cercetare ştiinţifică
şi a altor activităţi din programul de doctorantură.
h. Să efectueze, la cerere, maximum 6 ore didactice pe săptămână, în sistemul de plata cu ora, cu acordul
conducătorului ştiinţific, dacă universitatea oferă oportunităţi în aceast sens.
Art. 6. Drepturile conducătorului de doctorat
a. Să solicite conducerii IOSUD – U.P.T. rezilierea contractelor de studii doctorale în cazul în care
activitatea doctorandului este necorespunzătoare.
b. Să obţină din partea conducerilor facultăţilor, departamentelor / catedrelor, accesul la laboratoarele UPT,
cu respectarea reglementărilor de utilizare a acestora.
c. Să beneficieze de un sper salarial de 5%.
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Art. 7. Drepturile U.P.T.
a. Să rezilieze contractul de studii doctorale la solicitarea conducătorului de doctorat pentru activitate
necorespunzătoare (anularea contractului de studii implică exmatricularea de la studii doctorale).
b. Să rezilieze contractul de studii în cazul depăşirii termului prevăzut la art. 9 din prezentul contract de
studii.
c. Să rezilieze contractul de studii în cazul neachitării taxelor de studii şi administrative aferente studiilor
stabilite de UPT.
Art. 8. Clauză specială
Cu privire la proprietatea intelectuală asupra rezultatelor obţinute în cadrul studiilor doctorale, părţile
convin următoarele:
a. Creaţia ştiinţifică reprezintă proprietatea intelectuală a creatorilor, persoane fizice.
b. O teză de doctorat conţine rezultate proprii ale autorului tezei, ce pot fi obţinute atât individual, cât şi în
cadrul unor echipe de cercetare, dar, posibil, şi rezultate de echipă,comportând doar o cotă parte, mai mică sau mai
mare, de contribuţie a autorului tezei. În cadrul tezei, aceste aspecte trebuie să fie prezentate clar, ca atare.
c. În intervalul de timp de după evaluarea tezei de către referenţi şi înainte de susţinerea ei, părţile vor
încheia un contract având ca obiect administrarea rezultatelor obţinute în echipă cel puţin în ceea ce priveşte:
- prezentarea rezultatelor în volumul publicat de către IOSUD-UPT şi doctorand în seriile Teze de doctorat ale UPT,
ale Editurii Politehnica;
- publicarea ulterior susţinerii tezei a unor rezultate nepublicate până la susţinere.
d. Rezultatele obţinute în cadrul studiilor doctorale în UPT vor fi publicate de către doctoranzi cu etalarea
statutului lor –acela de doctorand al UPT–, în mod obligatoriu, pe toată durata acestui statut.
e. Rezultatele referite în teză pot constitui pentru părţi, fără a face obiectul vreunei convenţii, puncte de
plecare pentru noi cercetări şi dezvoltări, desfăşurate împreună sau în mod independent, fiind obligatorie, ori de câte
ori va fi cazul, citarea tezei şi a lucrărilor publicate pe cursul studiilor doctorale.
f. În cazul în care rezultatele cercetărilor intreprinse în cadrul programelor doctorale prezintă interes
comercial, valorificarea lor în acest plan nu se poate face decât în baza unor convenţii punctuale prealabile, pe care
părţile se obligă să le încheie în vederea statuării drepturilor şi obligaţiilor fiecăruia.
Art. 9. Clauze finale
a. Prezentul contract a fost încheiat astăzi .................................... în 3 exemplare; un exemplar pentru
dosarul candidatului, un exemplar pentru conducătorul de doctorat şi un exemplar pentru doctorand.
b. Perioada de valabilitate a contractului este de 3 ani de la data încheierii. 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.
c. Anexele 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din contract.

Rector,

Conducător ştiinţific,

Doctorand,

Prof. dr. ing. Nicolae ROBU

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

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

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