Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Nr. de înregistrare 13343 din 1.10.2009
Aprobat în şedinŃa B.S.
din 29.09.2009

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Art. 1. Baza legală: Codul Civil art. 942, H.G. nr. 567/2005 privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, Regulamentul UniversităŃii „Ştefan cel Mare” de
organizare si desfăşurare a studiilor universitare de doctorat din 7.09.2005.
Art. 2. PărŃile contractului
2.1. Universitatea „Ştefan cel Mare”, cu sediul în Suceava, str. UniversităŃii nr.13, în
calitate de instituŃie de învăŃământ superior de stat acreditată, aflată în coordonarea M.Ed.C.,
instituŃie organizatoare de studii universitare de doctorat conform H.G. nr. 567/2005, autorizată
să admită la studiile universitare de doctorat, pe lângă doctoranzii ce ocupă locuri finanŃate de la
bugetul de stat cu bursă / fără bursă, doctoranzi care acceptă să suporte cheltuielile de studii,
denumită în continuare Universitate şi reprezentată de către rectorul său, prof. univ. dr. ing.
Adrian GRAUR,
2.2.D-l/D-na_____________________________________________________,
cu
domiciliul în _________________________, str. __________________________, nr. ____, bl.
___, scara ___, etaj ___, apt. ___, judeŃul _________________________, născut(a) la data de
__________________, identificat(a) cu actul de identitate ______ seria _____, nr.
_____________, CNP ______________________, înmatriculat(ă) la data de _____________ în
calitate de doctorand al UniversităŃii, la forma cu/fară frecventă, cu/fără bursă, cu/fără taxă, la
Facultatea de __________________________________________________________________,
domeniul _____________________________________________________________________
şi
2.3. D-l/D-na ____________________________________________________, în
calitate de conducător de doctorat al doctorandului.
Art. 3. Obiectul contractului
Prezentul contract are ca obiect derularea activităŃilor din ciclul studiilor universitare de
doctorat, reglementând raporturile dintre Universitate, doctorand şi conducătorul de doctorat, cu
precizarea drepturilor şi obligaŃiilor parŃilor semnatare, în concordanŃă cu legislaŃia în vigoare, cu
ordinele ministrului de resort, cu prevederile Cartei UniversităŃii si cu hotărârile Senatului
UniversităŃii.
Art. 4. Durata contractului
Prezentul contract se încheie pe o perioada de 3 ani universitari (6 semestre), cu începere
din anul universitar 2009/2010 până în anul universitar 2011/2012 inclusiv. În cazul unei
întreruperi a studiilor universitare de doctorat de către doctorand, aprobată de Rectorul
UniversităŃii, contractul se prelungeşte corespunzător perioadei de întrerupere.
Art. 5. Drepturile şi obligaŃiile părŃilor
5.1.1. Drepturile UniversităŃii:
- stabileşte condiŃiile de înmatriculare, şcolarizare, întrerupere, exmatriculare sau
reînscriere a doctorandului la studii;
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- supraveghează şi urmăreşte modul în care doctorandul îşi îndeplineşte obligaŃiile şi
îndatoririle;
- stabileşte modul de încasare şi termenele de achitare a taxelor de şcolarizare.
5.1.2. ObligaŃiile UniversităŃii:
- organizează studiile universitare de doctorat;
- asigură condiŃii adecvate de studiu şi cercetare, prin punerea la dispoziŃia doctorandului
a infrastructurii de care dispune Universitatea pentru documentare şi cercetare;
- organizează susŃinerea publica a tezei de doctorat;
- nu face distincŃie, în organizarea formaŃiunilor de studiu, între doctoranzii admişi pe
locurile bugetate şi cei admişi pe locurile cu taxă;
- nu face distincŃie, în ceea ce priveşte calitatea pregătirii pe parcursul studiilor
universitare de doctorat, între doctoranzii admişi la diferitele forme de învăŃământ şi de
finanŃare;
- modifică anual cuantumul taxelor referitoare la studiile universitare de doctorat stabilite
şi anunŃate anterior admiterii doctorandului la studiile universitare de doctorat, în condiŃiile legii.
5.2.1. Drepturile doctorandului:
- poate obŃine, în condiŃiile legii, burse de doctorat, dacă este înscris la forma de
învăŃământ cu frecventă, conform Regulamentului UniversităŃii „ Ştefan cel Mare” de organizare
şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, denumit în cele ce urmează Regulament;
- beneficiază, la cerere, de schimbarea formei de învăŃământ, de întreruperi ale
programului de doctorat şi de burse de studii în conformitate cu Regulamentul;
- poate să-şi desfăşoare pregătirea doctoratului în cotutela, în baza unui acord încheiat şi
semnat de părŃile implicate, potrivit legii;
- beneficiază de prevederile Regulamentului de credite transferabile pe perioada de
pregătire avansată;
- primeşte titlul şi diploma de doctor în domeniul ştiinŃific în care a fost înmatriculat ca
doctorand, în condiŃiile legii;
- doctorandul cu frecvenŃă poate efectua săptămânal la Universitate cel mult 6 ore
didactice în regim de plata cu ora (activităŃi de seminar, lucrări practice şi de laborator,
îndrumare de practica pedagogică sau profesională);
- alte drepturi care rezultă din conŃinutul Regulamentului, al H.G. nr. 567/2005 şi al altor
acte normative referitoare la studiile universitare de doctorat.
5.2.2. ObligaŃiile doctorandului:
5.2.2.1. ObligaŃii comune tuturor doctoranzilor:
- doctorandul desfăşoară, conform Regulamentului, activităŃile prevăzute în Planul de
învăŃământ aprobat de universitate pentru anul I, Programului de pregătire universitară avansată
şi Programului de cercetare ştiinŃifică;
- respectă termenele prevăzute în programul de pregătire;
- respectă toate hotărârile şi instrucŃiunile impuse de IOSUD privind publicarea unor
lucrări, referate din domeniul tezei de doctorat;
- elaborează şi susŃine teza de doctorat conform hotărârilor IOSUD şi legislaŃiei în
vigoare;
- la încheierea fiecărui an universitar, de regulă în luna iulie, doctorandul se prezintă la
Serviciul Doctorate al UniversităŃii pentru a-şi verifica situaŃia şcolară;
- respectă regulamentele şi regulile din Universitate, având un comportament adecvat
calităŃii de doctorand al UniversităŃii;
- respectă normele şi măsurile de securitate şi sănătate a muncii din instituŃie.
5.2.2.2. ObligaŃii specifice doctoranzilor cu taxă:
- achita taxa anuală de studii stabilită de către Universitate, în LEI (RON), pentru fiecare
an universitar, în conformitate cu Regulamentul (în două tranşe);
- nu va solicita restituirea taxelor achitate, în cazul retragerii de la studii, a exmatriculării
sau a transferării la alte instituŃii organizatoare de studii universitare de doctorat;
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- achită taxa de susŃinere publică a tezei de doctorat odată cu depunerea documentelor
necesare declanşării procedurii de susŃinere publică a tezei de doctorat, în cuantum de 2500
RON.
5.2.2.3. ObligaŃii specifice doctoranzilor cu frecvenŃă bursieri:
- doctoranzii de la forma cu frecvenŃă, care au obŃinut bursă, au calitatea asimilată celei
de asistent de cercetare pentru perioada programului de pregătire universitară avansată şi de
cercetător ştiinŃific pentru perioada programului de cercetare ştiinŃifică. Pe perioada bursei pot să
desfăşoare săptămânal, 4-6 ore didactice, la solicitarea IOSUD, fără remunerare suplimentară.
5.3.1. Drepturile conducătorului de doctorat:
- sunt prevăzute în Regulament, în Legea învăŃământului nr. 84/1995, republicată în
1999, cu modificările şi completările ulterioare, în Statutul personalului didactic şi în alte acte
normative specifice emise;
- poate colabora în forma de cotutelă la realizarea de mobilităŃi doctorale şi de cercetare
ştiinŃifică.
5.3.2. ObligaŃiile conducătorului de doctorat:
- desfăşoară activitatea de conducere a doctorandului în cadrul Catedrei de
_____________________________________________________
din
Facultatea
de
___________________________________ a UniversităŃii;
- întocmeşte Planul individual împreună cu doctorandul care va fi aprobat de Senatul
(Biroul de Senat) UniversităŃii;
- urmăreşte permanent modul în care doctorandul îşi duce la îndeplinire activităŃile din
cadrul studiilor universitare de doctorat;
- asigură doctorandului consultanŃa de specialitate pe parcursul studiilor universitare de
doctorat în vederea realizării de către doctorand a unei teze de doctorat, care să îndeplinească
condiŃiile necesare acordării doctorandului a titlului de doctor în domeniul în care s-a
înmatriculat.
5.4. Sesizările şi solicitările care au legătura cu studiile universitare de doctorat se depun
la Secretariatul Rectoratului UniversităŃii, care le va înainta spre soluŃionare Senatului sau, după
caz, altor foruri competente.
Art. 6. Modificarea şi rezilierea contractului
6.1. Modificarea prezentului contract se poate face prin acordul părŃilor. Contractul se
modifică de drept în cazul modificării legislaŃiei referitoare la organizarea şi desfăşurarea
studiilor universitare de doctorat.
6.2. Contractul poate înceta prin acordul părŃilor.
6.3. Contractul încetează prin voinŃa unilaterală a doctorandului când acesta solicită
retragerea de la studiile universitare de doctorat din Universitate sau transferul la o altă instituŃie
organizatoare de doctorat.
6.4. Contractul se reziliază de drept prin exmatricularea doctorandului, în situaŃia în care
doctorandul nu respectă obligaŃiile şi condiŃiile din prezentul contract.
Rezilierea se produce pe data comunicării de către Universitate a constatării nerespectării
contractului de către doctorand, fără a fi nevoie de o punere în întârziere sau de o altă
formalitate, ori de intervenŃia instanŃei de judecată, prin adoptarea deciziei de exmatriculare
hotărâte de Senatul UniversităŃii.
Exmatricularea unui doctorand se face la propunerea conducătorului de doctorat, cu
aprobarea conducerii UniversităŃii.
Dacă durata doctoratului (exclusiv întreruperile şi prelungirile obŃinute) a fost depăşită,
doctorandul este exmatriculat.
6.5. Orice măsura luată de Universitate, considerată a fi în favoarea doctorandului, nu
poate fi interpretată ca o renunŃare la pactul stipulat la alin. 6.4.
6.6. Doctorandul exmatriculat poate redobândi calitatea de doctorand printr-un nou
concurs de admitere, numai în regim cu taxă în cuantumul fixat pentru seria de doctoranzi la care
este declarat admis şi urmează să îşi desfăşoare pregătirea.
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Art. 7. Alte clauze
7.1. Dacă doctorandul şi-a îndeplinit obligaŃiile din cadrul programului de pregătire
universitară avansată, dar nu şi-a finalizat teza de doctorat după 6 semestre de la înmatriculare, el
poate solicita, în cazuri bine justificate şi cu acordul conducătorului de doctorat, o prelungire cu
2-4 semestre a studiilor universitare de doctorat în calitate de doctorand la forma fără frecvenŃă,
cu taxă. Prelungirea se aprobă de Senatul UniversităŃii şi se poate referi numai la un an
universitar. În acest caz se încheie un contract (act adiŃional) de studii universitare de doctorat
pe perioada de prelungire, în condiŃiile oferite de Universitate la acea dată.
7.2. EvidenŃa încasărilor privind taxele din cadrul doctoratului se face de Serviciul
Financiar Contabil al UniversităŃii.
7.3. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ____________________, la Universitatea
„Ştefan cel Mare” din Suceava, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Adrian GRAUR
................................................................
L.S.

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT,
Prof. univ. dr. ................……......................
.........................................….......................

CONTABIL ŞEF,
Ec. Olimpia MĂCIUCĂ
................................................................

CONSILIER JURIDIC,
Jurist Oana BĂDELIłĂ
................................................................

DOCTORAND
...................................................................
(Numele si prenumele)
...................................................................
(Semnătura)
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