Contract de Studii Universitare de Doctorat
Nr.________din ___________
I. PĂRŢILE
1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat,
denumită în continuare IOSUD-UTCN, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, judeţul Cluj, cod
fiscal nr. 4288306, având contul nr. RO33TREZ216504601X007222 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca,
reprezentată prin Rector, prof.dr.ing. Vasile ȚOPA;
1.2. ________________________________________________________________, posesor/posesoare al/a cărţii
de identitate seria ___, nr. _______, CNP ___________________________, membru al Școlii Doctorale a
IOSUD-UTCN, în calitate de conducător de doctorat;
1.3. Dl/Dna __________________________________________________________, posesor/posesoare al/a cărţii
de identitate seria ___, nr. _______, CNP ________________________, înmatriculat(ă) la forma cu frecvenţă
–cu bursă, cu frecvenţă–fără bursă, cu frecvenţă redusă–fără bursă, cu taxă la UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN
CLUJ-NAPOCA, în domeniul Matematică în calitate de student-doctorand,
au convenit să încheie prezentul contract:
II. CADRUL LEGAL
2.1. Prezentul contract este întocmit în conformitate cu următoarele legi și regulamente:
−
−
−
−
−
−
−

Legea nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale - actualizată;
HG nr. 681/2011, Codul studiilor universitare de doctorat – actualizată;
Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal - RGPD 679 / 2016;
Carta Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca adoptată la data de 30 ian. 2012, actualizată în octombrie 2015;
Regulamentul Instituțional (RI) privind organizarea şi desfășurarea studiilor universitare de doctorat în UTCN aprobat
la data de 25.05.2017;
Regulamentul Şcolii Doctorale (RSD) în care doctorandul îşi desfăşoară activitatea;
Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor

2.2. Domeniile de doctorat oferite de IOSUD-UTCN sunt acreditate de către Consiliul Naţional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
2.3. IOSUD-UTCN va anunţa beneficiarul prezentului contract de orice modificare a legislaţiei referitoare la
activitatea de doctorat.
III. OBIECTIVUL ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1. Prezentul Contract are ca obiect derularea activităţilor pe parcursul studiilor universitare de doctorat ale
studentului-doctorand, reglementând raporturile dintre IOSUD-UTCN / Școala doctorală, studentul-doctorand
și conducătorul de doctorat, în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
3.2. Tema de doctorat ___________________________________________________________________________

3.3. Termenul de finalizare al tezei de doctorat: ______________________________________________________
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IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Contractul se încheie pe o durată de 3 ani, durata efectuării de către studentul-doctorand a studiilor
universitare de doctorat conform legii.
4.2. Întreruperea și/sau prelungirea programului de studii doctorale se poate realiza în condițiile Codului studiilor
universitare de doctorat, aprobat prin H.G. 681/2011, Regulamentului Instituțional (RI) și ale prevederilor
specifice din Regulamentul Școlii Doctorale (RSD) în care studentul-doctorand este înmatriculat.
V. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. IOSUD-UTCN are următoarele drepturi şi obligații:
A) DREPTURI:
a) de a conduce, organiza, planifica şi controla întreaga activitate de studii universitare de doctorat;
b) de a aproba schimbarea conducătorului de doctorat, conform prevederilor Articolului 29. alin. 1-3 din Codul
Studiilor Universitare de Doctorat (HG 681/2011);
c) de a aproba prelungirea/întreruperea programului de studii universitare de doctorat;
d) de a decide sancționarea, inclusiv exmatricularea studentului-doctorand, la propunerea conducătorului de
doctorat, cu avizul Consiliului Şcolii Doctorale, în condiţiile stabilite de regulamentele în vigoare (RI, RSD);
e) de a încasa taxele de studii doctorale stabilite conform reglementărilor interne ale IOSUD-UTCN;
f) de a lua toate măsurile pe care le consideră necesare, în limitele legii, pentru respectarea de către
doctorand a tuturor reglementărilor interne stabilite de IOSUD şi de Școala Doctorală;
g) de a nu admite susţinerea examenelor, referatelor ştiinţifice şi a tezei de doctorat, inclusiv aprobarea
eventualelor cereri de întrerupere/prelungire, dacă doctorandul nu şi-a achitat taxele;
h) de a lua măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la normele eticii ştiinţifice, profesionale şi
universitare, conform codului de etică al UTCN;
i) de a institui măsuri și politici menite să asigure protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu
Regulamentul European 679/2016, inclusiv referitoare la mijloacele de comunicare între părți.
B) OBLIGAŢII:
a) de a asigura cadrul organizatoric specific ciclului de studii universitare de doctorat, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, cu Regulamentul Institutional (RI), respectiv şi cu Regulamentul Școlii Doctorale (RSD)
din care studentul-doctorand face parte;
b) de a aplica politica de asigurare a calităţii tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul ciclului de studii
universitare de doctorat;
c) de a facilita accesul doctorandului la baza materială a UTCN (biblioteca, centre și laboratoare de cercetare
etc.);
d) de a sprijini instituțional și financiar, în limita fondurilor existente și cu respectarea prevederilor specifice din
regulamentele în vigoare (RI, RSD), programele de cercetare derulate de studenții-doctoranzi, inclusiv
participarea acestora cu lucrări proprii la manifestări științifice de prestigiu, organizate în țară sau în
străinătate;
e) de a asigura informarea doctorandului cu privire la conţinutul regulamentului de organizare şi desfăşurare a
studiilor universitare de doctorat (RI, RSD);
f) de a asigura accesul doctorandului la informaţiile şi hotărârile IOSUD-ului și ale Senatului UTCN referitoare la
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;
g) de a asigura accesul doctorandului la infrastructura de cercetare din UTCN în vederea efectuării programului
ştiinţific din cadrul doctoratului;
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h)
i)

j)
k)

de a asigura respectarea obligaţiilor de către conducătorul de doctorat şi a drepturilor doctorandului în
conformitate cu regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat (RI, RSD);
de a transmite dosarul de doctorat şi un exemplar al tezei de doctorat la Ministerul Educaţiei Naţionale în
vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU);
de a procura și operaționaliza instrumente software de verificare a originalității tezelor de doctorat și a
lucrărilor științifice aferente, precum și a întocmi cadrul reglementar de aplicare a acestora;
de a implementa și asigura politici, măsuri și metode de protecție a datelor cu caracter personal pe care le
deține la nivelul sistemelor informaționale.

5.2. Conducătorul de doctorat are, în principal, următoarele drepturi şi obligaţii:
A) DREPTURI:
a) dreptul de a îndruma şi evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare
de doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare, urmărind exigenţele programului de studii
universitare de doctorat şi respectând interesele profesionale ale studentului-doctorand;
b) dreptul de a propune comisia de doctorat;
c) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este pus fără voia sa într-un
conflict de interese;
d) dreptul de a solicita Consiliului Școlii Doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student-doctorand;
e) dreptul de a participa la selecția candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă aflată sub îndrumarea sa;
f) dreptul de a solicita Școlii Doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare poziţie de
student-doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa;
g) dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul Programului de pregătire bazat pe studii universitare
avansate la care studentul-doctorand trebuie să participe.
h) dreptul de a decide măsurile necesare pentru asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat și a
lucrărilor științifice aferente acesteia, inclusiv prin utilizarea instrumentelor software puse la dispoziție de
către UTCN în condițiile cadrului de reglementare aferent.
B) OBLIGAŢII:
a) să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui student-doctorand;
b) să propună temele de cercetare;
c) să asigure condiţiile şi să stimuleze progresul studenţilor-doctoranzi în cercetarea pe care o realizează;
d) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-doctorand, urmărind
îndeplinirea criteriilor CNATDCU în vederea obținerii titlului de doctor, a cerințelor/ standardelor minimale
de admisibilitate pentru susţinerea publică a tezei, prevăzute în Regulamentul Școlii Doctorale (RSD în
Anexă);
e) să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi și accesul acestora la resursele necesare desfășurării
programului individual de cercetare;
f) să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi;
g) să respecte codul de etică al Universităţii şi regulamentele în vigoare ale Şcolii Doctorale şi pe cele ale
IOSUD (RI, RSD);
h) să respecte și să contribuie la menținerea politicilor, măsurilor și metodelor de protecție a datelor cu
caracter personal care sunt instituite la nivelul universității.
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5.3. Pe parcursul studiilor universitare de doctorat (mai puţin eventualele perioade de întrerupere a acestora şi
eventuala perioadă de graţie de 4 ani), studentul-doctorand are următoarele drepturi şi obligații:
A) DREPTURI:
a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a comisiei de
îndrumare;
b) să participe la seminariile sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul
Universităţii, atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de doctorat;
c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale Școlii Doctorale;
d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele Școlii Doctorale şi ale
Universității pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat;
e) să se înscrie la cursurile şi seminariile organizate de alte Școli Doctorale;
f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul UTCN sau din cadrul unor unităţi de cercetaredezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate cu UTCN;
g) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale;
h) să beneficieze de sprijin instituţional şi financiar, în limita fondurilor existente şi cu respectarea
prevederilor specifice din RI şi RSD, pentru a participa la conferinţe sau congrese ştiinţifice, şcoli de vară
sau iarnă şi seminarii naţionale şi internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a ales teza de
doctorat;
i) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de Școala Doctorală şi/sau de UTCN;
j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul Școlii Doctorale;
k) să beneficieze de prevederile legale privind întreruperea studiilor, prelungirea studiilor, schimbarea temei
tezei de doctorat şi schimbarea conducătorului de doctorat, cu respectarea prevederilor specifice din
regulamentele în vigoare (RI, RSD);
l) studentul-doctorand poate desfăşura activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în
limita a 4-6 ore convenţionale didactice pe săptămână. Activităţile didactice care depăşesc acest nivel vor
fi remunerate în conformitate cu legislaţia în vigoare, intrând sub incidenţa Codului muncii, cu respectarea
drepturilor şi obligaţiilor ce revin salariatului şi cu plata contribuţiilor datorate, potrivit legii, la asigurările
sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă
şi boli profesionale.
B) OBLIGAŢII:
a) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să desfăşoare activităţile prevăzute în
planul individual al studiilor universitare de doctorat;
b) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat şi cu membrii comisiei de îndrumare;
c) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de câte ori i se
solicită;
d) să respecte regulamentele şi regulile din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, să aibă un comportament
adecvat calităţii de student-doctorand;
e) să răspundă cu promptitudine la toate solicitările pe care i le adresează şcoala doctorală din care face parte;
f) să își asume corectitudinea datelor şi a informaţiilor, precum şi opiniile şi demonstraţiile prezentate în
cadrul tezei sau în cadrul altor lucrări şi publicaţii elaborate individual sau în colectiv; este obligatorie
menţionarea sursei pentru orice material preluat, iar lipsa menționării sursei în textul lucrărilor (inclusiv a
tezei) constituie o abatere gravă de la etica profesională și conduita academică, responsabilitățile și
consecințele fiind stabilite conform Codului de Etică și Deontologie Profesională al UTCN de către Comisia
de etică din universitate (Art. 48 din RI);
g) nerespectarea obligaţiilor asumate constituie abateri de la conduita academică și de la disciplina
instituțională și se sancționează. Sancțiunile se propun de către conducătorul de doctorat, se avizează de
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h)
i)

cǎtre Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) și se aprobă de Directorul CSUD (Consiliul pentru Studii Universitare de
Doctorat);
să nu trimită spre publicare lucrări științifice rezultate în urma programului de doctorat fără verificarea
prealabilă cu instrumentele antiplagiat puse la dispoziție de universitate;
Conform ordinului nr. 5110/2018 în vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea
următoarelor standarde minimale:
1.
2.
3.

j)

publicarea sau acceptarea spre publicare (cu prezentarea dovezii de accept) a minimum un articol în reviste
indexate în Web of Science;
participarea şi susţinerea a minimum două lucrări ştiinţifice la conferinţe internaţionale dovedite prin
programul conferinţei;
publicarea/acceptarea unui articol în calitate de autor/coautor într-un jurnal cotat ISI.

să respecte și să contribuie la menținerea politicilor, măsurilor și metodelor de protecție a datelor cu
caracter personal care sunt instituite la nivelul universității.

VI. FINANŢARE
6.1. Finanţarea studiilor se va face de la bugetul de stat, pentru doctoranzii cu frecvenţă-cu bursă, cu frecvenţăfără bursă şi cu frecvenţă redusă-fără bursă și din taxa anuală stabilită în regulamentul de taxe pentru
doctoranzii cu taxă.
6.2. Cuantumul bursei este stabilit de MEN (Ministerul Educaţiei Naţionale), pentru studentul-doctorand cu
frecvenţă-cu bursă, finanţat de la bugetul de stat, fără a exclude alte forme de remunerare prevăzute de
dispozițiile legale în vigoare.
6.3. Cuantumul bursei studentului-doctorand este de 1550 lei şi poate fi modificat pentru punerea de acord cu
sumele alocate prin grantul de studii doctorale, după semnarea contractului instituţional. Modificarea
cuantumului bursei de studii doctorale se aduce la cunoştinţă prin notificare emisă de IOSUD-UTCN.
6.4. Cuantumul taxei pentru studenții-doctoranzi cu taxă, este conform regulamentului de taxe al UTCN.
6.5. Plata taxei se face în două tranșe, cu scadența la 31 octombrie și 31 ianuarie a fiecărui an universitar;
6.6. Studentul-doctorand este obligat să-şi achite taxele la datele prevăzute de IOSUD-UTCN;
6.7. Studentul-doctorand poate beneficia, în limita fondurilor disponibile și cu respectarea prevederilor specifice
din RI și RSD, de sprijin financiar pentru derularea programului de cercetare, participarea la manifestări
științifice, școli de vară, ateliere etc.
VII. PREZENȚA STUDENTULUI-DOCTORAND LA ACTIVITĂȚILE DIN CADRUL ȘCOLII DOCTORALE
7.1. Prezenţa efectivă a studentului-doctorand la activitățile din cadrul Școlii Doctorale este stabilită de către
conducătorul de doctorat.
VIII. LIMBA ÎN CARE SE REDACTEAZĂ ŞI SE SUSŢINE TEZA DE DOCTORAT
8.1. Teza de doctorat se redactează în limba (limba română sau o limbă de circulație internațională)
_________________ şi se susţine în limba _________________.
IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
9.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații:
a) beneficiarul îşi încheie studiile prin susţinerea tezei de doctorat;
b) în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii beneficiarului de retragere de la studiile
universitare de doctorat;
c) la data emiterii de către IOSUD-UTCN a deciziei de exmatriculare a beneficiarului datorată
abaterilor săvârşite de acesta.
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X. LITIGII
10.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
10.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti competente.
XI. ANEXE
11.1. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract:
a) Contractul Disciplinelor aferente Programului de Pregătire Universitară Avansată – document care
conţine disciplinele contractate şi numărul de credite aferente fiecărei discipline;
b) Regulamentul Instituțional (RI) și Regulamentul Şcolii Doctorale (RSD) din care studentul-doctorand face
parte;
c) Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Universitatea Tehnică din ClujNapoca asumată de student.
XII. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face prin acordul părților, printr-un act adițional, în vederea armonizării
cu prevederile legislației în domeniu.
12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa
părţilor. Studentul este de acord și autorizează UTCN, prin personalul său, să utilizeze și să prelucreze,
conform legislației, datele cu caracter personal. Pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata
contribuției stabilită de lege și de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri,
clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor, conform
prevederilor legale în vigoare, studentul este de acord și autorizează MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE,
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, prin personalul său, să utilizeze și să prelucreze,
conform legislației, datele cu caracter personal.
12.3. Pe lângă drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul contract sunt aplicabile atât pentru conducătorul de
doctorat, cât și pentru studentul-doctorand drepturile și obligațiile prevăzute în Legea Educației Naționale
nr. 1/2011, actualizată, Codul Studiilor Universitare de Doctorat, H.G. 681/2011, actualizat, Carta UTCN
actualizată în octombrie 2015, Regulamentul UTCN de organizare și desfășurare a studiilor universitare de
doctorat (RI), Regulamentul Școlii Doctorale (RSD) şi Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor
naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor.
12.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi
________________, fiind semnat de:
Rector UTCN,
Prof.dr.ing. Vasile ȚOPA

Conducător doctorat,
_______________________

Director economic,
Ec. Adriana OCHIȘ

Consilier juridic,

Doctorand,
__________________________
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