ACT ADIȚIONAL NR.
la contractul de studii universitare de doctorat
DOMENIUL ________________________
Încheiat între:
1. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV din Bucureşti), cu sediul în
b-dul Mărăşti nr. 59, sector 1, reprezentată prin prof.univ.dr. Sorin Mihai CÎMPEANU - Rector şi economist Laura
Mihaela IOSUB – Director economic, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
(IOSUD).
2. Dl./D-na. prof. univ. dr. _____________________________________, angajat/asociat la USAMV din
Bucureşti, Facultatea de______________________________, posesor al C.I. (B.I.) seria ___ nr. ___________,
CNP __________________________, telefon _______________________ în calitate de conducător de doctorat.
3.Dl./D-na.___________________________________________________________________ domiciliat(ă) în
_____________________________________________, str. ________________________________, nr. ____, bl.
___, sc. ____, ap. ______, județul(sect.) _____________, şi reşedinţa în ____________________ posesor al C.I.
(B.I.)
seria
_______
nr.
_________,
CNP________________________________
telefon_____________________ înmatriculat(ă) în calitate de student(ă) - doctorand(ă), la USAMV din
Bucureşti, la Şcoala Doctorală: _________________________.

Art.1.OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL

1 .1 . Având în vedere Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5110/2018, se modifică art. 8.1 DREPTURILE
ŞI OBLIGAŢIILE STUDENTULUI DOCTORAND din contractul de studii universitare de doctorat
nr................./.......................prin completarea acestuia cu lit. C, după cum urmează:
„C. Studentul - doctorand are obligaţia de a îndeplini următoarele standarde naționale minimale în vederea
acordării titlului de doctor:
- publicarea in extenso a minimum trei lucrări, din tematica tezei, în reviste sau volume ale conferinţelor
naţionale sau internaţionale, indexate (BDI);
- doctorandul trebuie să fie prim-autor/autor corespondent la cel puţin două dintre lucrările publicate din
tematica tezei, iar una dintre cele trei lucrări necesare poate fi echivalată cu o cerere de brevet de invenţie
naţional, înregistrată la OSIM, din tematica tezei;
- bazele de date internaţionale (BDI) recunoscute sunt următoarele: Scopus, IEEE Xplore, Science Direct,
Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex,
INSPEC, Thomson Reuters Master Journal List, DOAJ şi AGRICOLA”.
1.2. Celelalte clauze din contract rămân neschimbate.
Prezentul ACT ADIȚIONAL s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi intră în
vigoare cu începutul semestrului /începutul anului universitar, respectiv la data de 01.10.2018.

RECTOR,
____________________________
VIZĂ BIROU JURIDIC,

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT,
________________________

DOCTORAND,
_______________

