CONTRACT 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
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: _______________________________________________, în domeniul ___________________________.
Art.1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prezentul contract are ca obiect parcurgerea, de către studentul-doctorand, în cadrul IOSUD şi al Şcolii
Doctorale, a activităţilor din Programul de studii universitare de doctorat corespunzător domeniului, formei de
învăţământ şi a tipului de finanţare, după cum urmează:
Buget cu bursă

cu frecvență

Buget fără bursă

cu frecvență
cu frecvență redusă

Taxă

cu frecvență redusă

Art.2 DURATA CONTRACTULUI
2.1. Prezentul contract se derulează pe o perioadă de 3 ani pentru domeniile: AGRONOMIE, HORTICULTURĂ,
ZOOTEHNIE, BIOTEHNOLOGII, INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ și 4
ani pentru domeniul de Medicină Veterinară.
2.2. Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice în condițiile stabilite prin
Regulamentul Școlii Doctorale, cu aprobarea IOSUD, situație în care prezentul contract se prelungește conform
perioadelor cumulate ale întreruperilor aprobate, prin perfectarea unui act adițional în acest sens.
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Art.3. PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
3.1. Programul de studii universitare de doctorat se organizează în baza prevederilor Legii educației naționale
nr.1/2011, ale H.G. nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, Legea nr. 49/14 martie
2013, a Ordinului nr. 3062/16.01.2018, H.G. 134/02.03.2016 și a Regulamentului Şcolii Doctorale, în
concordanţă cu domeniul de cercetare prin care s-a consacrat conducătorul de doctorat şi are ca scop
parcurgerea etapelor de formare prin cercetare și realizarea, de către studentul-doctorand a rapoartelor
ştiinţifice intermediare, a publicațiilor precum şi elaborarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat.

3.2 Programul de doctorat se desfăşoară numai în cadrul unei Şcoli doctorale sub coordonarea unui
conducător de doctorat şi cuprinde:
a. PROGRAM DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE;
b. PROGRAM INDIVIDUAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ.

Art.4. FINANŢAREA STUDIILOR

4.1. Studiile universitare de doctorat se pot organiza cu finanţare de la bugetul de stat (cu bursă sau fără
bursă), în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite.
4.2. Cuantumul bursei de studii cu finanțare de la bugetul de stat, se va stabili în funcție de finanțarea alocată.
4.3. Bursa se suspendă pe perioadele de întrerupere a studiilor doctorale, în condiţiile prevăzute de legislaţia
în vigoare.
4.4. Cuantumul taxei de studii este de _______________ lei/an pentru anul universitar _______________, care se pot
achita în trei tranșe, conform aprobării Senatului universitar.
4.5. Cuantumul taxei de studiu şi de susţinere a tezei de doctorat, în cazul doctorandului aflat în regim cu taxă,
este stabilit anual de către Senatul universitar.
4.6. Valorile taxelor sus menţionate pot fi modificate ulterior prin decizia Senatului USAMVB pentru următorii
ani, în funcţie de rata inflaţiei.
Art.5. TEMA DE CERCETARE ŞI TEZA DE DOCTORAT

5.1. Tema de cercetare aleasă de către studentul-doctorand este :
...................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………… .
5.2. Termenul de finalizare a tezei de doctorat este ______________________.
5.3. Prelungirea termenului de finalizare a tezei de doctorat poate avea loc doar în condiții speciale, prevăzute
la Art.5, alin.9 din Regulamentul Şcolilor Doctorale, în baza aprobării IOSUD.
5.4. Teza de doctorat se va elabora și susține în limba română.
Art.6. LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII

Activităţile se desfăşoară la sediul USAMV din Bucureşti sau în alte locuri stabilite de aceasta.

Art.7. CONDIŢII DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE FINALIZARE A TEZEI DE DOCTORAT
7.1 Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, conform Art.5, alin.9 din
Regulamentul Şcolilor Doctorale (medicale, sarcină, lăuzie, creşterea şi îngrijirea copilului, etc.). În acest caz,
durata studiilor se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.
7.2 Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de studii
universitare de doctorat și eventualelor acte adiționale la acesta, studentul-doctorand mai are la dispoziție o
perioada de grație de maximum 2 ani pentru a finaliza și susține public teza.
7.3 În perioada de întrerupere a studiilor și în perioada de grație studentul-doctorand nu beneficiează de
bursă de studii.
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Art.8. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR decurg din actele normative menţionate, precum şi din
prezentul contract.

8.1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STUDENTULUI-DOCTORAND
A. Studentul-doctorand are următoarele drepturi:
a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a comisiei de
îndrumare;
b) să desfăşoare activităţi de formare prin doctorat în condiţiile prevăzute de Regulament;
c) să schimbe conducătorul ştiinţific în condiţiile prevăzute de Regulament;
d) să solicite întreruperea studiilor universitare de doctorat pe motive temeinice pe o perioadă de până la 2
ani;
e) să solicite modificarea titlului tezei de doctorat pâna la momentul finalizării studiilor doctorale;
f) să fie sprijinit de o comisie de îndrumare, alcătuită din alți 3 membrii, componenţa acesteia fiind stabilită de
conducătorul de doctorat în urma consultării studentului-doctorand;
g) să desfăşoare activităţi didactice, în limita a 4-6 ore convenţionale/săptămână, conform Art. 164, alin.3. din
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011.
h) să beneficieze de logistică, centre de documentare, bibliotecile şi echipamentele Școlii doctorale şi ale
IOSUD pentru elaborarea rapoartelor de cercetare şi a tezei de doctorat;
i) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD sau din cadrul unor unităţi de cercetaredezvoltare cu care s-au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale de către IOSUD;
j) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale.
B. Studentul-doctorand are următoarele obligaţii:
a) să respecte reglementările prezentului contract, pe cele ale IOSUD-USAMV din Bucureşti, precum şi pe cele
naţionale, având un comportament adecvat calităţii de doctorand;
b) să desfăşoare o activitate continuă de educaţie şi cercetare, pentru a-şi asigura o pregătire profesională
corespunzătoare statutului de doctorand;
c) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi îndeplinească obligaţiile de
susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor cercetării, conform graficului procesului de învățământ;
d) să efectueze toate orele cuprinse în planul de învăţământ;
e) să susţină examenele conform graficului pentru a însuma numărul de credite prevăzute în Planul de
învăţământ;
f) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de câte ori i se
solicită;
g) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat;
h) să respecte disciplina instituţională;
i) să respecte regulile şi să adopte măsurile de securitate şi sănătate în cadrul laboratoarelor;
j) să achite taxa de studii la termen, în cazul doctoratului cu taxă; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul
stabilit atrage după sine exmatricularea doctorandului; taxa nu se restituie în cazul retragerii de la studii a
doctorandului, exmatriculării sau al transferului la alte IOSUD-uri;
k) să protejeze baza materială aparţinând universităţii, împotriva distrugerii;
l) să comunice conducerii Școlii Doctorale revenirea la studii, în cazul în care a beneficiat de întreruperea
acestora (cerere).

8.2 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT
Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat decurg din Legea nr.1/2011, din Regulamentul USAMVB,
din Regulamentul şcolilor doctorale, precum şi din contractul său de muncă.
A. Conducătorul de doctorat are următoarele drepturi:
a) de a desfăşura activitatea didactică şi de cercetare numai în cadrul USAMV din Bucureşti, sau în instituţii
care formează consorţii cu USAMV din Bucureşti;
b) de a îndruma simultan studenţi-doctoranzi, aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat numai într-un
singur IOSUD, excepţie făcând doctoratele conduse în cotutelă;
c) de a îndruma şi evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare de
doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare;
d) de a propune comisia pentru susținerea tezei de doctorat;
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e) de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este implicat fără voia sa într-un conflict
de interese;
f) de a solicita Consiliului Şcolii Doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student-doctorand;
g) să solicite Şcolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare poziţie de studentdoctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa;
h) să propună exmatricularea doctorandului în cazul în care nu respectă programul de pregătire stabilit.

B. Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii:
a) să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a studentului-doctorand;
b) să propună tematica de cercetare şi să se asigure definirea temei ştiinţifice împreună cu doctorandul;
c) să participe la susţinerea tezei de doctorat de către studentul-doctorand;
d) să asigure condiţiile de desfăşurare a programului de pregătire şi să stimuleze progresul studenţilordoctoranzi în cercetarea pe care o realizează;
e) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-doctorand;
f) să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi;
g) să stabilească componenţa comisiei de îndrumare a studentului-doctorand, în urma consultării acestuia;
h) să propună spre aprobare conducerii universităţii componenţa comisiei pentru susţinerea publică a tezei
de doctorat.

8.3 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE IOSUD/USAMV din Bucureşti
USAMVB are obligaţia:
a) de a lua măsurile adecvate pentru desfăşurarea studiilor universitare de doctorat urmărind activitatea
conducătorului de doctorat şi a doctorandului, în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale
Regulamentului Şcolilor doctorale, în scopul realizării în totalitate şi la timp a obiectivelor formării prin
doctorat în condiţiile asigurării calităţii;
b) de a asigura baza materială a desfăşurării activităţilor de formare prin doctorat;
c) de a asigura condiţii adecvate de studiu, prin punerea la dispoziţia doctorandului a serviciilor universităţii bibliotecă, accesul la mijloacele de comunicare (Internet);
d) de a asigura transmiterea către doctorand a informaţiilor care să facă transparente calificativele obţinute
de acesta.
USAMVB, poate facilita efectuarea mobilităţilor studentului - doctorand, prin încheierea unor acorduri sau
parteneriate instituţionale, cercetări doctorale în cotutelă, pe baza unui acord scris între instituţiile
organizatoare implicate, participarea la consorţii internaţionale, etc., potrivit prevederilor legale.
Art.9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Contractul de studii doctorale încetează:
- la împlinirea duratei prezentului contract stipulată la art.2;
- la data rezultată din decalarea programului de studii universitare de doctorat, cu întreruperile
aprobate de IOSUD;
- la data aprobării eventualei cereri de retragere din programul de studii universitare de doctorat, de
către conducerea IOSUD sau la data aprobării transferului la alt IOSUD;
- la data exmatriculării doctorandului.
În situația studentului-doctorand exmatriculat pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în
programul de studii universitare de doctorat sau în cazul nerespectării obligaţiilor şi condiţiilor din prezentul
contract, acesta pierde statutul de student-doctorand, iar dacă a fost bursier, pierde în mod automat şi
drepturile la bursa de studii de la data emiterii dispoziției de exmatriculare a doctorandului.
Calitatea de student-doctorand încetează la data acordării titlului de doctor.
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Art.10. REZILIEREA CONTRACTULUI
Măsura exmatriculării doctorandului atrage în mod automat rezilierea contractului.
Art.11. FORŢA MAJORĂ

11.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
11.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
11.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi de a lua măsurile care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

Art.12. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

12.1. Conflictele dintre studentul-doctorand și Şcoala Doctorală se mediază de către Consiliul pentru Studii
Universitare de Doctorat (CSUD);
12.2. Conflictele dintre studentul-doctorand și conducătorul de doctorat se mediază de către Consiliul Şcolii
Doctorale, iar în cazul nesoluționării conflictului la acest nivel, acesta poate fi mediat de către CSUD;
12.3. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului
contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă;
12.4. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile semnatare se pot adresa
instanțelor judecătorești competente de la sediul USAMVB.
Art.13. DISPOZIŢII FINALE
13.1. Datele personale sunt prelucrate de Universitate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceece ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general protecția
datelor).
13.2. Orice modificare privind clauzele prezentului contract în timpul executării impune încheierea unui act
adiţional, conform dispoziţiilor legale.
13.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare
dintre părţi.
R E C T O R,
Prof.univ.dr. ___________________________

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT,
_____________________________
(Titlu, nume, prenume)
_____________________________
(Semnătura)

VIZĂ BIROU JURIDIC,
________________________________________

DOCTORAND,
______________________________
(Nume, prenume)

_______________________________
(Semnătura)
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