
 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ
ŞI CINEMATOGRAFICĂ «I.L. CARAGIALE» BUCUREŞTI

DEPARTAMENTUL DE STUDII DOCTORALE

 CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Nr. ……………./ ……….

 Dispoziţii generale

Art. 1 Prezentul contract de studii este raportat la reglementările legislaţiei în domeniu,
respectiv : Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, H.G. nr. 681/2011 pentru aprobarea
Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr.
134/2016 pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, Ordinul
nr. 3482/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu
completările şi modificările ulterioare şi Regulamentul şi Metodologia de organizare şi
desfăşurare a studiilor universitare de doctorat ale U.N.A.T.C.

I. Părţile semnatare

Art. 2 Prezentul contract de studii se încheie între :
1.Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică «I.L. Caragiale» cu sediul
în Bucureşti, Str. Matei Voievod nr. 75 – 77, Sector 2, reprezentată prin RECTOR,
PROF.UNIV.DR. LIVIU LUCACI în calitate de instituţie organizatoare a studiilor de doctorat
(IOSUD),
2. Director C.S.U.D./Director departament studii doctorale
3. Conducător de doctorat şi
4. Doctorand____________________________________________ în calitate de beneficiar
de servicii educaţionale universitare, la forma de învăţămant1:

□ cu frecvenţă, în regim de finanţare de la bugetul de stat, cu bursă
□ cu frecvenţă redusă, în regim de finanţare de la bugetul de stat, fără bursă
□ cu frecvenţă redusă, în regim cu taxă
(pentru anul I de studii 2022/2023 taxa de şcolarizare este în valoare de 9000 lei achitaţi
integral sau în maxim 3 tranşe, după cum urmează:
3000 lei în perioada  03-14 octombrie 2022,
3000 lei în perioada 16 – 31 ianuarie 2023,
3000 lei în perioada 15 – 31 mai 2023).

Născut (ă) la data de ________________, în localitatea _____________________________,
domiciliat (ă) în localitatea _______________str. ______________ nr._____ bloc _____
scara ____ ap.___Jud. ________________, legitimat cu C.I/paşaport seria ____ nr.
_____________ eliberat de________________ la data de ____________

1 Se va bifa căsuța corespunzătoare.
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CNP_______________sau flotant în localitatea ____________ str.
_______________________nr. ____ bloc _____ scara ______ ap. _____ jud. (sector)
________

 Obiectul contractului

Art. 3 Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor juridice(drepturi şi obligaţii)
dintre părţile contractante (IOSUD, director C.S.U.D/director departament, conducător de doctorat
și doctorand beneficiar) în procesul derulării ciclului de studii universitare de doctorat, ce are ca
finalitate obţinerea titlului şi diplomei de doctor şi a cărui organizare, desfăşurare şi structurare
(pe două etape succesive : programul de pregătire universitară avansată şi programul de
cercetare ştiinţifică/cercetare artistică performantă) are ca scop realizarea cerinţelor de asigurare
a calităţii, bazată pe creaţie şi cercetare ştiinţifică avansată sau cercetare analitică a propriei
peformanţe profesionale artistice, contribuind la dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi
cognitive sau profesionale în domeniile teatru şi artele spectacolului sau cinematografie şi  media.

Prezentul contract certifică încadrarea doctorandului în procesul de învăţământ care se
desfăşoară în limba .............................

Tema de cercetare aleasă este: ……………………………………………………

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

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

Termenul de finalizare a tezei de doctorat: 30 septembrie 2025.
Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redactează și în format digital. Teza

de doctorat și anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul Educației, cu
respectarea legislației în vigoare în domeniul drepturilor de autor. Publicarea tezei de doctorat,
conform cerinţelor legale, se face atât cu numele şi prenumele studentului-doctorand, cât şi al
conducătorului de doctorat, acestea fiind elemente obligatorii, implicite ale tezei de doctorat.

Dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor
capitole din aceasta, forma digitală a tezei este făcută publică şi va putea fi accesată liber pe
platforma naţională după emiterea dispoziţiei de acordare a titlului de doctor; tezei i se va atribui o
licenţă de protecţie a dreptului de autor.

Dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor
capitole din aceasta, el primeşte un termen de graţie de maximum 24 de luni pentru realizarea
acestei publicări; după expirarea termenului de graţie, în cazul în care nu a fost primită la
U.N.A.T.C. nicio notificare cu privire la publicarea distinctă a tezei, documentul în format digital
devine liber accesibil pe platforma naţională cu atribuirea unei licenţe de protecţie a dreptului de
autor.

După publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligaţia de a notifica
U.N.A.T.C. asupra acestui fapt şi de a transmite indicaţia bibliografică şi un link la publicaţie, care
vor fi făcute apoi publice pe platforma naţională.
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 Durata contractului

Art. 4 (1) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie pe durata ciclului de studii
universitare de doctorat începând cu perioada de după admiterea şi înmatricularea doctorandului
şi până la susţinerea publică a tezei de doctorat, respectiv pe o perioadă de 3 ani, putând fi
prelungită în cazuri speciale cu încă 1-2 ani, cu avizul CSUD și aprobarea senatului universitar, la
propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.

(2) În cazul studiilor doctorale organizate în regim cu taxă, pe fiecare an de învăţământ se
încheie câte un act adiţional, anexă la prezentul contract ce are o durată începând cu 01 oct. a
anului de învăţămant în curs până la 30 sept. a anului calendaristic următor, până la finalizarea
ciclului de studii universitare de doctorat prin susţinerea tezei de doctorat.

(3) În situaţia întreruperii studiilor, cumulat maximum 2 ani, durata desfăşurării doctoratului
se prelungeşte corespunzător. Bursa de doctorat se suspendă automat pentru perioadele de
întrerupere a studiilor.

(4) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit
contractului de studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta,
studentul-doctorand mai are la dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza
şi susţine public teza, depăşirea acestui termen conducând în mod automat la exmatricularea sa.

(5) În perioada de graţie prevăzută la alin. (4) studentul-doctorand nu poate beneficia de
bursă de doctorat.

(6) Semnarea contractului şi a eventualelor acte adiţionale se face în perioada 26
septembrie – 14 octombrie a fiecărui an de învăţământ.

(7) Doctoranzii care nu semnează contractul de studii în termenul menţionat pierd
calitatea de doctorand, cu toate  consecinţele ce decurg în mod legal.

II. Drepturile şi obligaţiile părţilor

Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare
a şcolii doctorale din cadrul U.N.A.T.C..

Art. 5 Drepturile şi obligaţiile U.N.A.T.C.
a) Rectorul U.N.A.T.C., prin compartimentele specializate, are dreptul de a supraveghea şi

urmări modul în care se derulează prezentul contract.
b) U.N.A.T.C. se obligă să asigure, în limita bugetului alocat, condiţiile materiale şi logistice

de derulare a orelor de curs, seminar, laborator, în acord cu planul de invăţământ aprobat
anual, precum şi încălzirea şi igienizarea corespunzătoare a spaţiilor de desfăşurare a
activităţilor didactice.

c) U.N.A.T.C. se obligă să asigure calitatea doctoratului la standardele de calitate şi etică
profesională atât în ceea ce priveşte programul de pregătire universitară avansată, de
cercetare ştiinţifică avansată, sau cercetare ştiinţifică a performanţelor profesionale
artistice, precum şi în ceea ce priveşte aplicarea regulilor de evaluare, a criteriilor specifice
de promovare a probelor şi sistemul de calificative acordat lucrărilor susţinute.

d) U.N.A.T.C. stabileşte numărul de locuri pentru doctorat în regim de taxă şi cuantumul
acesteia anual.
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e) U.N.A.T.C. asigură cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea examinărilor,
prezenterea proiectelor şi a rapoartelor de cercetare ştiinţifică/cercetare artistică
performantă şi eliberarea diplomelor de doctor din bugetul propriu.

f) U.N.A.T.C. organizează şi validează rezultatul concursului de admitere, în vederea
obţinerii burselor de doctorat în limita bugetului alocat şi a locurilor aprobate.

g) U.N.A.T.C. acordă toate drepturile ce decurg din calitatea de doctorand bursier prin
recunoaşterea vechimii în muncă şi alte drepturi şi obligaţii ce revin salariatului, precum şi
dreptul de a desfăşura activităţi didactice prin cumul sau prin plata cu ora, dar poate
solicita doctorandului bursier, prin intermediul decanatului facultăţii, efectuarea a 4-6 ore
didactice pe săptămână fără remunerare suplimentară.

h) U.N.A.T.C. aprobă schimbarea conducătorului de doctorat, în cadrul aceluiaşi domeniu de
studii, la solicitarea doctorandului pentru cauzele prevăzute de lege (imposibilitate de
conducere mai mare de 1 an sau nerespectarea clauzelor contractuale sau alte cauze)
sau din oficiu, în cazul în care unui conducător de doctorat i-a încetat această calitate (ex:
încetarea contractului de muncă).

i) U.N.A.T.C. aprobă schimbarea temei tezei de doctorat, la solicitarea doctorandului, pe
baza susţinerii cu succes a unui nou proiect de cercetare ştiinţifică/cercetare artistică
performantă, fără ca acest fapt să modifice durata ciclului de studii universitare de doctorat
şi cu condiţia de a se păstra domeniul în care doctorandul a fost înmatriculat

j) Rectorul U.N.A.T.C. aprobă modificarea titlului tezei de doctorat, cu acordul conducătorului
de doctorat, în baza  avizului CSUD, până în momentul depunerii acesteia.

k) U.N.A.T.C. stabileşte cerinţele de elaborare a tezei de doctorat privind demonstrarea
cunoaşterii ştiinţifice avansate a temei abordate, evidenţierea elementelor de originalitate
în dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică.

l) U.N.A.T.C. va informa comunitatea ştiinţifică asupra conţinutului tezei ce urmează a fi
susţinută în şedinţă publică prin afişare şi/sau difuzare de rezumate ale tezei.

m) U.N.A.T.C. transmite dosarul de doctorat, teza de doctorat şi rezumatul tezei la Ministerul
Educaţiei (M.E.), respectiv către CNATDCU prin intermediul platformei naţionale în
vederea validării hotărârii comisiei de doctorat a U.N.A.T.C. de către Consiliul Naţional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). În situaţia în
care, CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, aceasta poate fi retransmisă
către CNATDCU în termen de 1 an de la data primei invalidări.

Art. 6 Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat
a. Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obţinut dreptul de conducere de
doctorat înaintea intrării în vigoare a legii educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011,
precum şi persoanele care au obţinut atestatul de abilitare, având cel putin funcţia de
lector universitar şi care au fost cooptate în şcoala doctorală.
b. Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 8
studenţi-doctoranzi, aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat. În cazul în care un
conducător de doctorat a îndrumat, oricând în cursul anului universitar 2019-2020, mai
mult de 8 studenți-doctoranzi, acesta nu va putea îndruma noi studenți doctoranzi până la
ajungerea sub cifra maximă. De asemenea, în condițiile în care un conducător de doctorat
a îndrumat, oricând în cursul anului universitar 2019-2020, mai mult de 8
studenți-doctoranzi, acesta păstrează coordonarea tuturor doctoratelor aflate în derulare.
c. Activitatea de îndrumare a doctoranzilor se normează, în conformitate cu
prevederile legii.
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d. Conducătorul de doctorat asigură respectarea Regulamentului şi a Metodologiei de
organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, aplică regulamentul de
evaluare şi criteriile specifice de promovare.

e. Conducătorul de doctorat va îndruma şi va coordona activitatea doctorandului în
domeniul său de specialitate, având în vedere realizarea cerinţelor de asigurare a calităţii,
bazată pe creaţie şi cercetare ştiinţifică avansată, sau cercetare analitică a propriei
peformanţe profesionale artistice a doctorandului, contribuind la dezvoltarea de cunoştinţe,
competenţe şi abilităţi cognitive sau profesionale în domeniile preferate de doctoranzi.
f. Conducătorul de doctorat asigură respectarea standardelor de redactare, a
cerinţelor de elaborare a tezei de doctorat privind demonstrarea cunoştinţelor ştiinţifice
avansate, evidenţierea elementelor de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei
precum şi modalităţi de validare ştiinţifică.
g. Conducătorul de doctorat va elabora referatul favorabil tezei, dacă va considera
astfel, pentru a fi depus la Departamentul de Studii Doctorale.
h. Conducătorul de doctorat este responsabil de calitatea doctoratului şi răspunde
împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de etică profesională, inclusiv de
asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea 1/2011.
i. În cazul în care doctorandul de sub îndrumarea sa primeşte calificativul
« nesatisfăcător », conducătorul de doctorat va îndruma pe doctorand având în vedere
respectarea cerinţelor impuse de Comisia de doctorat, fie în cazul proiectului de cercetare
ştiinţifică, în sensul realizării unui nou proiect, fie în cazul tezei de doctorat, în sensul
refacerii sau completării acesteia.
j. În situaţia în care este indisponibil pe o perioadă mai mare de 1 an este obligat să
notifice acest lucru Consiliului studiilor universitare de doctorat înainte de epuizarea
acestui termen, pentru a respecta dreptul doctorandului de a beneficia de un alt
conducător de doctorat, cu aprobarea CSUD.
k. Conducătorul de doctorat numit iniţial poate fi înlocuit, cu aprobarea CSUD şi în
cazul în care nu există compatibilitate între tema tezei de doctorat promovată prin proiectul
de cercetare ştiinţifică de către doctorand şi programul de cercetare al conducătorului său.
l. Conducătorul de doctorat va prezenta o motivaţie scrisă Consiliului studiilor
universitare de doctorat (CSUD) spre aprobare, pentru prelungirea perioadei de doctorat
cu 1-2 ani a doctorandului aflat sub îndrumarea sa.
m. Calitatea de conducător de doctorat poate fi retrasă de către M.E. în cazul
nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, şi poate fi redobândită cu
aprobarea M.E. pe baza unui raport extern de evaluare al CNATDCU.
n. Cazul nerespectării clauzelor contractuale, precum şi cel al nerespectării
standardelor de calitate sau etică profesională se analizează în Consiliul școlii doctorale,
care poate lua oricare din măsurile pe care le are în competenţă.
o. Conducătorul de doctorat are dreptul de a propune comisia de îndrumare şi de
susţinere publică a tezei de doctorat.
p. Conducătorul de doctorat are dreptul de a refuza îndrumarea unui
student-doctorand în condiţiile în care este pus fără voia sa într-un conflict de interese şi
are dreptul de a solicita Consiliului doctoral întreruperea relaţiei de îndrumare cu un
student-doctorand.
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q. Conducătorul de doctorat are dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul
programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate la care studentul-doctorand
trebuie să participe.
r. Conducătorul de doctorat are obligaţia să propună temele de cercetare şi să
efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-doctorand.
s. Conducătorul de doctorat are obligaţia de a prezenta studentului-doctorand, o dată
la 6 luni, modul în care au fost utilizate fondurile din grantul doctoral.
t. Conducătorul de doctorat este obligat să îndeplinească standardele specifice ale
Departamentului de Studii Doctorale U.N.A.T.C.:

● publicarea a minimum 1 articol într-o revistă recunoscută CNCS, indexată într-o
bază de date internațională, sau în volumele unor manifestări științifice indexate în baze
de date internaționale (într-un an universitar) sau publicarea unui volum de autor,
monografie, curs metodologic sau participarea ca membru principal într-o echipă de
creație;
● susținerea unei comunicări/prezentare la o conferință (simpozion/workshop)
națională, cu comitet de selecție sau sistem peer-review dovedită prin programul de
organizare al evenimentului (într-un an universitar);
● susținerea unei comunicări /prezentare la o conferință (simpozion/workshop)
internațională, cu comitet de selecție sau sistem peer-review dovedită prin programul
de organizare al evenimentului (într-un an universitar);
● participări la minim două conferințe (simpozion/workshop) organizate de
U.N.A.T.C. (într-un an universitar);
● participări la minim două conferințe (simpozion/workshop) la nivel
național/internațional organizate în afara U.N.A.T.C. (într-un an universitar);

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile doctoranzilor
Regimul drepturilor şi obligaţiilor profesionale este acelaşi atât pentru doctoranzii beneficiari de

servicii educaţionale cu finanţare de la buget cât şi pentru doctoranzii în regim cu taxă.

7.1. Drepturile doctorandului :
a) Doctorandul are dreptul să beneficieze de gratuitatea învăţământului, dacă a fost admis pe
lista locurilor finanţate de la buget, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie.
b) Doctorandul are acces la baza materială şi logistică a U.N.A.T.C., la toate serviciile legate
de procesul de învăţământ, în acord cu programul orar stabilit de conducerea universităţii.
c) Taxa de studii se poate achita şi prin intermediul unor sponsori, persoane fizice ori juridice.
d) Doctorandul de la forma de învăţământ cu frecvenţă, finanţat de la buget, cu bursă de studii
poate desfăşura activităţi didactice prin plata cu ora, suplimentar față de cele prevăzute la art.
7.2 lit. j).
e) Doctorandul bursier are  acces în spaţiile de cazare din cămin, în limita locurilor disponibile.
f) Doctorandul de la forma de învăţământ cu frecvenţă, care obţine bursă beneficiază de
recunoaşterea vechimii în muncă, de alte drepturi şi obligaţii ce revin salariatului.
g) Pe motive temeinice, cu aprobarea Senatului U.N.A.T.C., doctorandul poate întrerupe
studiile universitare de doctorat, dar nu mai mult de 2 ani, în mod cumulat.
h) Doctorandul poate solicita Consiliului studiilor universitare de doctorat schimbarea
conducătorului de doctorat, în cazul în care acesta este indisponibil mai mult de 1 an sau nu
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respectă clauzele contractului de studii, sau alte cauze, dar numai în cadrul aceluiaşi domeniu
de studiu.
i) Doctoranzii exmatriculaţi de la studii universitare de doctorat au dreptul să se înscrie la un
nou concurs de admitere.
j) Doctoranzilor cărora nu le-a fost acceptat proiectul de cercetare au dreptul să primească un
certificat de absolvire a programului de pregătire universitară avansată.

7.2  Obligaţiile doctorandului:
a) Doctorandul trebuie să asigure calitatea doctoratului, sub sancţiunea retragerii titlului.
b) Doctorandul are obligaţia să respecte programul stabilit împreună cu conducătorul de

doctorat şi să îşi îndeplinească obligaţiile din cadrul Programului de pregătire bazat pe
studii universitare avansate şi programului de cercetare ştiinţifică, cercetare artistică şi
creativitate performantă.

c) Doctorandul are obligaţia să prezinte cele 3 rapoarte de cercetare conform structurii
anului universitar, programului de cercetare ştiinţifică şi în termenele stabilite.

d) Doctorandul trebuie să comunice permanent cu conducătorul de doctorat şi cu comisia
de îndrumare.

e) Doctorandul trebuie să-şi asume răspunderea pentru folosirea corectă a surselor
bibliografice, cu indicarea exactă a fragmentului citat şi a volumului din care este
preluat (autor, titlu, ediţie, pagină). Preluarea unor texte din operele altor autori în alte
condiţii decât cele precizate este considerată drept plagiat şi duce la neluarea în
considerare a întregului text.

f) Doctorandul are obligaţia să respecte Regulamentul şi Metodologia de organizare şi
desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, să respecte programa stabilită,
termenele şi îndatoririle specifice.

g) Doctorandul admis în regim cu taxă este obligat să plătească taxa de studii, în
conformitate cu modalitatea stabilită de Senatul U.N.A.T.C.. Taxa de şcolarizare se
stabileşte de către Senatul U.N.A.T.C., în condiţiile legii, la începutul fiecărui an
universitar.

h) Nerespectarea acestor obligaţii atrage imposibilitatea continuării studiilor.
i) Doctorandul are obligaţia de a menţine în bună stare baza materiala şi logistică,

precum şi aparatura tehnică din dotarea U.N.A.T.C., fără a aduce prejudicii acestora.
j) Doctorandul bursier are obligaţia, la solicitarea decanatului facultăţii, să efectueze 4-6

ore didactice sau de cercetare pe săptămană, fără remunerare suplimentară.
k) Doctorandul exmatriculat pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în ciclul de studii

universitare de doctorat pierde statutul de doctorand, iar dacă a fost bursier pierde
automat şi dreptul la bursa de studii.

l) Cauze de exmatriculare pot fi: nepromovarea în programul de cercetare,
neîndeplinirea cerinţelor prevăzute în programul de cercetare, neachitarea taxei de
şcolarizare (în cazul doctoranzilor admişi în regim cu taxă), obţinerea calificativului
« nesatisfăcător », nerefacerea sau necompletarea tezei în termenul stabilit, depăşirea
duratei ciclului de studii doctorale în alte condiţii decat cele permise de lege şi alte
cauze.

m) Doctorandul este de acord cu prelucrarea datelor personale care demonstrează
statutul de student înmatriculat, conform consimţământului anexat. Toate datele
solicitate prin fişa de înscriere vor fi folosite în cadrul derulării procesului de
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învăţământ, în vederea prelucrării nominale şi statistice la nivel de universitate şi
minister, prin platformele electronice naţionale.

n) Doctorandul este obligat să îndeplinească standardele pentru acordarea titlului de
doctor, în conformitate cu O.M.E.N nr. 5110/2018 şi anume:

● cel puţin trei rapoarte de cercetare ştiinţifică, un articol publicat sau acceptat spre
publicare (cu prezentarea dovezii de accept) într-o revistă recunoscută CNCS,
indexată într-o bază de date internaţională sau în volumele unor manifestări ştiinţifice
indexate în baze de date internaţionale;

● o comunicare ştiinţifică susţinută la o conferinţă/simpozion/workshop cu comitet de
selecţie sau sistem peer-review, dovedită prin programul de organizare al
evenimentului.

o) Doctorandul este obligat să îndeplinească standardele specifice ale Departamentului
de Studii Doctorale U.N.A.T.C.:

● predarea și susținerea la termen a cel puțin trei rapoarte de cercetare;
● publicarea a cel puțin 3 articole într-o revistă recunoscută CNCS, indexată într-o
bază de date internațională sau în volumele unor manifestări științifice indexate în baze de
date internaționale (pe durata celor 3 ani);
● susținerea unei comunicări/prezentare la o conferință (simpozion/workshop)
națională, cu comitet de selecție sau sistem peer-review dovedită prin programul de
organizare al evenimentului, organizată de U.N.A.T.C. sau în afara U.N.A.T.C. (pe durata
celor 3 ani);
● susținerea unei comunicări/prezentare la o conferință (simpozion/workshop)
internațională, cu comitet de selecție sau sistem peer-review dovedită prin programul de
organizare al evenimentului, organizată de U.N.A.T.C. sau în afara U.N.A.T.C. (pe durata
celor 3 ani);
● participări la minim cinci conferințe (simpozion/workshop) organizate de U.N.A.T.C.
(pe durata celor 3 ani);
● participări la minim două conferințe (simpozion/workshop) la nivel
național/internațional organizate în afara U.N.A.T.C. (pe durata celor 3 ani);
● În perioada de prelungire, doctorandul va publica minim 1 articol (pe semestru de
prelungire) sau va susține minim 1 comunicare la o conferință (simpozion/workshop) la
nivel național/internațional organizate de U.N.A.T.C. sau în afara U.N.A.T.C. (pe semestru
de prelungire);
● Cel puțin o mobilitate/deplasare/stagiu de pregătire (min.2 luni) în cadrul unui
program european sau internațional de educație și cercetare (Erasmus, Fullbright, etc)
(pe durata celor 3 ani).

 Încetarea contractului
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Art. 8 Prezentul contract încetează de drept, fără a fi necesară intervenţia vreunei
instanţe

 judecătoreşti, în cazul :
a. Doctorandului i se atribuie titlul de doctor prin ordin de ministru ;
b. la cererea doctorandului, în termen de 30 zile de la înregistrarea cererii ;
c. la data emiterii de către Senatul U.N.A.T.C. a deciziei de exmatriculare.

Dispoziţii finale

Art. 9. Prezentul contract de studii universitare de doctorat reprezintă contractul cadru
pe toată perioada de pregătire a doctoratului la care se pot anexa actele adiţionale, încheiate pe
fiecare an de învăţământ, ce vor face parte integrantă din prezentul contract şi vor conţine
precizări privind durata fiecărui an de studiu, valoarea contractului şi modalităţile de plată.

Art.10. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, unul pentru U.N.A.T.C. şi
unul pentru doctorand.

R E C T O R,

Prof.univ.dr. LIVIU LUCACI

___________________________

DIRECTOR C.S.U.D/Departament Studii doctorale,

_________________________

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT,
DOCTORAND,

__________________________

_________________________

Aviz juridic,

__________________________
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