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CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
PENTRU DOCTORANZII CU FRECVENŢĂ
CU TAXĂ
Nr.
din 1.10.2013
Art. I PĂRŢILE CONTRACTANTE
Între:
1. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei, nr.10, reprezentată prin
Rector, prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA, în calitate de instituţie de învăţământ superior de stat acreditată
aflată în coordonarea M.E.N., instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat,
2. D-nul/d-na Prof.univ.dr.
doctorand,

, în calitate de Conducător ştiinţific de doctorat al studentului-

Şi
D-nul/D-na*
, în calitate de student-doctorand cu frecvenţă cu taxă, în domeniul de doctorat
, înmatriculat(ă) conform Deciziei Rectorului Nr. din 01.10.2013, născut la data de ......................, în
localitatea..........................................., fiul/fiica lui...............................şi al................................................,
domiciliat în …………………....................................................., str.........................................................,
nr.........bl…..sc…..et…….ap…….,cod
poştal………………………..….posesor
al
CI/BI
seria.......................................nr.....................................eliberat de .......................................................la data de
..........................................................., CNP……………………………………………………….
*Potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001, prin semnarea prezentului contract doctorandul este
obligat să furnizeze datele cu caracter personal şi este de acord ca Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu să
prelucreze datele furnizate, prin acest document, în scopuri educaţionale. Refuzul doctorandului de a furniza
datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către Universitate determină imposibilitatea stabilirii
raporturilor specifice cu Universitatea şi nu este imputabil instituţiei.
Conform Legii nr. 677/2001, doctorandul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra
datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Pentru exercitarea
acestor drepturi, doctorandul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, conducerii Universităţii.
Dacă unele din datele despre doctorand sunt incorecte, doctorandul este rugat să informeze
Universitatea cât mai curând posibil.
s-a încheiat prezentul contract de studii universitare de doctorat.
Art. II OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1.Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor pe parcursul studiilor universitare de
doctorat ale studentului-doctorand, reglementând raporturile dintre instituţia de învăţământ superior şi
studentul-doctorand, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare, în concordanţă cu legislaţia
în vigoare, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, H.G. 681/3 august 2011 privind aprobarea Codului
studiilor universitare de doctorat, prevederile Cartei Universitare, Regulamentul de organizare şi desfăşurare
a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. III DURATA CONTRACTULUI
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3.1. Prezentul contract este încheiat pe o perioadă determinată de 3 (trei) ani consecutivi/respectiv 4
(patru) ani consecutivi pentru domeniul Medicină, cu începere de la data înmatriculării ca student-doctorand,
respectiv 01.10.2013.
3.2. Studiile universitare de doctorat pot fi întrerupte, pentru motive temeinice (de natură medicală,
în vederea efectuării concediului pentru sarcină şi lăuzie sau a concediului pentru creşterea şi îngrijirea
copilului, forţă majoră), la cererea doctorandului, cu avizul conducătorului de doctorat şi cu aprobarea
conducerii ISUD. Durata studiilor universitare de doctorat se prelungeşte cu perioadele cumulate ale
întreruperilor aprobate.
3.3. În situaţii speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau
experimentare, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor
disponibile.
3.4.Durata cumulată a prelungirilor şi întreruperilor nu poate depăşi 2 ani.
3.5. Pentru fiecare perioadă de întrerupere a studiilor universitare de doctorat şi pentru perioada de
prelungire a acestor studii se încheie câte un act adiţional la prezentul contract şi se achită o taxă
administrativă în cuantumul aprobat de Senat.
3.6. Dacă studentul-doctorand şi-a îndeplinit obligaţiile din cadrul programului de pregătire bazat pe
studii universitare avansate şi cele ale programului individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică şi nu
reuşeşte să-şi finalizeze teza sau să susţină public teza de doctorat în termenul stabilit potrivit contractului de
studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale ale acestuia (prelungiri, întreruperi), susţinerea
tezei se poate face în termen de maxim 4 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat
(perioadă de graţie), cu acordul senatului şi al conducătorului de doctorat, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 49/14.03.2013 pentru modificarea art. 12 din legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, depăşirea acestui termen conducând automat la exmatricularea sa. Studiile sunt considerate
terminate înainte de intrarea în perioada de graţie. În timpul perioadei de graţie, precum şi după expirarea
acesteia, nu se pot acorda întreruperi şi nici prelungirea studiilor universitare de doctorat, iar studentuldoctorand nu poate beneficia de bursă.
Art. IV CONŢINUTUL CONTRACTULUI
Programul de studii universitare de doctorat pe care studentul-doctorand se obligă să-l parcurgă şi
să-l promoveze este detaliat în planul individual al studiilor universitare de doctorat, parte integrantă a
prezentului contract, şi cuprinde:
4.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate
4.1.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este un instrument pentru îmbogăţirea
cunoştinţelor studentului-doctorand şi serveşte acestuia la derularea în bune condiţii a programului individual
de cercetare ştiinţifică/ creaţie artistică şi pentru dobândirea de competenţe avansate specifice ciclului de
studii universitare de doctorat. Este alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de
studiu, prin cursuri, seminare, laboratoare, etc.
4.1.2.Disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate sunt propuse de
conducătorul de doctorat, studentul-doctorand şi aprobate de consiliul şcolii doctorale.
4.1.3. Pentru fiecare disciplină frecventată la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în cadrul programului
de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand primeşte câte o adeverinţă de
participare, eliberată de titularul cursului şi contrasemnată de conducătorul de doctorat. Dacă studentuldoctorand s-a prezent la examenul aferent disciplinei, potrivit procedurii prevăzute la art. 17 din
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, calificativul obţinut este
menţionat în adeverinţă. Eventualele evaluări aferente cursurilor, seminariilor sau laboratoarelor din

Ministerul Educaţiei Naţionale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate au rol exclusiv informativ, nu
sunt obligatorii pentru studentul-doctorand şi nu pot condiţiona parcursul acestuia în cadrul
programului de studii. În cazul doctoratelor în cotutelă cu un conducător de doctorat din afara Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu, studentul-doctorand trebuie să depună la secretariatul ISUD al ULBS acte
doveditoare eliberate de instituţia parteneră pentru disciplinele frecventate de studentul-doctorand la acea
instituţie.
4.2. Programul individual de cercetare ştiinţifică /creaţie artistică
4.2.1. Programul individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică are ca obiectiv principal elaborarea de
către studentul-doctorand a tezei de doctorat şi presupune participarea acestuia la unul sau mai multe proiecte
ştiinţifice/artistice stabilite de conducătorul de doctorat.
4.2.2. Programul individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică constă în 3 expuneri orale în faţa
conducătorului de doctorat şi a comisiei de îndrumare:
a) în anul I studentul-doctorand prezintă proiectul de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică în vederea
realizării tezei de doctorat. Acceptarea proiectului de cercetare ştiinţifică înseamnă aprobarea temei lucrării
de doctorat.
b) în anii II şi III studentul-doctorand prezintă câte un raport de cercetare/creaţie artistică despre
progresul său în cercetarea ştiinţifică/creaţia artistică şi rezultatele acestei activităţi.
4.2.3. Data efectivă a fiecărei expuneri menţionată la articolul anterior este stabilită de conducătorul de
doctorat, în urma primirii unei solicitări scrise din partea studentului-doctorand. Intervalul între două
expuneri consecutive trebuie să fie de cel mult 12 luni. După fiecare expunere se întocmeşte un procesverbal în care se consemnează principalele observaţii şi recomandări făcute de conducătorul de doctorat şi de
membrii comisiei de îndrumare prezenţi.
4.3. Susţinerea publică a tezei de doctorat
4.3.1. Încheierea studiilor universitare de doctorat se realizează prin susţinerea publică a tezei de
doctorat.
4.3.2. Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de
doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să-l atribuie tezei de doctorat:
„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”.
4.3.4. În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat precizează elementele
de conţinut ce urmează a fi refăcute sau completate şi solicită o nouă susţinere publică a tezei. A doua
susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat. În cazul în care şi la a doua susţinere
publică se obţine calificativul „Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este
exmatriculat.
4.4. Activităţile de doctorat, examenele, rapoartele şi teza de doctorat se susţin, de regulă, în limba
română. Dacă teza de doctorat este redactată într-o limbă de circulaţie internaţională, ea poate fi susţinută în
acea limbă, cu întocmirea unui rezumat în limba română.
Art. V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, din Legea Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011, Carta Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, din Regulamentul de organizare şi
desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu din 30 noiembrie
2011, cu modificările şi completările ulterioare.
5.1. Drepturile şi obligaţiile Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
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Drepturi:
a. Să stabilească condiţiile de desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, întreruperea şi
prelungirea acestora, înmatricularea şi exmatricularea studentului-doctorand, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
b. Să urmărească modul în care studentul-doctorand îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în programul
de doctorat - Planul individual de pregătire, precum şi modul în care studentul-doctorand îşi respectă
obligaţiile ce decurg din prezentul contract;
c. Să dea dispoziţii cu privire la studenţii-doctoranzi şi studiile universitare de doctorat, în conformitate
cu legislaţia în vigoare, având dreptul să iniţieze modificarea prezentului contract prin act adiţional,
în cazul în care intervin modificări legislative;
d. Să stabilească pentru fiecare an universitar cuantumul taxei anuale de studiu şi taxei pentru
susţinerea tezei de doctorat, în funcţie de evoluţia costurilor şcolarizării, în contextul economic şi
legal de la momentul respectiv;
e. Să stabilească anual modalitatea de plată a taxelor de către studentul-doctorand şi termenele până la
care trebuie achitate;
f. Să exmatriculeze studentul-doctorand în situaţiile prevăzute în prezentul contract.
Obligaţii:
a. ULBS se obligă să organizeze studiile universitare de doctorat;
b. Să asigure condiţiile materiale şi logistice de derulare a activităţilor didactice şi ştiinţifice;
c. Să aplice sistemul de credite transferabile şi de certificare a examinării;
d. Să elibereze, la cerere, documente care să ateste calitatea de student-doctorand a solicitantului;
e. Să asigure informarea permanentă a studenţilor-doctoranzi cu noile reglementări legale;
f. Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale studentului-doctorand;
g. Să monitorizeze studentul-doctorand până la susţinerea tezei de doctorat, în cazul aprobării
prelungirii/întreruperii duratei doctoratului;
h. După susţinerea tezei de doctorat, să elibereze o adeverinţă care atestă perioada în care
studentul-doctorand a urmat cursurile studiilor universitare de doctorat, indiferent dacă acestea
au fost promovate sau nu.
5.2. Drepturile şi obligaţiile studentului-doctorand
a. În perioada ciclului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand cu frecvenţă are
următoarele drepturi specifice:
- dreptul de a fi informat asupra programului de studii universitare de doctorat în care a fost
înmatriculat;
- dreptul de a participa la întocmirea planului individual al studiilor universitare de doctorat;
- dreptul de a beneficia de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat şi a
comisiei de îndrumare;
- dreptul de a solicita consiliului şcolii doctorale, pe baza unor motive bine întemeiate,
schimbarea conducătorului de doctorat;
- dreptul de a participa la reuniunile sau seminariile departamentului/colectivului de cercetare
din care face parte conducătorul de doctorat, atunci când sunt în discuţie teme relevante
pentru studiile universitare de doctorat;
- dreptul de a beneficia de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele
universităţii pentru pregătirea sa şi pentru elaborarea tezei de doctorat;
- dreptul de a lucra, cu acordul conducătorului de doctorat, în echipe de cercetare din cadrul
universităţii sau din cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau
parteneriate instituţionale cu ULBS;
- dreptul de a beneficia de mobilităţi naţionale sau internaţionale;
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-

-
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dreptul de a participa la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcolile doctorale
sau/şi de ULBS;
dreptul de a desfăşura activităţi didactice prin plata cu ora, în cadrul ciclurilor I şi II de studii
universitare ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, în limita a 4-6 ore convenţionale pe
săptămână, pentru care nu se reţin taxe, impozite şi contribuţii sociale prevăzute de legislaţia
în domeniu;
pe perioada studiilor doctorale are dreptul de a beneficia de recunoaşterea vechimii în muncă
şi specialitate şi de asistenţa medicală gratuită, fără plata contribuţiilor la asigurările sociale
de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de
muncă şi boli profesionale;
dreptul de a întrerupe programul de pregătire, pe motive temeinice la cererea doctorandului
dreptul de a întrerupe programul de pregătire, pe motive temeinice, cu avizul conducătorului
de doctorat şi cu aprobarea conducerii ISUD, în condiţiile prevăzute în Regulamentul
privind organizarea studiilor universitare de doctorat în ULBS. Pe perioada întreruperii
programului de doctorat, prezentul contract se suspendă, iar doctorandul nu va beneficia de
bursă. Durata desfăşurării doctoratului se decalează, în cazurile de întrerupere a activităţilor
de doctorat, corespunzător cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.
în situaţii speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau
experimentare, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea
senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, la propunerea conducătorului de doctorat şi
în limita fondurilor disponibile, fără a beneficia de bursă. Durata cumulată a prelungirilor şi
întreruperilor nu poate depăşi 2 ani.
în cazul în care a fost exmatriculat, are dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere la
doctorat numai pe locuri cu taxă;
orice alt drept ce rezultă din Regulament, H.G. nr. 681/2011 şi alte acte normative referitoare
la studiile universitare de doctorat.

b. Studentului-doctorand îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
- să desfăşoare activităţile prevăzute în planul individual al studiilor universitare de doctorat;
- să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să-şi îndeplinească
obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor cercetării;
- să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat şi membrii comisiei de îndrumare;
- să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de
câte ori i se solicită;
- să respecte disciplina şi etica universitară, în conformitate cu regulamentele proprii ale
ULBS, să aibă un comportament adecvat calităţii de student-doctorand;
- să contribuie activ la ameliorarea şi îmbunătăţirea cadrului de desfăşurare a programului de
studii universitare de doctorat;
- să respecte prevederile cuprinse în Carta Universitară, în Regulamentul privind activitatea
didactică, în Regulamentul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu de organizare şi
desfăşurare a studiilor universitare de doctorat;
- să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămine, cantine,
biblioteci, şi de a le păstra în bună stare. Contravaloarea prejudiciilor rezultate din
degradarea sau distrugerea acestor bunuri se va recupera de la cel care le-a produs;
- să comunice în scris secretariatului ISUD orice schimbare de domiciliu;
- să răspundă cu promptitudine la toate solicitările pe care i le adresează ISUD;
- să prezinte lunar un raport privind activitatea sa, raport ce va fi înaintat spre
confirmare, prin semnătură, conducătorului de doctorat şi depus la Biroul de Studii
Doctorale până în data de 30 a fiecărei luni; Raportul va constitui o dovadă a
îndeplinirii sarcinilor sale în vederea validării activităţii pe luna respectivă;
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-

să achite taxa de înmatriculare în momentul semnării contractului;
să achite taxa stabilită de Senatul ULBS în situaţia întreruperii sau prelungirii programului;
să achite taxa anuală în cuantumul şi condiţiile stabilite în contract precum şi taxa de
susţinere publică a tezei;
să elaboreze şi să susţină teza de doctorat, în conformitate cu legislaţia în vigoare,
respectând durata studiilor menţionată la art. III din prezentul contract şi modificată prin
eventualele acte adiţionale;
să publice rezultatele cercetării în reviste de specialitate cu recunoaştere internaţională, în
conformitate cu standardele C.N.A.T.D.C.U. şi cerinţele stabilite de conducătorul de
doctorat;
să menţioneze, pentru toate publicaţiile realizate pe baza cercetărilor în cadrul stagiului de
doctorat, afilierea: Lucian Blaga University of Sibiu.

5.3. Drepturile şi obligaţiile conducătorului 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;
- urmăreşte permanent modul în care doctorandul îşi îndeplineşte activităţile din cadrul studiilor
universitare de doctorat, evaluează activitatea studentului-doctorand, conform autonomiei profesionale şi
universitare, urmărind exigenţele programului de studii universitare de doctorat şi respectând interesele
profesionale ale studentului;
- asigură îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a studentului-doctorand în vederea
realizării de către doctorand a unei teze de doctorat care să îndeplinească condiţiile necesare acordării
doctorandului a titlului ştiinţific de doctor în domeniul în care s-a înmatriculat;
- propune temele de cercetare;
- asigură condiţiile şi stimulează progresul studentului-doctorand în cercetarea pe care o realizează;
- confirmă lunar, prin semnătură, raportul privind activitatea doctorandului, menţionând, acolo unde
este cazul, dacă studentul-doctorand nu şi-a îndeplinit activitatea sau aceasta a fost îndeplinită în mod
corespunzător; rapoartele vor fi prezentate ISUD;
- contribuie, alături de ISUD, la asigurarea participării doctorandului la conferinţe şi sesiuni de
comunicări ştiinţifice şi la efectuarea stagiilor în străinătate, precum şi la publicarea rezultatelor cercetării în
reviste de specialitate cu recunoaştere internaţională;
- decide asupra cererilor doctorandului privind modificarea titlului tezei de doctorat;
- propune comisia de doctorat şi comisia de îndrumare;
- are dreptul de a solicita consiliului şcolii doctorale, pe baza unor motive bine întemeiate,
întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student-doctorand;
- are dreptul să refuze îndrumarea studentului-doctorand în condiţiile în care se află în situaţia unui
conflict de interese;
- orice alt drept ce rezultă din Regulament, H.G. nr. 681/2011 şi alte acte normative referitoare la
studiile universitare de doctorat.
Art. VI. PLATA. MODALITĂŢI DE PLATĂ.
6.1. Cuantumul taxei de studiu pentru studiile universitare de doctorat se stabileşte de Senatul U.L.B.S. în
funcţie de alocaţia bugetară şi se comunică candidaţilor cu 15 zile înainte de desfăşurarea examenului de
admitere. Pentru doctoranzii admişi în anul universitar 2013/2014, cuantumul taxei de înmatriculare este de
500 lei, taxa anuală de doctorat este 6300 lei şi taxa de susţinere a tezei de doctorat este de 5000 lei.
6.2. Cuantumul taxei de doctorat se actualizează anual, în funcţie de alocaţia bugetară stabilită pentru anul
universitar respectiv.
6.3. Plata taxelor se face astfel:
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a. 500 RON – taxa de înmatriculare şi 40% din taxa anuală de doctorat– se achită integral după
admitere, în momentul încheierii contractului;
- Suma reprezintă că solicitantul doreşte să ocupe unul din locurile cu taxă la doctorat.
- În situaţia în care solicitantul declarat admis renunţă la locul cu taxă ocupat în perioada cuprinsă între
momentul încheierii contractului şi începerea perioadei de pregătire universitară avansată, taxa de
înmatriculare şi prima rată nu se restituie.
b. 30% din taxa anuală se achită până la data de 15 ianuarie a anului calendaristic următor
(inclusiv). Suma se poate achita eşalonat, dar nu mai târziu de data menţionată anterior.
c. 30% din taxa anuală se achită până la data de 24 mai a anului calendaristic următor (inclusiv).
Suma se poate achita eşalonat, dar nu mai târziu de data menţionată anterior.
d. Taxa de susţinere a tezei de doctorat– se achită integral, până cel târziu, în ziua premergătoare
susţinerii tezei.
6.4. Suma se poate achita şi în contul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu
RO63TREZ576504601X000406, TREZORERIA SIBIU, COD FISCAL 4480173 sau la casieria centrală a
Universităţii. Se va preciza pe mandatul de plată numele şi prenumele doctorandului, CNP, conducătorul de
doctorat, precum şi “Taxă şcolarizare doctorat”.
Art. VII RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
7.1. Studentul-doctorand este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat dacă:
- în rapoartele lunare conducătorul ştiinţific menţionează că studentul-doctorand nu şi-a îndeplinit
activitatea sau activitatea nu a fost îndeplinită în mod corespunzător;
- durata doctoratului (inclusiv întreruperile şi prelungirile obţinute) a fost depăşită şi studentuldoctorand nu şi-a îndeplinit obligaţiile din cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare
avansate şi cele ale programului individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică, nesusţinând public teza;
- şi la a doua susţinere publică a tezei obţine calificativul „Nesatisfăcător”;
- la finele perioadei de graţie nu a susţinut teza de doctorat;
- abateri grave de la etica şi deontologia profesională.
7.2. Pentru neachitarea taxelor conform contractului, doctorandul suportă următoarea sancţiune:
- neprimire la examene/susţinere rapoarte şi exmatriculare cu ziua următoare datei scadente pentru
neachitarea taxei corespunzătoare până la acea dată.
7.3. În cazul în care doctorandul nu promovează examenele sau rapoartele, sumele achitate de doctorand
până la acea dată nu se restituie de către instituţie.
7.4. Denunţarea unilaterală din orice motive a prezentului contract de către doctorand în perioada de
doctorat exonerează Universitatea de orice răspundere, doctorandul fiind obligat la achitarea taxei
scadente până în momentul denunţării.
7.5. Rezilierea contractului din partea Universităţii pentru neîndeplinirea obligaţiilor atrage onorarea tuturor
îndatoririlor şi achitarea taxelor scadente din partea doctorandului până în momentul rezilierii.
Art. VIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Contractul de studii doctorale încetează:
- la data expirării perioadei de la Art. III, stabilită conform prevederilor prezentului contract şi
modificată prin eventualele acte adiţionale;
- prin acordul părţilor;
- de drept, în cazul exmatriculării doctorandului conform Art. VII, pct. 7.1 şi pct. 7.2 sau în
cazul în care studentul-doctorand nu respectă obligaţiile şi condiţiile prezentului contract. În
primul caz, rezilierea se produce prin adoptarea deciziei de exmatriculare. În cel de-al doilea
caz, rezilierea se produce la data comunicării de către Universitate a constatării nerespectării
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contractului de către studentul-doctorand, fără a fi nevoie de punere în întârziere sau de altă
formalitate, ori de intervenţia instanţei de judecată.
- prin denunţarea unilaterală din partea studentului-doctorandul înainte de expirarea perioadei
pentru care a fost încheiat sau în cazul transferului la alt ISUD;
- la data susţinerii tezei de doctorat.
Art. IX DISPOZIŢII FINALE
9.1. Prevederile prezentului contract de studii doctorale se completează cu dispoziţiile Legii
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Codul Studiilor Universitare de Doctorat aprobat prin HG nr. 681/1011,
Carta Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Regulamentul de organizare şi funcţionare a studiilor
universitare de doctorat în ULBS din 30 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
9.2. Orice modificare privind clauzele contractuale, în timpul executării prezentului contract de
studii doctorale, impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
9.3. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea
prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În caz contrar, soluţionarea acestora va fi realizată de
către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.
9.4. Planul individual al studiilor universitare de doctorat face parte integrantă din prezentul contract.
În conformitate cu prevederile art. 1203 Cod Civil, părţile au luat cunoştinţă de prevederile articolelor:
- Art.VII RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
- Art. VIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI
- Art. IX DISPOZIŢII FINALE
şi acceptă în mod expres şi neechivoc conţinutul acestora.
Prezentul contract de studii universitare de doctorat s-a încheiat astăzi,______________________, la
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, în trei exemplare originale, un exemplar pentru studentul-doctorand,
unul pentru conducătorul de doctorat şi unul pentru ISUD.
RECTOR,
Prof.univ.dr. Ioan BONDREA
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC DE DOCTORAT,
Prof.univ.dr.
PRORECTOR/DIRECTOR ISUD,
Prof.univ.dr. Claudiu KIFOR
DIRECTOR FINANCIAR,
Ec. Cristina PUIA
OFICIUL JURIDIC,
Cons.jr. Daniela BĂDILĂ

STUDENT-DOCTORAND,
……………………………….

