UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Nr. _______ / ___________
I.

Părţile contractante :

I.1. UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI, instituţie organizatoare de
studii universitare de doctorat, cu sediul în Ploieşti, B-dul. Bucuresti nr.39, cod poştal 100680,
reprezentată legal prin RECTOR - prof.univ.habil.dr.ing. FLORINEL DINU, în calitate de
CONTRACTOR, denumită în continuare UPG Ploieşti,
I.2. Prof.univ.dr.ing. _____________________________________________________, CNP
__________________, domiciliat în localitatea _________________________, sector____, judeţul
_______________, strada ____________________________, nr._____, bloc _____, scară ____, et.__,
ap.________, telefon _________________ , e-mail____________________________, posesor al BI/CI
seria ____ nr._______________ - în calitate de conducător de doctorat, conform ordinului ministrului
educaţiei ____________________________________nr.__________din____________________
şi:
I.3. Nume _________________________ Prenume ______________________________,
CNP _________________________, domiciliat (ă)
în _______________________., str. .
___________________, nr._____, bl. _______, sc.____, ap______, tel.: ._______________________,
nascut(ă)
la
data
de
________,
în
localitatea________________________,
judeţul______________fiul/fiica lui ____________________ şi
al(a)________________________, telefon de contact _________________________________, în
calitate de CONTRACTANT, denumit în continuare STUDENT-DOCTORAND, înmatriculat la
studii universitare de doctorat începând cu anul universitar ______________, în
Domeniul fundamental: STIINŢE INGINERESTI
Domeniul de studii universitare de doctorat:____________________________________
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Regim de finanţare:__________________________
Limba în care se desfăşoară doctoratul: _________________
TEMA de cercetare aleasă: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
cu durata normală a studiilor de 3 ani şi termen de finalizare a tezei de doctorat:
________________________________.
Diploma de doctor se acordă după susţinerea publică a tezei de doctorat şi confirmarea titlului
de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor UniversitareC.N.A.T.D.C.U.
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II.

Obiectul contractului

Prezentul contract reglementează raporturile dintre UPG Ploieşti şi STUDENTULDOCTORAND pe timpul studiilor universitare de doctorat organizate la UPG Ploieşti, cu precizarea
drepturilor şi obligaţiilor parţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu prevederile Cartei Universitare şi cu Regulamentul de
organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti,
denumit în continuare Regulament.

III.

Durata contractului

Prezentul contract este valabil pe întreaga perioadă a studiilor universitare de doctorat, forma de
învăţământ cu frecvenţă, însoţit de Planul individual al programului de pregătire universitară avansată şi
de Planul individual al programului de cercetare ştiinţifică, care se anexează contractului la termenele
prevăzute de Regulament. Prin perioada studiilor universitare de doczorat se înţelege intervalul de timp
de la înmatriculare până la momentul susţinerii cu succes a tezei de doctorat.

IV. Obligaţiile şi drepturile părţilor contractante:
IV.1. UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI se obligă:
a) Să organizeze întreaga activitate a ciclului de studii universitare de doctorat în conformitate cu
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat la Universitatea
Petrol-Gaze din Ploieşti.
b) Să aplice politica în domeniul calităţii tuturor activităţilor din ciclul de studii universitare de
doctorat.
c) Să asigure accesul studentului-doctorand la baza materială de care dispune, pentru realizarea
tuturor activităţilor din cadrul studiilor universitare de doctorat, în conformitate cu Planul de
învăţămănt, cu Planul individual al programului de pregătire universitară avansată şi cu Planul
individual al programului de cercetare ştiinţifică, aprobate de conducerea universităţii.
d) Să pună la dispoziţia studentului-doctorand Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor
universitare de doctorat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti.
e) Să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi actelor din dosarul studentului-doctorand; aceste
informaţii confidenţiale vor putea fi obţinute numai de către persoane fizice sau juridice care
dovedesc interesul legal în cauză.
f) Să stabilească facilităţile la care studentul-doctorand are acces în baza taxei achitate.
g) Să asigure contra cost, în limita locurilor disponibile, cazarea studentului-doctorand în căminele
studenţeşti şi masa la cantina UPG Ploieşti.
h) Să multiplice în 50 exemplare rezumatul tezei de doctorat care trebuie să respecte prevederile din
Regulament.
i) Să asigure condiţiile corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv-educativ, în conformitate
cu legislaţia în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, specific locului de muncă în care
îşi desfăşoară activitatea instructiv-educativă.
IV.2. UNIVERSITATEA PETROL – GAZE din PLOIEŞTI are dreptul:
a) De a conduce, organiza, planifica şio controla întreaga activitate pe timpul studiilor universitare
de doctorat;
b) De a aproba schimbarea conducătorului de doctorat;
c) De a aproba întreruperea/prelungirea programului de studii universitare de doctorat;
d) De a decide asupra exmatriculării studentului-doctorand, la propunerea conducătorului de
doctorat, în condiţiile stabilite de Regulament şi de Carta universitară;
e) De a încasa taxele de studii doctorale, stabilite conform reglementărilor interne ale universităţii.
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V.

Obligaţiile şi drepturile conducătorului de doctorat

V.1. CONDUCĂTORUL de DOCTORAT are următoarele obligaţii:
a) să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a studentului-doctorand;
b) să propună temele de cercetare şi componenţa comisiilor de examinare;
c) să asigure condiţiile de desfăşurare a activităţii şi să stimuleze progresul studentului-doctorand
în cercetarea pe care o realizează;
d) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a studentului-doctorand;
e) să informeze studentul-doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi să
verifice respectarea acesteia:
f) să cunoască permanent stadiul pregătirii studentului-doctorand şi al îndeplinirii de către acesta
a sarcinilor stabilite prin contractul de studii doctorale;
g) să îndrume studentul-doctorand pentru elaborarea programului de cercetare ştiinţifică şi să
desemneze, prin consultare cu studentul-doctorand, o comisie de îndrumare care-l va sprijini pe studentuldoctorand pe întreaga perioadă a programului de studii de doctorat;
h) să propună conducerii I.O.S.U.D. exmatricularea studentului-doctorand dacă acesta nu respectă
programul sau încalcă regulile de conduită şi etică în cercetarea ştiinţifică;
i) să stabilească, împreună cu studentul-doctorand, termenele la care se vor susţine rapoartele de
cercetare şi să aibă în vedere ca acestea să nu fie depăşite;
j) să avizeze cererea studentului-doctorand de întrerupere a activităţii/prelungire a duratei
programului de doctorat, având în vedere ca durata maximă însumată a prelungirilor şi întreruperilor să
nu depăşească 2 ani;
k) să aprobe, la solicitarea studentului-doctorand, o perioadă de graţie de maximum 2 ani pentru a
finaliza şi susţine public teza de doctorat, în baza unei analize argumentate privind motivele acestei
prelungiri.

V.2. CONDUCĂTORUL de DOCTORAT are următoarele drepturi:
a) de a îndruma activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare de
doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare, urmărind exigenţele programului de studii
universitare de doctorat, cu respectarea intereselor profesionale ale studentului-doctorand;
b) de a evalua periodic calitatea activităţii studentului-doctorand;
c) de a solicita conducerii I.O.S.U.D. întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student-doctorand;
d) de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire universitară avansată la
care studetul-doctorand trebuie să participe;
e) de a desemna, prin consultare cu studentul-doctorand, comisia de îndrumare cu rolul de a-l
sprijini pe doctorand pe durata studiilor universitare de doctorat.

VI.

Drepturile si obligaţiile STUDENTULUI-DOCTORAND

VI.1. STUDENTUL-DOCTORAND se obligă :
a) Să respecte integral prevederile din Regulament precum şi prevederile din celelalte regulamente
sau acte normative care reglementează activităţile desfăşurate la Universitatea Petrol-Gaze din
Ploieşti.
b) Să îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii şi la timp toate sarcinile prevăzute în Planul
individual al programului de pregătire universitară avansată şi în Planul individual al progamului
de cercetare ştiinţifică.
c) Să prezinte periodic conducătorului de doctorat rezultatele cercetărilor ştiinţifice întreprinse şi
ori de câte ori este solicitatrapoarte de activitate comisiei de îndrumare;
d) Să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţia sa în cadrul universităţii, să le
întreţină şi să le păstreze în bună stare; studentul-doctorand vinovat de degradarea sau
distrugerea unor astfel de bunuri va fi obligat la repararea prejudiciului produs.

F 299.13/Ed.2

Document de uz intern

3

e) Să aducă la cunostinţa UPG Ploieşti orice modificare a datelor personale sau alte modificari care
îl privesc.
f) Să respecte normele de disciplină universitară.
g) Să achite taxele de studii în cel mult patru rate, la termenele __________________________
dacă studiile de doctorat se derulează în regim cu taxă de şcolarizare.
h) Să-şi însuşească şi să respecte toate măsurile de securitate şi sănătate în muncă, specifice locului
de muncă în care îşi desfăşoară activitatea instructiv-educativă;
i) Să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice sau la alte manifestări ştiinţifice în domeniul de
interes, organizate la nivelul I.O.S.U.D. sau la nivel naţional/internaţional;
j) Să respecte legea drepturilor de autor şi legislaţia privind dreptul proprietăţii intelectuale;
k) Să menţină legătura permanentă cu conducătorul de doctorat şi cu membrii comisiei de
îndrumare, în scopul asigurării unui caracter de continuitate a pregtătirii şi fluxului normal al
informaţiilor.

VI.2. STUDENTUL-DOCTORAND are dreptul :
a) Să beneficieze de drepturile prevăzute de Regulament.
b) Să participe la activităţile didactice prevăzute în Programul de pregătire universitară avansată,
în conformitate cu Planul său de pregătire.
c) Să beneficieze de prevederile Regulamentului privind întreruperea studiilor, prelungirea
studiilor, schimbarea temei tezei de doctorat şi a conducătorului de doctorat.
d) Să beneficieze de bursă în funcţie de fondurile alocate în acest scop şi în conformitate cu
prevederile Regulamentului.
e) Să primească o adeverinţă din partea UPG Ploieşti, după susţinerea tezei de doctorat, care să ateste
că perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat cu frecvenţă
constituie vechime în muncă.
f) Să aibă calitatea de student-doctorand asimilată calităţii de asistent de cercetare pe perioada
programului de pregătire universitară avansată şi de cercetător ştiinţific pe perioada programului de
cercetare ştiinţifică.
g) Să benerficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a
comisiei de îndrumare.
h) Să fie reprezentat în consiliul şcolii doctorale, în CSUD, respectiv în senatul universitar.
i) Să se înscrie la cursurile şi seminariile organizate de alte şcoli doctorale.
j) Să participe la conferinţe, congrese ştiinţifice, ateliere de lucru, seminarii naţionale şi internaţionale
în problematica tezei sale de doctorat, precum şi la sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate de
IOSUD.
k) Să aleagă, pe baza planului de învăţământ şi a programului de pregătire universitară avansată,
disciplinele pe care urmează să le studieze, stabilite de comun acord cu conducătorul de doctorat.
l) Să solicite, pe motive întemeiate, prelungirea duratei programului de doctorat sau de întrerupere a
activităţilor de doctorat, având în vedere că durata maximă însumată a prelungirilor şi a
întreruperilor să nu depăşească 2 ani.
m) Să solicite motivat aprobarea perioadei de graţie de până la 2 ani pentru a finaliza şi susţine public
teza de doctorat.
n) Să solicite schimbarea conducătorului de doctorat în cazul indisponibilităţii acestuia pentru o
perioadă de cel puţin 6 luni, în cazul nerespectării de către acesta a clauzelor contractuale, sau
pentru situaţii conflictuale.

VII.

Cuantumul taxei de şcolarizare

Pe timpul desfăşurării programului de studii universitare de doctorat, dacă studiile de
doctorat se derulează în regim cu taxă de şcolarizare, studentul-doctorand va achita anual o taxă de
şcolarizare a cărei valoare şi mod de plată sunt precizate în Contractul anual de studii, care este
anexă la prezentul contract.
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VIII. Răspunderea contractuală
VIII.1. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare de către studentul-doctorand a
obligaţiilor contractuale ce decurg din prezentul contract, atrag atenţionarea şi aplicarea sancţiunilor
prevăzute în Regulament şi răspunderea potrivit legii.
VIII.2. Neînţelegerile dintre părţi se soluţionează pe cale amiabilă.

IX.

Modificarea şi încetarea contractului

IX.1 Modificarea prezentului contract se face, în scris, prin act adiţional.
IX.2. Prezentul contract încetează, fără îndeplinirea unor formalităţi speciale, în urmatoarele
situaţii :
a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv la data finalizării studiilor universitare
de doctorat;
b) din iniţiativa studentului-doctorand;
c) din iniţiativa UPG Ploieşti, în cazul exmatriculării studentului-doctorand pentru neîndeplinirea
sau îndeplinirea în mod necorespunzator a obligaţiile contractuale.
IX.3 Prezentul contract încetează şi în caz de forţă majoră. Forţa majoră este definită de situaţii
neprevăzute, independente de voinţa părţilor, care determină în mod irevocabil încetarea prezentului
contract. Partea care o invocă are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maxim 5
zile calendaristice de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în cel mult 15 zile calendaristice
de la apariţia acesteia. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, cealaltă parte neavând
dreptul de a cere despăgubiri.

X.

Alte clauze

Prezentul contract se completează cu prevederile corespunzatoare din Regulamentul de
organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat la Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti.
Prezentul contract se completează cu prevederilor Regulamentului UE nr.2016/679, privind
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, prin semnarea anexei privind
informarea și consimțământul studentului, parte integrată a acestui contract.
Având în vedere prevederile art.168 alin. (9) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, conform căruia “teza de doctorat este un document public”,
prin semnarea prezentului contract, atât studentul doctorand cât și conducătorul de doctorat sunt de
acord că publicarea tezei de doctorat, se face atât cu numele și prenumele studentului – doctorand,
cât și cu numele și prenumele conducătorului de doctorat.
Prezentul contract se încheie astăzi ………………………..........., în trei exemplare, câte unul
pentru fiecare parte contractantă şi îşi păstreză valabilitatea pe perioada cât contractantul este studentdoctorand al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.
CONDUCĂTOR DOCTORAT,

RECTOR,

STUDENT-DOCTORAND,
CONTABIL ŞEF,

CONSILIER JURIDIC,
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