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Forma de învăţământ cu frecvență – TAXĂ

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE POSTDOCTORAT
nr.

din 01.10.2021

I.PĂRŢILE:
Art.1. Prezentul contract se încheie între :
1. Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13, cod fiscal 4553380, telefon 0251/419900,
reprezentată prin Rector, Prof.univ.dr. CEZAR IONUȚ SPÎNU, în calitate de Instituţie
Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.), pentru Școala Doctorală
___________________________________________________________________, reprezentată de
Directorul Școlii Doctorale, Prof.univ.dr ______________________________________________
și Prof.univ.dr.
de

tutore

postdoctorat,

,
profesor

la

în calitate

Facultatea

Universitatea
2.Student - Postdoctorand
,
născut(ă) la data de
, în localitatea
, fiul (fiica)
lui _______________
şi al __
, domiciliat în localitatea
str.
nr.
, bl.
, sc.
, ap.
, jud.(sector)
, nr.telefon
,
e-mail
posesor al cărţii de identitate seria
_______ nr.
eliberată de
la data de
, CNP
în calitate de student-postdoctorand la
forma de învăţământ cu frecvenţă, în regim cu taxă.
II. OBIECTUL
Art.2. Obiectul prezentului contract îl constituie obligaţiile fiecărei părţi privind efectuarea
studiilor postdoctorale de către studentul-postdoctorand, organizarea cercetării în domeniul:

III. DURATA
Art.3.
3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de 13 luni, devine valid prin semnătura tuturor părţilor
şi se finalizează la încetarea duratei programului de postdoctorat, dar nu mai târziu de 31.10.2022.
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3.2. Durata programului de postdoctorat poate fi prelungită cu 11 luni, în condiţiile stabilite prin
regulamentul şcolii doctorale. În perioada de prelungire, şcolarizarea se face în regim de taxă
indiferent de statutul anterior al studentului-postdoctorand (buget sau taxă), nivelul taxei fiind
cel aprobat pentru studenţii-postdoctoranzi din anul în care studentul-postdoctorand este
integrat, în funcţie de domeniu.
3.3. Studiile universitare de postdoctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condiţiile stabilite
prin regulamentul şcolii doctorale. Durata acestor studii se prelungeşte cu perioadele cumulate ale
întreruperilor aprobate.
3.4. Prelungirea prevăzută la art.3.2, respectiv întreruperea şi prelungirea prevăzute la alin. 3.3 se
stabilesc prin acte adiţionale la contractul de studii universitare de postdoctorat.

IV. PROGRAMUL DE POSTDOCTORAT
Art. 4. Programul de pregătire al studentului-postdoctorand se desfășoară urmând
coordonatele Proiectului individual de cercetare postdoctorală asumat în faza de admitere la studiile
postdoctorale, și se finalizează prin dobândirea atestatului de studii postdoctorale eliberat de
I.O.S.U.D. - Universitatea din Craiova în cazul atingerii indicatorilor asumați.
V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 5. I.O.S.U.D. - Universitatea din Craiova – Şcoala doctorală …………………...........
are următoarele drepturi:
5.1. să coordoneze realizarea Proiectului individual de cercetare postdoctorală a studentuluipostdoctorand;
5.2. să urmărească modul în care tutorele postdoctorat îşi respectă obligaţiile aferente coordonării
Proiectului individual de cercetare postdoctorală;
5.3. să stabilească cuantumul taxelor, defalcarea acestora pe tranşe precum şi consecinţele
neachitării acestora la termen;
5.4. să exmatriculeze studentul-postdoctorand, la propunerea tutorelui postdoctorat, în cazul în care
se constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contract;
5.5. să exmatriculeze studentul-postdoctorand care nu achită taxa de şcolarizare la termenele
stabilite prin contract.
Art. 6. I.O.S.U.D. - Universitatea din Craiova are următoarele obligaţii:
6.1. să elibereze, la cerere, toate documentele care să ateste calitatea de student-postdoctorand a
solicitantului;
6.2. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale studentului-postdoctorand;
6.3. să monitorizeze desfăşurarea programelor de postdoctorat;
6.4. să asigure condiţiile de exercitare a drepturilor studentului-postdoctorand, în concordanţă cu
legislaţia în vigoare;
6.5. să asigure condiţiile materiale şi logistice de derulare a activităţilor specifice Proiectului
individual de cercetare postdoctorală.
Art. 7. Tutorele postdoctorat are urmatoarele drepturi:
7.1. să fie retribuit pentru activitatea de îndrumare a studenţilor-postdoctoranzi conform legii;
7.2. să verifice atingerea indicatorilor asumați prin Proiectul individual de cercetare post-doctorală.
Art. 8. Tutorele postdoctorat are urmatoarele obligaţii:
8.1. să asigure conducerea şi îndrumarea ştiinţifică a studiilor postdoctorale;
8.2. să participe la organizarea şi desfăşurarea sesiunilor ştiinţifice ale I.O.S.U.D.;
8.3. să monitorizeze şi să îndrume activitatea studentului-postdoctorand pe întreaga perioadă a
postdoctoratului;
8.4. să solicite exmatricularea studentului-postdoctorand care nu şi-a îndeplinit obligaţiile
prevăzute în Programul individual de cercetare ştiinţifică postdoctorală.
Art. 9. Studentul-postdoctorand are următoarele drepturi:
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9.1. să folosească laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile şi
celelalte mijloace puse la dispoziţie de către I.O.S.U.D pentru pregătirea profesională, precum şi
pentru activităţile culturale şi sportive, cu respectarea regulamentelor interne ale I.O.S.U.D;
9.2. să folosească echipament de protecţie în timpul executării lucrărilor practice care au loc în
mediul toxic, conform normelor de protecţie a muncii;
9.3. să folosească poşta electronică şi internetul numai în legătură cu activitatea de pregătire şi cu
alte probleme ale procesului de învăţământ sau de cercetare;
9.4. să folosească facilităţile de cercetare ştiinţifică şi documentare ale universităţii şi ale
facultăţilor;
9.5. să beneficieze de o îndrumare ştiinţifică onestă, orientată spre succesul proiectului său de
cercetare;
9.6. să solicite conducerii I.O.S.U.D schimbarea tutorelui postdoctorat în situaţiile prevăzute de
lege;
9.7. să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea tutorelui postdoctorat,;
9.8. să se înscrie la cursurile şi seminariile organizate de alte şcoli doctorale;
9.9. să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala doctorală sau/şi de
IOSUD;
9.10. să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale, potrivit legii.
Art. 10. Sudentul-postdoctorand are următoarele obligaţii:
10.1. să respecte reglementările legislaţiei în vigoare, normele de disciplină, etică universitară şi
profesională, respectarea standardelor de calitate pe toată durata derulării activităţilor de
postdoctorat, inclusiv asigurarea originalităţii cercetărilor postdoctorale, potrivit prevederilor din
Legea nr. 1/2011;
10.2. să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, bibliotecă, etc.;
10.3. să realizeze cercetări ştiinţifice originale în domeniul temei de postdoctorat, precum şi să
publice şi să comunice rezultatele respective singur sau în colaborare cu membrii colectivului de
realizare a cercetării, respectând standardele de calitate a cercetării;
10.4. să respecte orarul stabilit împreună cu tutorele postdoctorat, si să-şi îndeplinească obligaţiile
aferente Proiectului individual de cercetare postdoctorală până la data de 31.10.2022, parte
integrantă a acestui contract;
10.5. să prezinte rapoarte de activitate tutorelui postdoctorat ori de câte ori i se solicită;
10.6. să achite taxele de studiu stabilite de Senatul Universităţii din Craiova în toată perioada în
care a avut calitatea de student-postdoctorand în regim cu taxă, indiferent dacă a avut sau nu
activitate.
Taxa de studiu pentru contractuală este de 3000 de lei şi poate fi achitată integral până la
data de 15 noiembrie sau în 4 tranşe până la următoarele date: 15 noiembrie 2021 – 750 lei, 15
decembrie 2021 – 750 lei, 15 aprilie 2022 – 750 lei, 15 iunie 2022 – 750 lei.
Termenele de plată rămân valabile pentru întreaga perioadă de şcolarizare.
Taxele de studiu pot fi achitate: în numerar la casieria Universităţii sau prin BRD-Groupe
Société Générale prin intermediul reţelei ATP în contul RO48BRDE 170 SV4691043 1700 astfel:
- studentul-postdoctorand folosind CNP-ul şi parola va intra pe site-ul www.ucv.ro pe
factura proformă, va selecta şi bifa taxele pe care trebuie să le achite.
Studentul-postdoctorand care găseste posibilităţi de finanţare a studiilor, altele decât cele de
la buget, se va prezenta la Biroul de studii universitare de doctorat pentru încheierea unui contract
între Universitate, finanţator şi beneficiar.
Nerespectarea obligaţiilor privind plata taxelor de studiu, la termenele stabilite, atrage după
sine exmatricularea studentului-postdoctorand. În situaţia în care studentul-postdoctorand nu achită
prima tranşă până la data de 15.11.2021, acesta este exmatriculat, începând cu data de 01.10.2021,
şi, în consecinţă, se va scădea debitul acestuia din evidenţele Universităţii.
Studentul-postdoctorand care nu achitată o tranşă din taxa de şcolarizare la termenul stabilit
în contract este automat exmatriculat, indiferent de anul de studii.
10.7. să depună cerere de retragere în situaţia în care nu mai doreşte să fie student-postdoctorand;
10.8. să solicite personal de la şcoala doctorală parola de acces pe internet;
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10.9. să întocmească nota de lichidare la încetarea contractului;
10.10. să se încadreze în reglementările legislaţiei în vigoare şi cele specifice instituţiei de
învăţământ superior (regulamente).
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 11. Contractul de studii postdoctorale încetează:
a) la data ajungerii la termen, respectiv 31.10.2022;
b) la momentul retragerii studentului-postdoctorand sau transferului acestuia la o altă I.O.S.U.D;
c) la momentul exmatriculării pentru neindeplinirea obligatiilor scolare.
VII. REÎNMATRICULAREA STUDENTULUI POSTDOCTORAND
Art. 12. (1) Reînmatricularea studentului postdoctorand se poate efectua in termen de 30
zile calendaristice de la data deciziei de exmatriculare, in baza unei cereri de reînmatriculare,
înregistrată la Registratura Universității din Craiova, aprobată de Directorul CSUD, cu plata taxei
de reînmatriculare și a taxei de studii postdoctorale restante.
12.2. Reinmatricularea studentului postdoctorand este posibila numai in situatia exmatricularii
pentru neplatea taxei de scolarizare.
12.3. Plata taxei de reînmatriculare și a taxei de studii postdoctorale restante se vor achita simultan
de către studentul postdoctorand la casieria universității.
VIII. I. LITIGII
Art. 13. Litigiile în legatură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau
încetarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabila. În eventualitatea în care stingerea
divergenţelor nu poate fi convenită pe cale amiabilă, soluţionarea acestora va fi realizată de către
instanţa judecătorească competentă din Craiova.
IX. . DISPOZIŢII FINALE
Art. 14. In cadru IOSUD – Universitatea din Craiova, acordarea atestatului de studii
postdoctorale se realizează în cazul atingerii indicatorilor asumați prin Proiectul individual de
cercetare postdoctorală.
Art. 15. Prezentul contract de studii postdoctorale se completează cu dispoziţiile Legii
educaţiei naţionale 1/2011, Legii 288/2004, ale Cartei Universităţii din Craiova, ale Regulamentului
IOSUD-UCV și ale Hotărârii Senatului Universităţii din Craiova nr. 5 din data de 12 iulie 2019.
Art. 16. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului de
studii postdoctorale impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
Art. 17. Datele personale pe care le deține UCV, colectate in scopul incheierii acestui act
adiţional contract, vor fi folosite doar în interes legitim conform art 6, alin. 1 lit c), d), si e) , ele vor
fi protejate și securizate si arhivate conform Regulamentului UE 679/2016 si legislatiei nationale.
De asemenea, datele cu caractert personal nu vor fi transferate, dezvăluite către terți, decât in
scopurile prevazute de Regulamentul UE 679/2016.
Art. 18. Datele personale vor fi raportate nominal la MEN prin UEFISCDI.

5
Prezentul Contract de studii universitare de postdoctorat s-a încheiat în doua exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte şi îşi produce efectele începând cu data de 01.10.2021.
Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
Universitatea din Craiova

RECTOR:
Prof.univ.dr. Cezar Ionuț SPÎNU
DIRECTOR CSUD
Prof.univ.dr. Irineu Ion POPA
DIRECTOR ŞCOALĂ DOCTORALĂ
Prof.univ.dr.
CONSILIER JURIDIC,
Anca UDREA
TUTORE DOCTORAT,

STUDENT-POSTDOCTORAND,

Prof.univ.dr.

Nume și prenume
Semnătura

Subsemnatul,
, în calitate de student
postdoctorand, am ințeles și consimt liber la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Semnătura,

