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C. 

CSUD 

CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

Nr. înregistrare 24360 / 20.10.2016 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 1  

la  Contract de studii pentru ciclul de studii universitare de doctorat nr. ________________________  

Încheiat între 

1. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, Instituție Organizatoare de Studii Universitare de 

Doctorat (IOSUD – UVT), cu sediul în B-dul Vasile Pârvan nr. 4, cod fiscal nr. 4250670, reprezentată legal 

de Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA, cu funcția de RECTOR  

2. ______________________________________________________________________________________ 

domiciliat(ă) în loc. _______________________________________, jud. __________________________,  

str. __________________________________________, nr. _______, bl. _______, sc. ______, ap. _____,  

legitimat prin _____, seria _____, nr. _________, eliberat de ____________________________________,  

CNP ____________________________________________, tel. _________________________________,  

e-mail _______________________________________, în calitate de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT  

în cadrul Școlii Doctorale de _____________________________________, domeniul de studii de doctorat 

________________________________________  

și 

3. ___________________________________________________________________________________ 

domiciliat(ă) în (țara) _________________________, localitatea _________________________________, jud. 

________________________, str. __________________________________________, nr. ________, sc. 

_____, ap. ______, legitimat prin CI, seria ______, nr. _________________, eliberat de  

_____________________________________, CNP ____________________________________________ tel. 

____________________________, e-mail _________________________________, în calitate de STUDENT 

– DOCTORAND 

încheie prezentul act adițional la contractul de studii pentru ciclul de studii universitare de doctorat nr. 

_______________________________________________. 

 

Art. 1. Prezentul act adițional reglementează activitățile care urmează să fie realizate de doctorand în cursul 

anului _______ de studii, an universitar 2016 / 2017. 

 

Art. 2. Activități care urmează să fie realizate 

 

2.1. Activitate didactică 

Denumirea disciplinei din statul de funcțiuni al Departamentului _____________________________________, 

Poziția ___________ de la Facultatea _____________________________________________________ 

Disciplina 
Nr. ore fizice 

predate 

Ore 

convenționale 

1.   

2.   

3.   
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C. 
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CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

Denumirea disciplinei din statul de funcțiuni al Departamentului _____________________________________, 

Poziția ___________ de la Facultatea _____________________________________________________ 

Disciplina Nr. ore fizice 

predate 

Ore 

convenționale 

1.   

2.   

3.   

 

Denumirea disciplinei din statul de funcțiuni al Departamentului _____________________________________, 

Poziția ___________ de la Facultatea _____________________________________________________ 

Disciplina 
Nr. ore fizice 

predate 

Ore 

convenționale 

1.   

2.   

3.   

 

2.2. Activitate de cercetare 

Denumirea Centrului de cercetare 

Nr. ore de 

cercetare 

efectuate 

1.  

2.  

3.  

 

Art. 3. Nerespectarea de către studentul doctorand a obligațiilor prevăzute la Art. 2 conduce la suspendarea 

temporară a bursei. 

 

Art. 4. Dispoziții finale 

Prezentul act adițional reprezintă voința părților contractante și a fost încheiat în 3 exemplare originale, astăzi, 

______________________, dintre care un exemplar se păstrează la dosarul personal al studentului-

doctorand, un exemplar la studentul-doctorand și un exemplar la conducătorul de doctorat. 

 

 

Director CSUD,        Student – doctorand, 

Prof. Dr. Otilia HEDEȘAN      ___________________________ 

______________________________ 

 

Conducător de doctorat, 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Jurist, 

Nadia TOPAI 

_______________________________ 


