ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
400098, CLUJ-NAPOCA, P-TA UNIRII NR. 31
Tel. 0040-64-591577, 0040-64-591771

CONTRACT
DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Nr. ________ din ______________
Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTULUI
UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, Piaţa
Unirii nr. 31, judeţul Cluj, cod fiscal nr. 4288098, având contul nr.
RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Cluj-Napoca, reprezentată
de Rector, Prof. univ. dr. Radu-Marcel Moraru, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.)
Dl./D-na Prof. univ. dr. ______________________________, în calitate de conducător de doctorat şi
Dl./D-na ______________________________, posesor al actului de identitate ______ seria
______ nr. _____________CNP _____________________, înmatriculat la data de___________
la studii universitare de doctorat cu frecvenţă/cu frecvență redusă, regim BUGET/ TAXĂ, la
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, în domeniul ARTE VIZUALE, în calitate de
student-doctorand, au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Contractul conţine obligaţiile IOSUD, prin şcoala doctorală, ale conducătorului de doctorat şi
ale studentului-doctorand cu privire la desfăşurarea activităţilor cuprinse în programul bazat pe
studii universitare avansate şi programul de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică pe parcursul
studiilor universitare de doctorat.
2.2 Obiectul contractului constă în oferirea de către Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca de
servicii educaţionale pentru ciclul de studii universitare de doctorat, în vederea dobândirii de
competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării alese de către studentul-doctorand.
2.3. Obiectul contractului îl reprezintă:
- furnizarea, de către I.O.S.U.D. şi de către conducătorul de doctorat, a serviciilor de instruire şi
evaluare profesională;
- furnizarea de către I.O.S.U.D. a serviciilor administrativ-sociale.

2.4.
Programul de studii universitare de doctorat are două componente: programul de
studii universitare avansate şi programul de cercetare ştiinţifică, care sunt obligatorii pentru
ambele forme de învăţământ.
2.5.
Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară pe baza planului de
învăţământ aprobat de Senatul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca.
2.6.
Programul de cercetare ştiinţifică are o durata de 4 semestre şi este organizat în
domeniul Arte vizuale.
Art.3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1 Universitatea de Artă şi Design din Cluj - Napoca, în calitate de I.O.S.U.D, are următoarele
3.1.1. Drepturi:
a) de a conduce, organiza, planifica şi controla întreaga activitate de studii universitare de doctorat;
b) de a înmatricula şi exmatricula studenţii-doctoranzi, la propunerea conducătorilor de doctorat
membrii ai şcolii doctorale în condiţiile stabilite de regulamentul şcolii doctorale;
c) de a aproba schimbarea conducătorului de doctorat potrivit prevederilor legale în vigoare;
d) de a aproba prelungirea sau întreruperea după caz a programului de studii universitare de doctorat;
e) de a stabili modul de încasare şi termenele de achitare ale taxelor de şcolarizare precum şi
încasarea acestora;
f) de a lua decizii privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii doctorale unor
conducători de doctorat, precum şi stabilirea de standarde minimale de performanţă ştiinţifică în
vederea aplicării obiective a acestor proceduri;
g) de a nu admite susţinerea examenelor, referatelor ştiinţifice şi tezei de doctorat dacă doctorandul
nu şi-a achitat taxele şi nu a îndeplinit obligaţiile din programul individual;
h) de a lua toate măsurile pe care le consideră necesare în limitele legii pentru respectarea de către
studentul doctorand a tuturor reglementărilor interne stabilite de şcoala doctorală;
i) de a impune standardele minimale de performanţă ştiinţifică pe care membrii comisiei de doctorat
trebuie să le satisfacă pentru a putea face parte din comisia respectivă.
3.1.2. Obligaţii:
a)
de a asigura cadru organizatoric specific ciclului de studii universitare de doctorat în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
b)
de a aplica politica de asigurare a calităţii tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul ciclului
de studii universitare de doctorat;
c)
de a asigura baza materială a desfăşurării activităţilor educaţionale, constând în săli de curs,
laboratoare, săli de seminar, precum şi materialele necesare experimentelor;
d)
de a asigura condiţii adecvate de studiu, prin punerea la dispoziţia doctorandului a serviciilor
universităţii – biblioteca, serviciul social şi accesul la mijloacele de comunicare (internet);
e)
de a garanta transparenţa organizării şi desfaşurării programelor de studii de doctorat la
nivelul şcolii doctorale proprii prin publicarea pe internet a tuturor informaţiilor necesare privind
programele de studii universitare de doctorat conform prevederilor legale.
f)
de a recunoaşte activitatea conducătorului de doctorat, prin sistemul de normare şi, respectiv,
de evaluare a activităţii profesionale;
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g)
de a asigura buna derulare a contractelor de cercetare ştiinţifică iniţiate şi conduse de
conducătorul de doctorat, în vederea sprijinirii programului de cercetare ştiinţifică a doctorandului;
h)
de a informa studentul doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară
conform codului de etică şi deontologie profesională al instituţiei;
i)
de a lua măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la normele etice, ştiinţifice,
profesionale şi universitare a studenţilor doctoranzi pe parcursul realizării cercetării şi în redactarea
tezei de doctorat;
j)
de a asigura respectarea obligaţiilor de către conducătorul de doctorat şi a dreptului
doctorandului în conformitate cu regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare
de doctorat;
k)
de a stabili curriculumul de pregătire şi programul de cercetare a studentului doctorand
împreună cu conducătorul de doctorat;
l)
de a transmite dosarul de doctorat şi un exemplar al tezei de doctorat la Ministerul de resort
în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către CNATDCU pentru conferirea diplomei
şi titlului de doctor.
3.2. CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT are următoarele:
3.2.1 Drepturi:
a) de a-şi desfăşura activitatea didactică şi de cercetare, în conformitate cu prevederile legale în
materie;
b) de a participa la competiţii pentru granturi doctorale;
c) de a putea colabora, în formă de cotutelă, la realizarea de mobilităţi doctorale şi de cercetare
ştiinţifică;
d) de a îndruma şi evalua activitatea studentului doctorand în cadrul programului de studii
universitare de doctorat numai în domeniul pentru care a obţinut acest drept conform autonomiei
profesionale şi universitare, urmărind exigenţele programului de studii universitare de doctorat şi
respectând interesele profesionale ale studentului doctorand;
e) de a propune comisia de îndrumare a studentului doctorand;
f) de a evalua periodic calitatea activităţii studentului doctorand, evaluare internă şi externă
imparţială conformă cu metodologia specifică a procesului de evaluare;
g) de a cunoaşte metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea internă cât şi în
evaluarea externă şi rezultatele acesteia în raport cu propria activitate;
h) de a refuza îndrumarea unui student doctorand în condiţiile în care este pus fără voia sa într-un
conflict de interese;
i) de a solicita CSUD întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student doctorand;
j) de a selecta candidatul la doctorat pentru o poziţie vacantă aflată sub îndrumarea sa şi de a
propune înmatricularea studentului doctorand;
k) de a solicita şcolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare poziţie de
student doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa;
l) de a fi remunerat pentru activitatea pe care o desfăşoară în această calitate în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
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m)
de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii
universitare avansate la care studentul doctorand trebuie să participe;
n) de a propune senatului universitar din motive temeinic justificate, prelungirea duratei
programului de doctorat în limita fondurilor disponibile şi cu aprobarea senatului universitar prin
act adiţional la contractul de studii universitare de doctorat;
o) de a-şi desfăşura activitatea didactică şi de cercetare, în conformitate cu prevederile legale în
materie;
p) de a colabora, în formă de cotutelă, la realizarea de mobilităţi doctorale şi de cercetare ştiinţifică.

3.2.2. Obligaţii:
a) de a fi membru al unei şcoli doctorale, de a avea semnat un contract de muncă cu o IOSUD;
b) de a-şi desfăşura activitatea de conducere a doctorandului, în conformitate cu prevederile legale
şi de a-şi îndeplini toate obligaţiile legale sau contractuale asumate de către acesta în calitate de
conducător de doctorat;
c) de a asigura îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui student doctorand;
d) de a asigura monitorizarea şi evaluarea activităţii studentului doctorand în cadrul programului de
studii universitare de doctorat numai în domeniul pentru care a obţinut acest drept conform
autonomiei profesionale şi universitare, urmărind exigenţele programului de studii universitare
de doctorat şi respectând interesele profesionale ale studentului doctorand; e) de a propune temele
de cercetare;
f) de a asigura condiţiile şi să stimuleze progresul studenţilor doctoranzi în cercetarea pe care o
realizează;
g) de a sprijini mobilitatea studenţilor doctoranzi;
h) de a evita apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor doctoranzi;
i) de a stabili componenţa comisiei de îndrumare în urma consultării cu studentul doctorand care
să-l sprijine pe acesta din urmă pentru desfăşurarea doctoratului;
j) de a întocmi planul de învățământ individual, împreună cu doctorandul şi de a-l supune aprobării
Consiliului Școlii Doctorale;
k) de a asigura doctorandului consultanţă de specialitate, pe parcursul studiilor universitare de
doctorat, pentru realizarea, de către acesta din urma, a unei teze de doctorat, care să îndeplinească
condiţiile necesare acordării titlului de doctor în domeniul în care s-a înmatriculat;
l) de a coordona, de a îndruma şi de a urmări activitatea de cercetare a doctorandului, în
conformitate cu programul de cercetare ştiinţifică aprobat.
3.3 STUDENTUL DOCTORAND are următoarele:
3.3.1. Drepturi
a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a
comisiei de îndrumare;
b) să participe la seminariile sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare din cadrul
IOSUD atunci când sunt în discuţie subiecte relevante pentru tema tezei sale de doctorat;
c) să fie reprezentat în Consiliul şcolii doctorale, în CSUD, respectiv în senatul universitar;
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d) să beneficieze de baza materială, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii
doctorale şi ale IOSUD;
e) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul şcolii
doctorale;
f) să aleagă, pe baza programului de pregătire universitară avansată, disciplinele opţionale pe care
urmează să le studieze, cu respectarea direcţiilor de aprofundare stabilite de comun acord cu
conducătorul de doctorat;
g) să beneficieze, după caz, de organizarea doctoratului în cotutelă;
i) să solicite, pentru 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;
k). să fie redistribuit altui conducător de doctorat din acelaşi domeniu de doctorat în cazul în care
conducătorul de doctorat şi-a pierdut calitatea de conducător de doctorat, precum şi în cazul
decesului conducătorului de doctorat;
l) să modifice titlul tezei de doctorat, dacă e necesar, până în momentul finalizării acesteia, în
vederea susţinerii publice.
3.3.2. Obligaţii:
a) să îndeplinească, în bune condiţii şi la timp, toate obligaţiile ce-i revin potrivit contractului de
studii doctorale semnat;
b) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi îndeplinească obligaţiile
privind susţinerea referatelor periodice de prezentare a rezultatelor cercetării;
c) să prezinte, referatele în ritmul stabilit prin programele de pregătire, dar nu mai puţin de o dată la
12 luni;
d) să prezinte rapoartele de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare, ori de
câte ori i se solicită;
e) să respecte disciplina instituţională;
f) să aibă o frecvenţă la studii, cercetare, documentare, consultaţii, cel puţin la nivelul minim stabilit
de şcoala doctorală;
g) să achite taxele de studii în termenele la care s-a obligat prin semnarea contractului de studii
doctorale, dacă desfăşoară studii doctorale în sistem cu taxă;
h) să asigure toate documentele necesare întocmirii dosarului de doctorat pentru confirmarea de
către CNATDCU;
i) să respecte legea drepturilor de autor pe toată durata desfăşurării studiilor universitare de doctorat;
j) în cazul retragerii de la studiile universitare de doctorat, al exmatriculării sau al transferării la alte
instituţii de învăţământ superior, studentul-doctorand admis pe locurile de studiu cu taxă se obligă
să nu solicite restituirea taxelor achitate;
k) să îndeplinească şi alte activităţi în cadrul universităţii.
l) să achite taxa de prelungire a programului doctoral ca urmare a prelungirilor solicitate, în
cuantumul stabilit de către Şcoala Doctorală şi aprobat de Senatul universităţii.
m)
să achite taxa pentru susţinerea publică a tezei de doctorat cuantumul stabilit de către Şcoala
Doctorală şi aprobat de Senatul universităţii. Taxa va fi achitată de către studentul - doctorand la
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casieria universităţii cu minim 10 zile înainte de data stabilită pentru susţinerea publică a tezei de
doctorat.
Art. 4. CADRUL LEGAL
4.1.
Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca îşi desfăşoară activitatea în
concordanţă cu legislaţia română.
4.2.
Domeniul de doctorat oferit de Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca este
avizat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare şi aprobat de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice.
4.3.
Organizarea şi desfăşurarea studiilor doctorale în Universitatea de Artă şi Design
din ClujNapoca se face pe baza Legii educaţiei naţionale, nr. 1/2011, publicată în M.Of. nr.
18 din 10 ianuarie 2011, a Hotărârii Guvernului nr. 681 din 29 iunie 2011, privind aprobarea
Codului studiilor universitare de doctorat, modificat prin H.G. nr. 134/2 martie 2016, a
Ordin nr. 3482/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, şi
a Regulamentului propriu privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
doctorat, aprobat de Senatul U.A.D Cluj - Napoca.
Art. 5. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract este valabil pe întreaga perioada a studiilor universitare de doctorat. Prin
perioada studiilor universitare de doctorat se înţelege, în condiţii normale, intervalul de timp
de la înmatriculare până la momentul susţinerii cu succes a tezei de doctorat.
5.2 Prezentul contract se încheie pe o perioada de 3 ani universitari (6 semestre), cu începere din
anul universitar 2019/2020, până în anul universitar 2021/2022 inclusiv.
5.3.
În situaţii speciale şi numai din motive temeinice, durata contractului poate fi
prelungită cu 1-2 ani prin act adiţional la contractul de studii universitare de doctorat, în
condiţiile prevăzute de lege, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea
conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.
5.4.
Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe prin act adiţional la contractul de
studii universitare de doctorat, pentru motive temeinice, în condiţiile stabilite prin
regulamentul şcolii doctorale.
5.5.
Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit
contractului de studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta,
studentuldoctorand 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. În perioada de graţie studentul-doctorand nu poate beneficia de bursă de
doctorat acordată din granturile doctorale.

Art.6.
TEMA
DE
CERCETARE
ALEASA
ESTE________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Art.7. CUANTUMUL LUNAR AL BURSEI, DUPĂ CAZ, CUANTUMUL TAXEI DE STUDII,
DUPĂ CAZ.
a). Pentru desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, studentul – doctorand
beneficiază de o bursa de studii în cuantum lunar de _________ lei:
b). Pentru desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, studentul doctorand achită o taxă anuală
de 7300 lei, în 5 tranşe pentru primul an de studii, respectiv 4 tranșe pentru anii II și III de studii
(aliniat valabil pentru studenții-doctoranzi care studiază în regim cu taxă).
Art. 8. LIMBA ÎN CARE SE DESFAŞOARĂ STUDIILE DOCTORALE
8.1. Limba în care se desfăşoara programul de studii doctorale este limba română.
8.2 Teza de doctorat se va redacta şi se va susţine în limba _____________.
Art.9.CONDIŢIILE DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE FINALIZARE A TEZEI DE
DOCTORAT.
9.1. Prelungirea programului de doctorat
Motivele pentru care poate fi prelungit programul de pregătire, sunt:
a) neîndeplinirea la timp a sarcinilor prevăzute în programul de pregătire;
b) neacceptarea de către comisia de îndrumare a referatului;
c) identificarea, pe timpul studiilor, a unor noi direcţii de cercetare legate de tema tezei, care nu au
fost intuite la momentul elaborării programului de pregătire şi care presupun o aprofundare
specială;
d). alte situaţii care impun prelungirea, acceptate de conducătorul de doctorat.
Pentru perioadele de prelungire studentul-doctorand este obligat să suporte taxe suplimentare,
calculate proporţional cu durata prelungirii, raportată la taxa anuală de studii stabilită de senatul
universitar.
9.2. Întreruperea programului de doctorat
a) îmbolnăviri care îl pun pe studentul-doctorand în imposibilitatea de a-şi continua îndeplinirea obligaţiilor
din contract;
b) probleme familiale deosebite care impun absenţa de la programul de pregătire.
c) absenţa îndelungată din diverse motive a conducătorului de doctorat, care nu necesită schimbarea acestuia.
d) alte situaţii care impun întreruperea, acceptate de conducătorul de doctorat. Pentru perioadele de
întrerupere nu se plătesc taxe suplimentare.
9.3. Dacă studentul-doctorand urmează studiile în sistem cu taxă, el este obligat să achite taxele de studii
aferente perioadei de graţie.
Art. 10 CUANTUMUL ACTIVITĂŢILOR PE CARE STUDENTUL DOCTORAND SE ANGAJEAZĂ
SĂ LE DESFAŞOARE ŞI PERIOADA ÎN CARE SE DESFĂŞOARA ACESTEA
10.1. În perioada standard de parcurgere a studiilor universitare de doctorat (primii 3 ani de la
înmatriculare), doctorandul se angajează să desfăşoare activităţi de cercetare în cuantum de 4-6
ore/ saptamână, în calitate de asistent de cercetare.
Art. 11. FINANŢARE
11.1. Finanţarea studiilor doctorale se va face, după caz:
de la bugetul de stat, pe o perioadă de 3 ani, fără bursă de studii;
de la bugetul de stat, pe o perioadă de 3 ani, cu bursă de studii;
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din alte surse de venit __________________, pentru doctoranzii cu frecvenţă
din taxa anuală stabilită de Senatul U.A.D., pentru doctorandul înscris la forma de
învăţământ cu frecvenţă/cu frecvență redusă, taxă.
11.2. Taxa anuală de 7300 lei, se va achita în cinci tranşe, după cum urmează (alineat valabil doar pentru
studenţii care, în anul universitar 2019/2020 sunt înscrişi la forma de învăţământ cu frecvenţă/cu frecvență
redusă, taxă):
a). tranşa a I-a, în cuantum de 1460 lei, taxă confirmare loc, cu termen de plată până cel târziu la data
de 24 septembrie 2019 (care reprezintă taxă confirmare loc și care nu se restituie în cazul în care
studentul renunță la locul ocupat);
b). tranşa a II-a, în cuantum de 540 lei, cu termen de plată până cel târziu la data de 11 octombrie
2019;
c). tranşa a III-a, în cuantum de 2000 lei, cu termen de plată până cel târziu la data de 06 decembrie
2019;
d). tranşa a IV-a, în cuantum de 2000 lei, cu termen de plată până cel târziu la data de 21 februarie
2020;
e). tranşa a V-a, în cuantum de 1300 lei, cu termen de plată până cel târziu la data de 10 aprilie
2020;
Pentru anii universitari 2020/2021, respectiv 2021/2022 tranșele de achitare a taxei anuale de
7300 lei vor fi stabilite prin act adițional la prezentul contract.
11.3. În cazul în care studentul va achita integral taxa de şcolarizare, până cel târziu la data de 11 octombrie
2019, universitatea va acorda o reducere de 5% la taxa de şcolarizare a anului universitar 2019/2020.
11.4. În cazul în care studentul nu plăteşte taxa de şcolarizare, până la expirarea termenelor de plată, stabilite
conform prezentului contract, acesta va fi exmatriculat, prin decizie emisă de rectorul Universităţii, indiferent
dacă până la acel moment a participat sau nu la activitatea de învăţământ sau dacă a folosit sau nu patrimoniul
universităţii.
11.5. În cazuri excepţionale, studenţii pot depune cereri de amânare a plăţii tranşelor scadente cu cel târziu 3
zile înainte de expirarea datei scadente a fiecăreia din tranşele de şcolarizare prevăzute la art. 11.2. În acest
caz studentul datorează penalităţi în cuantum de 0,2% pe fiecare zi de întârziere (calendaristică),
calculate până la data achitării debitului restant. În cazul nerespectării termenelor asumate prin cererea depusă,
studenţii vor fi exmatriculaţi prin decizie emisă de Rectorul universităţii. În acest caz, până la data
exmatricularii, (respectiv data emiterii deciziei de exmatriculare), studentul datorează cuantumul taxei de
școlarizare calculată până la data exmatriculării și penalități de întârziere în cuantum de 0,2 % aplicată la taxa
scadentă.
11.6. În cazul retragerii de la studii, al transferării la alte instituţii de învăţământ superior, ori în cazul glisării
pe un loc bugetat (pentru finanţarea pe bază de taxă), studentul-doctorand datorează cuantumul taxei de
şcolarizare calculată până la data aprobării cererii de retragere, transfer sau glisare pe un loc bugetat, şi, după
caz penalităţile de întârziere aplicate la tranşa/debitul scadent(ă) neachitat(ă). Studentuldoctorand se poate
retrage pe parcursul anului universitar, fără a plăti taxa de şcolarizare calculată pe zile până la data aprobării
cererii de retragere, cu condiţia depunerii acestei cererii cu 5 zile înaintea expirării termenului de plată pentru
tranşa următoare.
Art. 12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
12.1. Prezentul contract încetează de drept la finalizarea studiilor doctorale, prin susţinerea în şedinţă publică
în faţa comisiei de susţinere publică, a tezei de doctorat de către studentul doctorand, numai după ce
conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare şi-au dat acordul.
12.2. În cazul în care doctorandul își prelungește studiile, după cei trei ani stipulați în prezentul contract, va
încheia un act adițional cu universitatea în care taxa anuală va fi cea de la momentul încheierii actului adițional.
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12.3. Contractul de studii doctorale poate înceta, la solicitarea doctorandului, când acesta a formulat o cerere,
aprobată în condiţiile stipulate în prezentul contract, de retragere de la studiile universitare de doctorat din
universitate sau de transfer la o altă instituţie organizatoare de doctorat. În acest caz, contractul încetează la
data aprobării cererii de retragere sau de transfer, prin decizie, de către Rectorul universităţii.
12.4. Prezentul contract încetează, prin reziliere unilaterală, din partea Universităţii, deplin drept, fără somaţie,
fără punere în întârziere ori fără vreo altă formalitate şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care
doctorandul este exmatriculat, datorită neîndeplinirii obligaţiilor stipulate în prezentul contract ori a
îndeplinirii necorespunzătoare a acestora.
Art. 13. LITIGII
13.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, să fie rezolvate pe cale amiabilă.
13.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti competente teritorial din Cluj-Napoca.
Art. 14. ALTE CLAUZE
14.1.1 La depunerea tezei de doctorat în vederea susținerii publice, studentul-doctorand are obligația de a
îndeplini Standardele naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor în domeniul Arte vizuale.
În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:
1. pentru doctoratul ştiinţific:
a) publicarea a cel puţin un articol/studiu în publicaţii de referinţă de istoria arte sau cercetarea vizuală
(reviste de specialitate, volume colective, cataloage, dicţionare, enciclopedii, lexicoane); sau
b) participarea cu cel puţin două comunicări la simpozioane, conferinţe, workshopuri naţionale sau
internaţionale, dovedite prin programul acţiunii; una dintre participări poate fi echivalată cu activităţi
curatoriale relevante de nivel naţional sau internaţional; 2. pentru doctoratul profesional:
c) participarea la cel puţin două manifestări expoziţionale (expoziţii personale sau participări la expoziţii de
grup de nivel naţional sau internaţional); sau
d) desfăşurarea de activităţi similare specifice subdomeniilor: design (graphic design, industrial design, design
ambiental), modă/fashion design, artă murală, artă în spaţiul public, conservare-restaurare.
14.1.2. Dacă doctorandul şi-a îndeplinit obligaţiile din cadrul programului de pregătire universitară avansată,
dar nu şi-a finalizat teza de doctorat după 6 semestre de la înmatriculare, el poate solicita, în cazuri bine
justificate, cu acordul conducătorului de doctorat şi a rectorului universităţii, o prelungire cu 1 – 2 ani a
studiilor universitare de doctorat. Prelungirea se aprobă de Senatului Universităţii.

14.2. În cazul prevăzut la pct. 14.1., se încheie un contract de studii universitare de doctorat pe
perioada de prelungire, în condiţiile oferite de Universitate la acea dată.
14.3. Modificarea oricărei clauze a prezentului contract sau a anexelor sale se poate face prin
înţelegere între părţi, convenită în scris, prin act adiţional.
Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din contract, a fost încheiat
astăzi, _______________, în 3 (trei) exemplare originale şi reprezintă voinţa părţilor.
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DECLARAȚIE ( consimțământ)

Subsemnatul (a) _______________________________________ am luat la cunoştinţă că Universitatea de Artă şi
Design din Cluj-Napoca va prelucra datele mele cu caracter personal şi că sunt de acord să furnizez aceste date, cunoscând
faptul că acordul meu este necesar pentru înmatricularea mea. Datele pot fi dezvăluite Ministerului Educaţiei Naţionale şi
băncilor încărcate pe platformele ministerului (RMU, etc). Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca aplică începând
cu 25.05.2018 Regulamentul General al Uniunii Europene nr.679/2016 privind Protecția Datelor (GDPR).
Cunosc faptul că beneficiez de dreptul la informare, dreptul de acces, de intervenţie şi opoziţie asupra datelor
furnizate precum şi dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, prin înaintarea unei cereri scrise, datată şi semnată, către
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca. De asemenea, am luat la cunoştinţă că beneficiez de dreptul de a mă adresa cu
plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal şi justiţiei.
Pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuției și/sau de gratuitate la transportul feroviar
intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanța sau rutele
călătoriilor conform prevederilor legale în vigoare,precum și de reducere la trasportul în comun sunt de acord cu
prelucrarea datelor personale care demonstrează statutul de doctorand înmatriculat.
Am luat la cunoștință faptul că datorită temeiului legal aplicabil în România și a relației contractuale în care mă
aflu cu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, aceasta procesează pe perioada relațiilor contractuale
următoarele categorii de informații personale care îmi aparțin și pe care le dețin departamentele și serviciile:
- date de identificare conform actelor personale emise de autoritățile statului roman ( certificat de naștere, carte de
identitate, pașaport unde e cazul );
- date financiare (număr de cont, venituri realizate la nivelul instituției, situații financiare personale);
-caracteristici personale ( vârsta, locul nașterii, naționalitate ,stare civilă etc necesare pentru a stabili anumite drepturi
cuvenite;
- date privind starea de sănătate ( bazate pe adeverințele și certificatelor medicale precum și a evaluării stării de sănătate
stipulate în normativele aplicabile);
-informații privind parcursul academic, calificările deținute, istoricul profesional, calitatea de membru in organizații
profesionale, publicații, date de contact necesare pentru derularea curentă a activității educaționale și de cercetare
specifice universității.
Menționăm ca reținerea datelor cu caracter personal în instituție are rolul de a putea furniza către titularul
datelor, la cerere, informații privind perioada de școlarizare petrecută în cadrul instituției și după finalizarea acestei
perioade de instruire și se supune suplimentar temeiului legal aplicabil în România furnizat de OM Nr. 657 / 24.11.2014
privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior cu completările ulterioare.
Datele deținute la nivelul sistemelor informatice din Universitatea de Artă și Design nu sunt comunicate
unor terțe părți decât în cazul în care există solicitări venite conform unui temei legal furnizat de instituții ale statului
român sau pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale dintre dumneavoastră ca student / cursant și Universitatea de Artă
și Design din Cluj-Napoca ca furnizor de servicii educaționale.
Conform procedurilor existente, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca oferă posesorului datelor
personale, prin intermediul departamentelor de specialitate, informații cu privire la toate datele deținute și, dacă este
cazul, șterge datele, corectează datele incorecte, furnizează un format portabil al datelor, se asigură de restricționarea
procesării, ține cont de opoziția în prelucrarea automată a datelor sau motivată de o situație particulară întemeiată și care
nu contravine unor motive legitime.
La nivel național respectarea drepturilor persoanelor cu privire la datele cu caracter personal este monitorizată de
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro.

STUDENT(Ă) -DOCTORAND (Ă) __________________
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