Regulament de burse pentru studii universitare de doctorat
Anul universitar 2008/2009
Art. 1 Doctorandul inscris la forma cu frecventa primeste bursa de doctorat care se
acorda prin concurs.
Art. 2 Bursa de doctorat se acorda pe toata perioada anului calendaristic daca sunt
respectate prevederile regulamentului si clauzele contractului de studii doctorale.
Art. 3 Prin contractul de studii doctorale se stabilesc perioadele in care se acorda bursa.
Art 4 Bursa se suspenda automat pentru perioadele de intrerupere a studiilor de doctorat
sau in situatiile de incalcare de catre doctorand a clauzelor contractului de studii
doctorale.
Art 5 Doctorandul exmatriculat datorita neindeplinirii obligaţiilor contractului de studii
doctorale pierde statutul de doctorand, iar daca a fost bursier pierde automat si drepturile
de bursa.
Art 6 Pentru doctoranzii cu frecventa care obtin bursa contributiile datorate potrivit legii
la asigurarile sociale de stat, la asigurarile de somaj, la asigurarile de sanatate si pentru
accidente de munca si boli profesionale se platesc lunar de catre I.O.S.U.D. Universitatea
de Vest. Baza de calcul a contributiilor o constituie cuantumul bursei.
Art 7 Dupa sustinerea tezei de doctorat Serviciul Resurse Umane al I.O.S.U.D.
Universitatea de Vest elibereaza o adeverinta care atesta ca perioada in care doctorandul
a urmat studiile universitare de doctorat la forma cu frecventa constituie vechime in
munca.
Art 8 Bursele de doctorat se acorda in conditiile legii, din veniturile Universitatii
provenite din sume alocate de la bugetul de stat, din venituri proprii, donatii, sponsorizari
si alte surse.
Art 9 Pe toata perioada activitatii, doctorandul de la forma cu frecventa beneficiaza de
recunoasterea vechimii in munca si a altor drepturi si obligatii ce revin salariatului. In
cadrul contractului de studii, doctoranzilor bursieri li se poate solicita sa efectueze 4-6 ore
didactice pe saptamana fara remunerare suplimentara iar doctoranzii nebursieri pot
efectua 4-6 ore didactice pe saptamana pe baza contractului de cumul sau de plata cu ora.
Art 10 Plata bursei doctorandului inmatriculat la forma cu frecventa este conditionata de
depunerea lunara, de catre doctoranzi, a fisei de pontaj la secretariatul Scolii Doctorale.
Art 11 Doctoranzii care participa la un program de studii in cadrul unei burse Socrates –
Erasmus isi pot pastra bursa de doctorat pe perioada stagiului in strainatate, cu acordul
conducatorului de doctorat, cu avizul Scolii Doctorale si cu aprobarea conducerii

Universitatii. In acest caz, perioada petrecuta cu bursa in strainatate nu se considera
intrerupere a doctoratului. Cererea trebuie facuta inainte de efectuarea stagiului de bursa,
iar creditele obtinute in cadrul bursei vor fi recunoscute in programul de doctorat.
Bursa ( inclusiv contribuţiile unităţii la buget)
Semestrul I
Anul I

850 lei

Anul II

915 lei

Anul III

1220 lei

An IV

1397 lei

Acest Regulament a fost aprobat în şedinţa extraordinară a Senatului Universităţii de
Vest din data de 12.11.2008 şi se aplică începând cu luna noiembrie 2008.
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