MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA
CONTRACT
„____” ___________ 201__

nr. _____

Cu privire la înmatricularea la studii superioare de doctorat (ciclul III)
Universitatea de Studii Europene din Moldova, cod fiscal: 1002600028649, MD 0032251,
20.05.2005, în persoana rectorului Iurie Sedleţchi - în continuare USEM,
și
___________________________________________________________________________
(numele, prenumele studentului-doctorand)

____________________________________________________________________________
(seria şi nr. buletinului de identitate)

____________________________________________________________________________
(cetăţenia)

- în continuare studentul-doctorand, au încheiat prezentul contract, cu privire la
următoarele:
1.1.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului constituie studiile superioare de doctorat: cu frecvenţă__________.
(la zi / redusă)

1.2. Înmatricularea studentului-doctorand la Școala doctorală şi organizarea studiilor
superioare de doctorat la specialitatea ________________________________ cu condiţia
achitării de către studentul-doctorand a taxei anuale de studii pentru fiecare an universitar
(cuantumul taxei se indică în anexă).
1.3. După absolvirea studiilor de doctorat cu succes şi susţinerea tezei de doctor,
absolventului școlii doctorale i se va conferi titlul de doctor în ştiinţe în domeniul ales.
2. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
USEM se obligă:
2.1
Să emită ordin de înmatriculare a studentului-doctorand la studii după achitarea taxei de
studii.
2.2
Să asigure condiţii normale pentru studii şi efectuarea cercetărilor asupra tezei de doctor
în ştiinţe în conformitate cu planurile şi programele de doctorat, stabilite pentru profilul
respectiv.
2.3
Să asigure condiţii corespunzătoare pentru utilizarea bazei tehnico-materiale a USEM,
reieşind din posibilităţile de care dispune: săli de lectură, fondul bibliotecii, acces la biblioteca
electronică, laboratoare, utilaj, aparate şi materiale pentru efectuarea cercetărilor asupra tezei de
doctor.
2.4
Să acorde ajutor pentru identificarea temei de cercetare şi a conducătoruluide doctorat.
Studentul-doctorand se obligă:
2.5. Să achite în contabilitatea USEM în numerar sau prin virament pe contul bancar al
USEM taxa de studii pentru anul universitar de studii până la începerea acestuia.
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2.6. Să îndeplinească în termenele stabilite sarcinile prevăzute de planurile şi programele de
studii.
2.7. Să participe, în măsura posibilităţilor, la şedinţele de catedră, la conferinţele ştiinţifice şi
alte măsuri de activitate ştiinţifică, organizate la facultate și în școala doctorală.
2.8. Să păstreze patrimoniul USEM, să respecte ordinea stabilită în USEM privind utilizarea
şi exploatarea bazei tehnico-materiale, precum şi regulamentele privind securitatea muncii.
2.9. Cuantumul activităților didactice pe care studentul-doctorand se angajează să le
desfășoare și perioada în care se desfășoară acestea vor fi stabilite prin înțelegeri suplimentare
între părți.
3. ALTE PREVEDERI:
3.1
USEM nu acordă studentului-doctorandului bursă de studii.
3.2
Cheltuielile pentru deplasări în scopul colectării materialelor ştiinţifice pentru elaborarea
tezei de doctor le suportă, de regulă, studentul-doctorand şi nu se includ în taxa de studii.
3.3
USEM nu asigură studentului-doctorandului angajarea în câmpul muncii după absolvire.
3.4
În caz de boală, plecarea la stagiu de lungă durată peste hotare sau din alte motive
întemeiate, studentul-doctorand, la cererea sa şi cu acordul USEM, se exmatriculează de la studii
cu drept de restabilire, conform actelor normative în vigoare.
3.5
USEM are dreptul de a exmatricula studentul-doctorand de la studii în cazurile
neachitării de către acesta în termenele stabilite a taxei de studii, neîndeplinirii planului de studii,
încălcării disciplinei, pentru comportament amoral și altor temeiuri, conform actelor normative
în vigoare.
3.6
În caz de reziliere a Contractului din iniţiativa uneia din părţi în baza p.p.3.4. sau p.p.3.5.
USEM nu restituie studentului-doctorand suma achitată pentru studii.
3.7
Conflictele dintre studenții-doctoranzi și Școala doctorală a USEM se mediază de către
Consiliul Științific al USEM, se soluționează pe cale amicală, sau în baza cadrului legislativ al
Republicii Moldova.
3.8
Conflictele dintre studenții-doctoranzi și conducătorul de doctorat se mediază de
Consiliul școlii doctorale a USEM, iar în cazul nesoluționării conflicului la acest nivel, acesta
este mediat de către Consiliul Științific al USEM.
3.9
Modificările şi completările la prezentul Contract pot fi efectuate în scris sub formă de
anexă la contract, semnată de părţile contractante.
3.10 Prezentul Contract este alcătuit în trei exemplare, fiind păstrat câte un exemplar la fiecare
din părţile contractante.
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Anexă:
1. Taxa pentru studiile superioare de doctorat
FACULTATEA

SPECIALIZAREA

Anul de
studiu

Planul de
studiu

Drept

Drept
____________________

1

1/4

Taxa de
studii (lei)

_________

2. Conducătorul de doctorat: _____________________________________________________
3. Tema de cercetare aleasă: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Limba în care se redactează şi se susţine teza de doctorat: ____________________________
5. Termenul de finalizare a tezei de doctorat: ________________________________________
6. Condiţiile de prelungire a termenului de finalizare a tezei de doctorat-coform actelor în
vigoare.

Universitatea de Studii Europene din
Moldova

Studentul-doctorand

(numele, prenumele)

RepublicaMoldova, or. Chişinău,
str. Gh. Iablocikin 2/, MD-2069
tel: +373 22 509122
C/f: 1002600028649
IBAN: MD29VI225100000246520MDL
BC „Victoriabank” SA fil. Nr.3, mun. Chişinău

Adresa: _______________________
Telefon: _______________________

Rector - Iurie Sedleţchi

______________________

______________________

(semnătura)

(semnătura)
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