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ACORD DE STAGIU DE CERCETARE
între
Universitatea Babeș-Bolyai
şi
______________________________

Articolul 1. Fundament juridic
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil; Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (LEN); H.G. nr.
681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat; Regulamentul Universităţii
Babeş-Bolyai de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat nr. 23160/21 oct.
2011, Hotărârea Consiliului de Administrație din 28 aprilie 2014 cu nr. 10.490/28.04.2014 privind
participarea doctoranzilor înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai la burse POSDRU în
proiectele de burse doctorale implementate de alte instituții.
Articolul 2. Părţile acordului
(1) Universitatea Babeş-Bolyai, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, în calitate
de instituţie de învăţământ superior de stat acreditată, aflată în coordonarea M.E.N., instituţie
organizatoare de studii universitare de doctorat, înregistrată ca operator de date cu caracter
personal sub nr. 5533, denumită în continuare UBB şi reprezentată de către Acad. Prof. univ.
dr. Ioan Aurel POP, reprezentant legal.
(2) (Denumirea Instituției primitoare la stagiu) _______________, cu sediul în__________, str.
____________nr. _____, denumită în continuare Instituție primitoare, reprezentată de către
(Rector/Director/Președinte/etc)___________
(3) D-l/D-na ______________________________________________________ , cu domiciliul
stabil în localitatea ___________________________ , str. ___________________________ ,
nr. ____ , bl. ___ , scara ___ , etaj ___ , apt. ___ , judeţul
_________________________________
,
născut(ă)
în
localitatea
____________________________________ la data de __________________ , identificat(ă)
cu actul de identitate _____ , seria _____ , nr. ____________________ , CNP
______________________________, înmatriculat(ă) la data de _____ în calitate de studentdoctorand înmatriculat la UBB pe un loc la forma cu frecvenţă, în programul de studii
universitare de doctorat din domeniul _____________________________________, oferit de
şcoala doctorală ______________________________________________ la Facultatea
de_______________________________________________________;
și
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(4) D-l/D-na ___________________________________________________________, membru
al şcolii doctorale ______________________________________________ din Facultatea de
____________________________________________________, în calitate de conducător de
doctorat al studentului-doctorand înmatriculat la UBB.
Articolul 3. Obiectul acordului de stagiu de cercetare

Acordul de faţă are ca obiect reglementarea condițiilor în care studentul-doctorand
înmatriculat la UBB își desfășoară stagiul de cercetare la Instituția primitoare.
Articolul 4. Durata stagiului de cercetare
Stagiul de cercetare începe
________________ inclusiv.

la data de

_________________

şi dureazǎ

pânǎ

la

Articolul 5. Drepturile și obligaţiile pǎrţilor
1. Drepturile Universității Babeş-Bolyai
1.1. Să monitorizeze respectarea Hotărârii Consiliului de Administrație din 28 aprilie 2014 cu
nr. 10.490/28.04.2014 privind participarea studenților - doctoranzi înmatriculați la
Universitatea Babeș-Bolyai în proiectele de burse doctorale implementate de alte
instituții.
1.2. Să suspende acordarea bursei de studii din grantul doctoral pentru evitarea dublei
finanțări.
2. Obligaţiile studentului-doctorand înmatriculat la UBB:
2.1. Îndeplinește obligațiile de predare și cercetare prevăzute în contractul de studii
universitare de doctorat UBB.
2.2. Solicită și obține acordul Conducătorului de doctorat și avizul Școlii doctorale pentru a se
implica în proiecte de burse doctorale implementate de alte instituții.
2.3. Păstrează confidențialitatea activităților de cercetare desfășurate în Școala doctorală din
care face parte conducătorul său de doctorat.
2.4. Publică sub dublă afiliere: UBB și Instituția primitoare cu mulțumiri pentru contractul
POSDRU prin care este finanțat de Instituția primitoare.
2.5. Furnizează UBB o copie a contractului de cercetare semnat cu Instituția primitoare.
3. Obligațiile Instituţiei primitoare
3.1. Acordă sprijinul financiar prin FSE în condițiile stabilite în contractul semnat cu studentuldoctorand înmatriculat la UBB.
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Articolul 6. Modificarea şi rezilierea Acordului de stagiu de cercetare

1. Prezentul acord de stagiu de cercetare încetează de drept la finalizarea perioadei
pentru care a fost încheiat.
2. Orice modificare privind clauzele Acordului de faţǎ, în timpul executării acestuia,
impune încheierea unui act adiţional, conform dispoziţiilor legale.
3. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau
încetarea prezentului Contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
Acordul intrǎ în vigoare de la data semnǎrii sale de pǎrţi. Prezentul acord conţinând 3
pagini, a fost redactat în 4 (patru) exemplare dintre care unul pentru studentul-doctorand
înmatriculat la UBB, unul pentru conducătorul de doctorat, unul pentru Instituţia Primitoare şi unul
pentru Universitatea Babeș-Bolyai toate având aceeaşi valoare legalǎ.
Date / Data:
Universitatea Babeş-Bolyai

(Denumire Instituția primitoare)

Rector,

Rector/Director/Președinte

Acad. Prof. univ. dr. Ioan Aurel POP

………………………………………..

….……………………………….

……………………………………….

(Nume şi prenume)
(Semnătura şi ştampila)

(Semnătura şi ştampila)

Conducătorul de doctorat de la UBB
Prof.univ.dr. ………………………………...
(Nume şi prenume)

.................................................................
(Semnătura)

Studentul-doctorand înmatriculat la UBB
........................................................................
(Nume şi prenume)

.........................................................................
(Semnătura)

Vizat Director Școală Doctorală

Vizat Tutorele de stagiu Instituția
primitoare

……………………………………………………..
(Nume şi prenume)
………………………………………………………
(Semnătura)

……………………………………………………..
(Nume şi prenume)
………………………………………………………
(Semnătura)

Pag. 3 din 3

