ACT ADIŢIONAL
LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT NR. .............................................
în vederea întreruperii studiilor universitare de doctorat

Nr.______din__________
Încheiat între:
1. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași cu sediul în Iaşi, bl.Carol I nr.11, în calitate de
Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD – UAIC), reprezentată de către Dl.
Rector ……………………….., şi Şcoala Doctorală de Biologie, reprezentată de către Director
……………...
2. Dl./D-na Prof.univ.dr.____________________________________________________ , în calitate de
conducător de doctorat al doctorandului/ doctorandei
3.
Dl./D-na_______________________________________________________________,
posesor/posesoarea actului de identitate ______________ seria ____________, nr.__________________,
CPN
_____________________________________
înmatriculat(ă)
la
data
de
_____________________________ în calitate de student-doctorand(ă) al/a Universităţii, la forma cu
frecvenţă, la Facultatea de __________________________, în domeniul fundamental
___________________________________, domeniul _____________________________
4. SC ____________________________SRL cu sediul în localitatea_________________,
str.______________, nr._______, telefon________________, cod fiscal_______________, codul de
inregistrare in Registrul Comertului______________________, cont nr._______________________,
deschis la ____________________________, reprezentată prin ________________________________,
persoana de contact_________________, in calitate de beneficiar implicit al activitatii de instruire
desfasurata in folosul angajatului sau ________________________________________.
Art.1. Obiectul contractului:
Prezentul act adiţional are ca obiectiv reglementarea relaţiilor dintre părţile semnatare ale
Contractului de studii universitare de doctorat nr. pe perioada întreruperii studiilor universitare de
doctorat ale studentului – doctorand. Perioada întreruperii are o durată de ....................................... şi
începe cu data de......................................
Art.2. Durata prezentului act adiţional la Contractul de studii universitare de doctorat:
Prezentul act adiţional este valabil pe perioada întreruperii studiilor universitare de doctorat ale
studentului – doctorand specificate la art. 1.
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Art.3. (1) Termenul de încetare a Contractului de studii universitare de doctorat se decalează cu durata
perioadei de întrerupere specificată la Art. 1.
(2) Pe perioada întreruperii specificate la Art. 1 din prezentul act adiţional al Contractului de studii
universitare de doctorat este suspendat.
Art. 4. (1). Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare referitoare la
studiile universitare de doctorat, din Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi şi din Regulamentul
IOSUD – UAIC şi sunt cele stipulate în contractul de studii universitare de doctorat.
(2) Pe perioada întreruperii studiilor universitare de doctorat specificată la Art. 1 din prezentul act
adiţional, toate drepturile şi obligaţiile părţilor, aşa cum apar în Contractul de studii de doctorat sau
decurg din reglementările aplicabile, se suspendă.
Prezentul contract de studii universitare de doctorat s-a încheiat în trei exemplare, la data
_______________________.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
RECTOR,
....................................................................................
L.Ş.

Conducător de doctorat,
.........................................................................
(numele şi prenumele)

........................................................................
(semnătura)
Student- doctorand,

Consilier juridic

......................................................................................
.........................................................................
(semnătura) (numele şi prenumele)

........................................................................
(semnătura)

Şcoala Doctorală de Informatică
Director,
__________________________

SC___________________________ SRL
Director__________________
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