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DISPOZITII GENERALE 

 

 Art. 1. Prezentul regulament are ca baze legale prevederile Legii educației naționale 

1/2011, Codului studiilor universitare de doctorat (HG 681/2011) şi Regulamentului de 

desfăşurare a studiilor universitare de doctorat aprobat de Senatul UPB. 

 Art. 2. Regulamentul se aplică studenților doctoranzi admişi la forma cu frecvență. 

Art. 3. Bursa de studii doctorale se acordă din fonduri structurale europene (sumele alocate 

din proiectele Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU), de 

la bugetul de stat, din venituri proprii, donaţii sau sponsorizări. 

Art. 4. Numărul de burse se alocă Şcolilor doctorale de către CSUD fiind  proporțional cu 

numărul de studenți doctoranzi admişi pe locurile bugetate, fără taxă în fiecare Şcoală 

doctorală. 

 Art. 5. Cuantumul burselor, ce reprezintă sume nete transferate în cont de card se 

stabileşte, la propunerea CSUD, de către Senatul UPB, în condițiile legii. 

 Art. 6. Studentul doctorand poate beneficia de burse pe un număr de ani egal cu 

durata legală de desfăşurare a studiilor doctorale 

 Art. 7. La nivelul UPB se constituie Comisia centrală de atribuire a burselor, din care 

fac parte Directorul CSUD, în calitate de preşedinte, Secretarul şef al universității, 

Consilierul juridic, Directorul economic şi Reprezentantul studenților în CSUD în calitate de 

membri. 

 Art. 8. La nivelul fiecărei şcoli doctorale se constituie o comisie de atribuire a 

burselor din care fac parte Directorul Şcolii doctorale, în calitate de preşedinte, Secretarul 

şcolii doctorale şi un reprezentant al studenților doctoranzi din Consiliul Şcolii doctorale, în 

calitate de membri. 



 Art. 9.  Bursele alocate din proiectele POSDRU  nu pot fi cumulate cu alte forme de 

burse în timp ce toate celelalte forme de burse  pot fi cumulate. 

 Art. 10. Bursele se atribuie studenților doctoranzi pe toată durata anului 

calendaristic, în condițiile respectării obligațiilor prevazute de prezentul regulament. 

  

 

METODOLOGIA ŞI CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR 

 Art. 11. (a) Fiecare Şcoală doctorală organizează  atribuirea burselor de studii doctorale. 

    (b) Bursele de studii doctorale se atribuie pentru candidații admişi la studii 

doctorale în ordinea mediei de admitere. Bursa astfel obținută este valabilă pentru primul 

semestru de desfăşurare a studiilor doctorale. Acordarea bursei pentru semestrul II este 

condiționată de finalizarea cu calificativul Foarte bine sau Bine a Evaluării globale 

programate la sfârşitul programului de studii universitare avansate cu durata de un 

semestru. 

  (c) La finele fiecărui an de desfăsurare a studiilor doctorale, Consiliul Şcolii 

doctorale face o evaluare a activității desfăşurate de fiecare student doctorand în anul 

respectiv prin analiza Rapoartelor de activitate ştiințifică semestriale şi hotărăşte 

atribuirea în continuare a bursei doctorale. Dacă studentul doctorand nu şi-a susținut 

Rapoartele de activitate ştiințifică aferente anului respectiv de studii sau dacă acestea au 

fost apreciate cu calificativul Satisfăcător bursa se sistează pentru anul următor. 

  (d) Comisia de burse a şcolii doctorale poate aplica şi alte criterii specifice 

prin decizia Consiliului Şcolii doctorale. 

  (e) Acordarea lunară a bursei doctorale este condiționată de prezentarea de 

către doctorand a Fişei de activitate lunare şi avizul acesteia de către conducătorul de 

doctorat. Fişa de activitate lunară va fi încărcată electronic în baza de date a UPB. In cazul 

în care studentul doctorand nu prezintă Fişa de activitate lunară sau conducatorul de 

doctorat nu o avizează, bursa doctorală se sistează de drept pentru luna următoare. 

 Art. 12.  Bursa se suspendă automat pentru perioadele de intrerupere legală a studiilor de 

doctorat sau în situațiile de încălcare de catre doctorand a clauzelor contractului de studii 

doctorale. 



 Art . 13 Doctorandul exmatriculat datorită neîndeplinirii obligatiilor contractului de 

studii doctorale pierde statutul de doctorand, iar daca a fost bursier pierde automat si drepturile 

de bursă.In acest caz doctorandul este obligat să restituie 50%  din suma totală a burselor 

primite din veniturile proprii ale universității până la momentul exmatriculării. 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

 Art 14.  Doctoranzii care participă la un stagiu de studii doctorale în străinătate îsi pot 

păstra bursa de doctorat pe perioada stagiului in strainatate, cu acordul conducatorului de 

doctorat, avizul Consiliului Şcolii Doctorale si cu aprobarea CSUD. In acest caz, perioada 

petrecută în străinătate nu se consideră intrerupere a doctoratului.  

 Art. 15. Dacă teza de doctorat este invalidată de CNATDCU iar decizia de invalidare 

este menținută şi dupa epuizarea căilor legale de atac, studentul doctorand este obligat să 

restituie 50% din suma totală a burselor primite din veniturile proprii ale universității. 

pe parcursul stagiului de doctorat.  

 

 

  

 


