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CONTRACT
DE STUDII DOCTORALE nr. __ din ____________ 201_
I. PĂRŢILE SEMNATARE:
1.1. Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova reprezentată de rectorului dr.hab., prof. univ.
Valentin Beniuc, se acţionează in baza actului de constituire şi Şcoala Doctorală a IRIM, constituită în baza deciziei
Senatului IRIM din 23 februarie 2015 şi a ordinului Rectorului IRIM nr. 15/02 din 24 februarie 2015, pe de o parte,
1.2. Conducătorul (consultantul) ştiinţific __________________________________________________,
angajat la catedra ______________________________________________________________________________ în
calitate de prestatori, pe de o parte,
1.3. Student-doctorandul (a) ______________________________________________, înmatriculat (ă) la
IRIM în Şcoala Doctorală, în calitate de beneficiar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract cu
respectarea următoarelor condiţii:
II. OBIECTIVUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectivul Contractului îl reprezintă oferirea de către IRIM în Şcoala Doctorală a IRIM a serviciilor
educaţionale pentru obţinerea de competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării ştiinţifice alese de
beneficiar.
Specialitatea
ştiinţifică
_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Secţia __________________
Tema de cercetare aleasă ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Cuantumul taxei de studii ________________________________________________
Limba în care se redactează şi se susţine teza de doctorat _______________________
Termenul de finalizare a tezei de doctorat ___________________________________
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Şcoala doctorală a IRIM se obligă:
a) să presteze servicii educaţionale calitative în corespundere cu planurile şi programele de studii doctorale în
vigoare;
b) să asigure doctoranzilor acces la baza materială şi didactico-informaţionalâ a IRIM pentru efectuarea
cercetărilor necesare elaborării tezei de doctorat;
c) să asigure condiţii de comunicare eficientă în ofertele destinate doctoranzilor;
d) să restabilească în doctorantură persoana exmatriculată din motive, considerate de instituţie plauzibile, până
la expirarea termenului preconizat pentru îndeplinirea planului de studii (excepţie – exmatricularea din motive de
neatestare);
e) să elibereze doctorandului actele confirmative necesare.
3.2. Conducătorul ştiinţific se obligă:
a) să contribuie la formarea şi actualizarea bazei tematicii tezelor de doctorat în domeniul intereselor sale
ştiinţifice;
b) să îndrume doctorandul pe durata studiilor de doctorat;
c) să monitorizeze mersul activităţii de cercetare a doctoranzilor prin rapoartele trimestriale obligatorii,
prezentate de aceştia;
d) sâ prezinte catedrei de profil şi Şcolii Doctorale, la finele fiecărui an de studii, raptului privind activităţile
de îndrumare şi succesele înregistrate de doctorand.
3.3. Doctorandul se obligă:
a) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi îndeplinească obligaţiile de
susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor cercetării;
b) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de cîte ori i se
solicită;
c) să fie în legătura permanentă cu conducătorul de doctorat;
d) să respecte etica şi disciplina instituţională.
e) să respecte Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Şcolii Doctorale a IRIM şi să posede un
comportament adecvat calităţii de doctorand al IRIM;
f) să respecte graficul de elaborare a tezei de doctorat prevăzut pentru perioada de 3 ani (4 ani la studii cu
frecvenţă redusă):

-

concretizarea direcţiei de cercetare temei tezei (anul I);

-

frecventarea cursurilor şi susţinerea examenelor în cadrul Programului de pregătire universitară avansată

(anul I);

- elaborarea şi susţinerea primului referat ştiinţific – anul 1 (anul II f/r); susţinerea proiectului de cercetare
ştiinţifică anul I (anul II f/r);
colectarea, prelucrarea şi analiza datelor colectate la tema tezei anul II (anul II-III f/r);
elaborarea şi susţinerea celui de-al doilea referat ştiinţific – anul II (anul II-III f/r);
scrierea şi redactarea conţinutului tezei – anul III (anul IV f/r);
elaborarea şi susţinerea celui de-al treilea referat ştiinţific ~ anul III (anul IV f/r);
prezentarea tezei de doctorat la catedră – anul III (anul IV f/r).
g) pe tot parcursul studiilor să prezinte conducătorului ştiinţific rapoarte trimestriale de activitate, iar catedrei
de profil şi Şcolii Doctorale – rapoarte anuale, necesare atestării lui;
h) să participe la manifestări ştiinţifice şi să publice minimul necesar de articole în revistele de specialitate de
referinţă, pentru aprobarea rezultatelor ştiinţifice obţinute;
i)
să respecte dreptul de proprietate intelectuală a unui/unor terţ/i.
3.3. Doctorandul are dreptul:
a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a comisiei de
îndrumare;
b) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul
instituţiei atunci cînd sînt în discuţie teme relevante pentru studiile sale de doctorat;
c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale;
d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii doctorale şi ale
instituţiilor organizatoare ale acesteia pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat;
e) să se înscrie la cursurile, seminarele şi laboratoarele de orice nivel organizate de instituţie, după caz;
f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul instituţiilor organizatoare ale şcolii doctorale, sau
din cadrul unor organizaţii din sfera cercetării şi inovării care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu
instituţiile care i-au înmatriculat;
g) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale;
h) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau congrese ştiinţifice, ateliere de
lucru, şcoli de vară ori iarnă, seminare naţionale şi internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a ales teza de
doctorat şi altele asemenea;
i)
să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala doctorală sau/şi de instituţiile
organizatoare ale acesteia;
j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor de doctorat din cadrul şcolii doctorale.
IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul Contract încetează, fără a fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în cazul:
a) beneficiarul îşi finalizează studiile prevăzute în Programele Şcolii Doctorale;
b) în termen de 30 zile de la înregistrarea cererii beneficiarului;
c) la data emiterii de către Rectorul IRIM a ordinului de exmatriculare a beneficiarului, datorată refuzului de a
respecta obligaţiile contractuale prevăzute sau pe motiv de neatestare.
V. LITIGII
5.1 Părţile au convenit că toate neînţelegerile, privind validitatea prezentului Contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, să fie rezolvate pe cale amiabilă;
5.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa Consiliului
coordonator al Şcolii Doctorale, Comisiei Etice a IRIM sau instanţelor judecătoreşti competente.
VI. DISPOZIŢII FINALE
6.1 Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adiţional, care devine parte integrantă a acestuia;
6.2 Părţile nu-şi vor asuma responsabilităţi pentru onorarea completă sau parţială a obligaţiilor în cazul unor
calamităţi, precum şi în cazul unor hotărâri sau dispoziţii ale Guvernului ori unei terţe persoane, investită cu putere
majoră în virtutea funcţiei sale. Apărută după întocmirea Contractului.
VII. Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de trei exemplare, cîte unul pentru fiecare parte, în
limba de stat, ambele având forţă juridică.
Conducătorul de doctorat
N.P.: ______________________________________
Datele de identificare _________________________
___________________________________________
___________________________________________
Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din
Moldova
c/f 1007600006615
str. Puskin, 54, mun. Chiţinău, MD 2005
tel. 022-210-962
Rector Valentin BENIUC

Student-doctorand
N.P.: _______________________________________
Datele de identificare __________________________
____________________________________________
____________________________________________
tel. _________________________________________
mail. _______________________________________

