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Art. 1.  
(1) Întreruperea și/sau prelungirea programului de studii universitare de doctorat și acordarea 

perioadei de grație pentru elaborarea tezei de doctorat se face în baza:  

- Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;  

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

- HG nr. 681/2011, privind privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 49/2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 

universitare;  

 - OUG nr. 95/2018 privnd reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare 

- Regulamentul Instituțional de organizare și funcționare a Studiilor Universitare de Doctorat în 

cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara, anexa la H.S. Nr. 

6/6022/27.05.2020 cu modificările și completările ulterioare prin H.S. Nr. 53/9754/29.07.2020. 

Art. 2.  

(1) Durata programului de studii universitare de doctorat este de 4 ani universitari. Aceasta poate fi 

extinsă până la 6 ani universitari, prin acordarea unor perioade de prelungiri.  

(2) Durata minimă a unei perioade de întrerupere sau prelungire este de 3 luni, iar durata maximă 

este de 2 ani.  

(3) Dacă studentul doctorand nu finalizează programul individual de cercetare științifică în perioada 

de 4 ani a programului de studii, inclusiv perioada de prelungire corespunzătoare perioadelor de 

întrerupere aprobate de Senatul Universitar, respectiv inclusiv perioada de prelungire aprobată de 

maximum 2 ani de Senatul Universitar, studentul doctorand este exmatriculat.  

(4) Dacă studentul doctorand nu reușește să finalizeze și să susțină public teza de doctorat în timpul 

programului de studii (inclusiv perioadele de întrerupere și/sau prelungire), mai are la dispoziție o 

perioadă de grație până la 2 ani universitari cu aprobarea Senatului Universitar. Durata minimă a 

unei perioade de grație este de 3 luni, iar durata maximă este de 2 ani, depăşirea acestui termen 

conducând în mod automat la exmatricularea studentului doctorand.  

 

Art 3.  

Perioada de întrerupere se acordă la cererea studentului-doctorand și se aprobă după cum urmează:  

 (1) Programul de studii universitare de doctorat se poate întrerupe în următoarele situații: 

motive medicale, efectuarea concediului pentru sarcină și lăuzie sau a concediului pentru creșterea și 

îngrijirea copilului, respectiv pentru alte motive temeinice.  

 (2) Durata cumulată a perioadelor de întrerupere acordate unui student-doctorand nu poate 

depăși 24 luni, exceptând situațiile pentru creșterea și/sau îngrijirea copilului, pentru care durata 

maximă este de 36 luni.  

 (3) Studentul-doctorand depune la secretariatul școlii doctorale cererea de întrerupere cu 

avizul conducătorului de doctorat (Anexa 1) însoțită de actele doveditoare (certificatul de naştere al 

copilului/ certificat medical). Studentul doctorand semnează cererea şi completează motivul 

întreruperii. 

 (4) Cererea, însoțită de actele doveditoare va primi număr de înregistrare de la Registratura 

UMFVBT (camera 1) și va fi înaintată Directorului Școlii doctorale pentru avizare. 

 (5) După avizarea de către Directorul Școlii Doctorale, cererea va fi aprobată și de  Directorul 

CSUD. 
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 (6) Directorul CSUD înaintează solicitarea de întrerupere a studiilor universitare de doctorat  

în vederea aprobării de către Senatul UMFVBT.  

  (7) Hotărârea Senatului Universității, conținând rezoluția finală la cererea de întrerupere, va 

fi parte a dosarului studentului doctorand.  

 (8) Pentru perioadele de întrerupere a programului de studii universitare de doctorat aprobate 

de Senatul Universității, studenții doctoranzi nu vor achita taxe de școlarizare. 

 (9) Pentru perioadele de întrerupere a programului de studii universitare de doctorat aprobate 

de Senatul Universității, studenților doctoranzi li se sistează plata bursei. 

 (10) Pentru perioadele de întrerupere a programului de studii universitare de doctorat 

aprobate de Senatul Universității, studenții doctoranzi nu vor beneficia de îndrumare din partea 

conducătorului de doctorat. 

 

Art 4.  

Perioada de prelungire a studiilor universitare de doctorat se acordă după cum urmează:  

(1) Durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani la propunerea 

conducătorului de doctorat, cu aprobarea Senatului UMFVBT. 

(2) Conducătorul de doctorat depune la secretariatul școlii doctorale cererea de prelungire a studiilor 

universitare de doctorat cu număr de la Registratura UMFVBT (Anexa 2), semnată și completată cu 

numele studentului doctorand pentru care solicită prelungirea. 

(3) Cererea va fi aprobată de Directorului Școlii doctorale. 

(4) După avizarea de către Directorul Școlii doctorale, cererea va fi aprobată și de Directorul CSUD.  

(5) Directorul CSUD înaintează cererea Senatului UMFVBT în vederea aprobării. 

(6) Hotărârea Senatului Universității, conținând rezoluția finală la cererea de prelungire va fi parte a 

dosarului studentului doctorand 

(7) Studenții-doctoranzi care beneficiază de prelungirea duratei studiilor universitare de doctorat, în 

vederea finalizării tezei de doctorat, vor achita taxa anuală stabilită de Senatul UMFVBT, indiferent 

de forma de finanțare la care a fost înmatriculat, atât pentru primul cât și pentru al doilea an de 

prelungire. 

 (8) Pe toată durata prelungirilor aprobate nu se pot acorda întreruperi ale studiilor doctorale. 

Excepție fac unele cazuri speciale, dovedite cu acte.  

(9) Pentru perioada de prelungire a studiilor universitare de doctorat studenții doctoranzi beneficiază 

de îndrumare din partea conducătorului de doctorat. 

  

Art 5.  

Perioada de grație pentru studiile universitare de doctorat se acordă după cum urmează: 

 (1) Pentru maximum 2 ani (24 de luni), numai studenților-doctoranzi care au finalizat 

programul individual de studii universitare de doctorat, dar nu au reușit să finalizeze și să susțină 

public teza de doctorat. 

 (2) Studentul-doctorand depune la secretariatul școlii doctorale cererea pentru perioada de 

grație (Anexa 3), completată, semnată și avizată de conducătorul de doctorat. 
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 (3) Cererea pentru solicitarea perioadei de grație va fi însoțită de un raport scris din partea 

studentului doctorand și certificarea din partea conducătorului de doctorat că teza studentului 

doctorand este în curs de finalizare. 

 (4) Cererea cu număr de la Registratura UMFVBT va fi avizată de Directorul Școlii 

doctorale. 

 (5) După avizarea de către Directorul Școlii doctorale, cererea va fi transmisă Consiliului 

pentru Studii Universitare de Doctorat, împreună cu actele doveditoare motivației solicitării 

perioadei de grație, în vederea analizării și emiterii unei propuneri de rezoluție. 

 (6) Propunerea de rezoluție este înaintată Consiliului de Administrație UMFVBT și Senatului 

Universitar în vederea aprobării. 

 (7) Studenții-doctoranzi care beneficiază de perioada de grație, în vederea finalizării tezei de 

doctorat, vor achita taxa anuală stabilită de Senatul UMFVBT, indiferent de forma de finanțare la 

care a fost înmatriculat, atât pentru primul cât și pentru al doilea an de grație.  

  (8) La sfârșitul perioadei de grație acordate, dacă studentul-doctorand nu a susținut public 

teza de doctorat, în mod automat va fi exmatriculat. 

 

Art 6. Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat 

prezenta Procedură în şedinţa din data de 28.04.2021, dată la care intră în vigoare.  

 

 
 

Director CSUD,    

Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu 

 
 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. 

Prezentul act are aceeași forță juridică ca și documentul original. 

 

 

 

 

 

 

 

 


