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Model de procedură pentru efectuarea de către doctoranzi a unor stagii de 
cercetare în cadrul unor universităţi/facultăţi/departamente din Uniunea 

Europeană 
 

 Model general de acord în vederea dezvoltării rela ţiilor internaţionale ale 
universităţii în domeniul doctoral 

 
 

Creşterea atractivităţii, calităţii şi eficienţei studiilor universitare de 
doctorat prin acordarea de burse doctorale, 

 
proiect depus de către Universitatea din Craiova 

şi selectat spre finanţare în cadrul 
Programului  Operaţional Sectorial  

Dezvoltarea Resurselor Umane 
 
 
 

În cadrul proiectului desfăşurat de către Universitatea din Craiova, în 
cursul lunii Septembrie 2009, în vederea implementării Activit ăţii nr. 2 - 
“Dezvoltarea relaţiilor de cooperare (parteneriat) cu universităţi din 
Uniunea Europeană” , responsabilul activităţii, Prof. univ. dr. Dan Claudiu 
Dănişor, a realizat un model de procedură pentru efectuarea de către 
doctoranzi a unor stagii de cercetare în cadrul unor 
universităţi/facultăţi/departamente din Uniunea Europeană şi un model general 
de acord în vederea dezvoltării rela ţiilor interna ţionale ale universităţii în 
domeniul doctoral. 
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Model Cerere efectuare stagiu în străinătate de către 
doctoranzi 

 
 
 

Domnule manager de proiect, 
 

Subsemnatul.....(nume si prenume doctorand)...., doctorand în cadrul 
proiectului, aflat sub conducerea ştiinţifică a ....(nume si prenume conducator de 
doctorat in tara)...., vă rog să îmi aprobaţi susţinerea unui stagiu de.........(numar 
de luni)............în străinătate, în cadrul Universităţii din.......(localitatea, 
tara)............., adresa.........................., sub îndrumarea ştiinţifică a 
domnului...........(profesor/tutore de stagiu).................., telefon......................., e-
mail............................... 

Menţionez că am luat legătura cu universitatea parteneră şi că am obţinut 
acordul acesteia de a-mi desfăşura, pe perioada de mai sus, cercetările în cadrul 
acesteia. 
 
Vă mulţumesc. 
 

 
 
 
Data:        Doctorand :………………………. 
……..                          Semnătura…….………………….. 
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Model raport de activitate mobilitate internaţională 

 
 
 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA                      UNIVERSITATEA DIN…... 
Facultatea ........................................                        Facultatea ............................. 
Catedra ............................................                        Catedra .................................. 
 

        
 

Avizat,                                             Avizat, 
Conducător ştiinţific                                                 Tutore de stagiu 
Prof. univ. dr. ......................     Prof. univ. dr. ...................... 

 
 
 

 
RAPORT DE ACTIVITATE 

 
 

Luna: ……………………….  
Doctorand: ............................. 

 
 

În perioada ………………., am realizat următoarele activităţi de 
pregătire în cadrul programului de doctorat: 

1. Participarea la activităţile didactice de la disciplinele prevăzute în 
„Programul individual de pregătire universitară avansată”: 

 - Disciplina:  ................................... 
2. Studiu individual la: 
 - Disciplina:  ................................... 
3. Consultarea următoarelor materiale bibliografice (cărţi, articole, 

documentaţii tehnice etc): 
 - .............................................. 
 4. Participarea la efectuarea următoarelor experimente/studii 

 - ............................................. 
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5. Participarea la elaborarea unor materiale didactice (platforme de 
laborator, seminar, proiect etc.): 

 - .............................................. 
6. Realizarea unor activităţi didactice (seminar, laborator, proiect): 
- .............................................. 
7. Participarea la cercetările efectuate în cadrul grantului de cercetare  
- ............................................................................. 
8. Participarea la elaborarea articolului/lucrării ........................................ 

pentru revista/conferinţa/simpozionul/workshopul/seminarul ştiinţific ................ 
............................................................, coautori: .............................. 

9. Participarea la conferinţa/simpozionul/workshopul/seminarul ştiinţific 
.......................................................................................... 

10. Publicarea articolului/lucrării ............................................................ în 
revista/volumul conferinţei ..........................................................., coautori: 
.............................. 

         
         Doctorand 
         ........................ 
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Model foaie lunară de pontaj mobilitate internaţională 

 
 
 
 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA                      UNIVERSITATEA DIN…... 
Facultatea ........................................                        Facultatea ............................. 
Catedra ............................................                        Catedra .................................. 
 

        
 

 
 
 

 
Foaie de pontaj, luna……………… 

 
 

Menţionăm că în perioada ………….., doctorandul…………………a 
efectuat toate sarcinile care îi revin în cadrul programului de pregătire doctorală. 

 
         
          

 
 
Avizat,                                             Avizat, 
Conducător ştiinţific                                                 Tutore de stagiu 
Prof. univ. dr. ......................     Prof. univ. dr. ...................... 
Data……………………….                                      Data……………………….. 
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Acord de cooperare academică în 

domeniul doctoral 

 

între 

 
Universitatea din Craiova -  România  

  
şi 
  

Universitatea ............................................................... 
 

 
Nr. …………/……………….. 

 
 

Universitatea din Craiova, România, reprezentată de Rector Prof. univ. dr. Ion 
Vladimirescu, şi 

Universitatea ....................................................................................., reprezentată de 
Rector Prof. univ. dr. ..................................................................................  

   
Au convenit să încheie următorul acord:  

 
  Articolul 1: Scopul acordului 
  
1.1. Scopul acestui acord este de a promova, în cadrul sferei de parteneriat academic 
cuprinzând cercetarea şi predarea, cooperarea în domeniul doctoral între Universitatea din 
Craiova şi Universitatea ............................................................................., numite mai departe 
“Semnatarii”.  
1.2. Semnatarii doresc, prin această cooperare, să servească interesele comune în ceea ce 
priveşte dezvoltarea unor reţele de cercetare şi schimburi academice.  
   

Articolul 2: Moduri de cooperare 
 

Modurile de cooperare proiectate sunt schimbul de experienţă pentru doctoranzi, ajutorul 
reciproc în documentare, precum şi cooperarea în ceea ce priveşte cercetarea doctorală. 
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Articolul 3: Schimbul de experienţă pentru doctoranzi 
  

Semnatarii sunt de acord cu schimbul de experienţă în ceea ce priveşte doctoranzii în limitele 
acordului bilateral.   
 

Articolul 4: Acorduri financiare şi organizatorice 
  

4.1. Acest acord academic nu dă naştere la nicio obligaţie financiară pentru Semnatari. Toate 
cheltuielile (călătorie, cazare, masă, asigurare medicală etc.) pentru fiecare doctorand vor fi 
suportate de instituţia de trimitere.  
4.2. Semnatarii vor încheia anterior fiecărui proiect de schimb o înţelegere între 
facultăţile/departamentele de trimitere şi primire prin care se vor stabili durata de şedere a 
persoanei ce urmează să fie delegată, tutorele acesteia, domeniul de cercetare, precum şi toate 
datele necesare rezolvării anumitor probleme (cazare, masă, bursă, asigurare).  
4.3. Semnatarii îşi garantează reciproc faptul că îşi vor utiliza influenţa pentru ca fiecare caz 
de mobilitate academică să fie cât mai avantajos din punct de vedere financiar. În mod 
deosebit, Semnatarii vor depune efort pentru a obţine finanţări şi alte beneficii pentru 
doctoranzii găzduiţi. 
 

 Articolul 5: Dispoziţii finale 
  
Ambele instituţii acceptă nominalizarea unui membru din propriul cadru academic pentru a 
deveni persoană de contact în scopul acestui acord. Acest acord se va afla în vigoare timp de 
cinci ani de la data ultimei semnături, afară de cazul în care este reziliat în scris de una dintre 
instituţii cu un preaviz de 6 luni.  
 
 
Semnat la Craiova în data de …………… 
şi la .............................. în data de ……………. 
în două exemplare originale 
 
 
Rector Prof. univ. dr. Ion Vladimirescu 
Universitatea din Craiova  

 
 

Rector Prof. univ. dr. ................................................. 
Universitatea .............................................................. 


