MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Târgu din Vale, 1, 110040-Piteşti, România
Tel./Fax: +40 348 453 142
Nr.:.............. din data de: ..........................

http://www.upit.ro

SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 206 din data 13.07.2017

cu privire la aprobarea Actului adiţional la Contractul de studii doctorale,
valabil începând cu anul universitar 2017-2018

În conformitate cu prevederile H.G. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale, anexa 3, punctul 35, prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu
prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei
Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 13.07.2017,
Hotărăşte:
Art. 1 Aprobarea Actului adiţional la Contractul de studii doctorale, valabil începând cu anul universitar
2017-2018, în conformitate cu adresa MEN referitoare la acordul studenților pentru prelucrarea
datelor personale (Anexa 1).
Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

Consilier juridic,
Elena Mateescu

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU

Anexa 1
ACT ADITIONAL nr. ……… la
CONTRACT DE STUDII DOCTORALE
Nr. ………. din ……………………
Prezentul act adiţional se încheie între:
Universitatea din Pitești, cu sediul în Pitești, str. Târgu din Vale nr. 1, cod 110040, judeţul Argeș,
România, tel: 0348/453102, fax: 0348/453123,
reprezentată de ………………………………………………………………..………, Rector,
şi

Dl/D-na/D-ra

……………………………………………………………………………………………..,
………………………….

cu

domiciliul

în

(ţara)

………………………………………..,

cetăţean
localitatea

…………………………………………… str. ………………………………..……….., nr. ………, judeţul
…………………………………………………..…., cod poştal ……..……………………., nr. telefon / fax / e-mail
……………………………………………………., B.I./C.I./Paşaport seria ……….. nr. ………………., CNP
………………………………..,

denumit(ă)

în

continuare

"doctorand/ă",

înmatriculat/ă la

data

de

…………………………………….. la Școala doctorală .....................................................................................
Art.1. În conformitate cu adresa MEN referitoare la acordul studenților pentru prelucrarea datelor personale în
vederea beneficierii de anumite drepturi, la cap. V. Drepturile și obligațiile doctoranzilor, punctul 5.8, se
adaugă litera j) cu următorul conținut: pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata
contribuției și de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a,
în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătorilor conform prevederilor
legale în vigoare să fie de acord cu prelucrarea datelor personale care demonstrează statutul de
student înmatriculat
Celelalte clauze contractuale care nu contravin prezentului act adițional rămân nemodificate.
Prezentul act adițional se încheie azi, ……………….., în Pitești, în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
Universitatea din Pitești
RECTOR:
……………………………………………………………..
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT,
………………………………………………………………….

Doctorand/ă,
………………………………………………………………

