Anexa 2-1

ACTUL ADITIONAL NR.
LA CONTRACTUL
DE
STUDII
UNIVERSITARE DE
DOCTORAT în vederea întreruperii studiilor universitare de doctorat
NR.___________ din_______________

Încheiat între:
1.Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu sediul în Iaşi, b-dul. Carol I, nr.
11, reprezentată de către Rector, prof. univ. dr. Tudorel Toader,
2. Dl./d-na prof. univ. dr. ........................................................., în calitate de
conducător de doctorat al doctorandei / doctorandului;
şi
3. Dl/d-na................................................................, posesor al actului de identitate
………. seria …..……...., nr……………....., CNP ............................... înmatriculat(ă) la
data
de
…………………….....în
cadrul
Școlii
Doctorale
de……………………….……………....., în domeniul....................................., în calitate de
student-doctorand al Universităţii, la forma de învățământ cu frecvență / cu frecvență
redusă
4.SC……………………………………….....SRL
cu
sediul
în
localitatea__________________,str.__________________nr_________,
telefon_________, cod fiscal__________________________, cod de înregistrare în
Registrul Comerţului_________, cont nr.__________, deschis la __________________,
reprezentată prin _____________________, persoană de contact_________, în calitate de
beneficiar implicit al activităţii de instruire desfăşurată în folosul angajatului
său________________________________;
Având în vedere:
- Regulamentul privind organizarea studiilor universitare de doctorat al
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi”
prevederile
Contractului
de
studii
universitare
de
doctorat
nr………………………...... ,
- cererea d-lui/d-nei ........................................., doctorand/ă in anul .............., forma
de învăţământ...................................,întocmită în data de…………........ prin care
solicită..................................................................................................;
- avizul d-lui/d-nei prof.univ.dr.............................., în calitate de conducător de
doctorat;
- avizarea solicitării d-lui/d-nei............................................ de către Consiliul Şcolii
Doctorale de………………………………..............;
- aprobarea ..........................nr.............................................

În temeiul art. ………......, Cap. ........................ din Regulamentul privind
organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi” şi art. ……..... alin. …………....din Contractul de studii universitare de doctorat
nr........, părțile au convenit încheierea prezentului act adițional, cu următorul conținut:
Art.1.Începând cu data de .................................... Contractul de studii universitare
de doctorat nr. ...........................................se întrerupe pe o perioadă de.........................
Durata studiilor universitare de doctorat se prelungeşte cu perioada aferentă întreruperii.
Art. 2. Celelalte clauze prevăzute in Contractul de studii universitare de doctorat
nr. ............................. rămân neschimbate.
.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul act adițional, în trei exemplare.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Rector
Prof. univ. dr. Tudorel Toader

Conducător de doctorat

Consilier juridic ,

Doctorand
(numele şi prenumele)
(semnătura

Şcoala Doctorală de....................................................................................................,
Director,____________________

SC___________________________ SRL
Director__________________
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