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Art.5.9. Doctorandul exmatriculat poate redobândi calitatea de doctorand, cu recunoaşterea 

creditelor obţinute anterior, printr-un nou concurs de admitere şi numai în regim cu taxă. 

Această dispoziţie nu se aplică în situaţia în care exmatricularea a intervenit în urma 

fraudei ştiinţifice sau a unor abateri disciplinare grave.  

Art.5.10. Odată cu retragerea sau exmatricularea, contractul de studii doctorale încetează.  

Art. 5.11 (1) În situații speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de 

studiu sau experimentare”, conform Legii 49/2013, la propunerea conducătorului de 

doctorat și cu avizul senatului UPET, se poate acorda amânarea susținerii publice pentru 

„maximum 4 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat”. Amânarea susținerii 

tezei de doctorat nu presupune plata vreunei taxe de școlarizare. 

Art. 5.11 (2) Această lege trebuie corelată cu Legea 1/2011 și cu H. G. Nr. 681/2011, fapt 

pentru care se recomandă conducătorilor de doctorat să facă propuneri temeinic motivate, 

doar în situații cu adevărat „speciale”, și atunci când au convingerea fermă că la finele 

perioadei de amânare teza va fi finalizată și susținută cu succes. 

Art.  5.11 (3) Ca și în cazul perioadei de grație, perioada de amânare a susținerii se acordă 

numai doctoranzilor care au finalizat programul doctoral (desfășurat în perioada normală și 

în prelungirea de 2 ani), dar nu au reușit să finalizeze teza. 

Art. 5.11 (4) La finalizarea programului doctoral (durata normală și prelungirea de 2 ani) 

se poate opta fie pentru perioada de grație (maximum 2 ani), fie pentru perioada de 

amânare a susținerii (maximum 4 ani). Perioada de amânare a susținerii se poate acorda și 

după perioada de grație, cu condiția ca, în total (cumulate), perioada de grație și perioada 

de amânare a susținerii să nu depășească 4 ani de la finalizarea programului doctoral (în 

interiorul acestor 4 ani teza trebuie susținută public, nu doar depusă oficial sau predată spre 

lectură conducătorului de doctorat). 

Art. 5.12 (1) Studentul doctorand poate beneficia de mobilitatea internă sau internaţională, 

respectiv definitivă sau temporară, pentru toate formele de învăţământ. Potrivit legii, 

mobilitatea academică reprezintă dreptul studenţilor doctoranzi de a li se recunoaşte 

creditele transferabile dobândite, în condiţiile legii, la alte instituţii de învăţământ superior 

acreditate/autorizate provizoriu din ţară sau din străinătate sau la alte programe de studii 

din cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ superior.  

Art. 5.12 (2) Calitatea de student doctorand se menţine pe perioada mobilităţilor interne şi 

internaţionale. 

Art. 5.12 (3) Recunoaşterea creditelor transferabile în cazul mobilităţilor academice 

internaţionale se realizează de către instituţiile de învăţământ superior pentru persoana care 
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