
 

VIII. Studenţii  
 

Art. 55.  

(1) Statutul de student este dobândit de acea persoană, care în urma concursului de admitere 

la o specializare sau în urma transferului de la o altă instituție de învățământ superior a fost 

declarat student de către rectorul Universităţii, şi care s-a înscris în anul universitar respectiv.  

(2) Condiţia de înscriere în învăţământul superior este deținerea diplomei de bacalaureat sau 

a unui act echivalent.  

(3) Admiterea candidaţilor se face conform Regulamentului de admitere – aprobat de Senat – 

în funcţie de numărul locurilor anunţate pentru o specializare dată.  

8.1. Drepturile şi obligaţiile studenţilor  

Art. 56.  

(1) Drepturile şi obligaţiile studenţilor sunt cele stabilite în Carta, respectiv în Regulamentul 

de studii şi examene în sistem de credite al Universităţii „Sapientia”, în Contractul de școlarizare 

și în Codul drepturilor şi obligațiilor studentului.  

(2) Pe parcursul anilor de studiu, studenţii au următoarele drepturi:  

a) dreptul la studiu în cadrul procesului didactic oferit de Universitatea „Sapientia”, 

inclusiv dreptul la practica de specialitate;  

b) dreptul de recunoaștere a practicii de specialitate efectuată individual, dacă se 

probează prin documente și cunoștințe efectuarea acesteia;  

c) dreptul la mobilitate internă și externă și la recunoașterea conform legii a creditelor 

dobândite în acest fel;  

d) dreptul de folosire gratuită a materialelor didactice şi auxiliare, precum şi a 

bibliotecilor;  

e) dreptul de a dispune gratuit de suporturi de curs în format tipărit sau electronic de 

min. 5 pagini/ora de curs;  

f) dreptul la evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după 

parcurgerea unui curs, inclusiv dreptul de cunoaștere a baremului după care a fost 

evaluat;  

g) dreptul de contesta calificativul primit la o probă scrisă și de a fi reevaluat de o 

comisie din care să nu facă parte cadrele care au evaluat inițial;  

h) dreptul de a refuza participarea la activități didactice dacă acestea depășesc 

cuantumul de 8 ore pe zi;  

i) dreptul de a urma paralel două specializări, dacă îndeplinesc criteriile de admitere;  

j) dreptul de a alege liber trasee flexibile de studiu prin disciplinele obligatorii, opţionale 

şi facultative, sau a direcţiei de specializare (pachete de discipline), în condiţiile 

stabilite în planul de învăţământ;  

k) dreptul de a întrerupe și relua studiile conform cu Regulamentul de studii;  

l) dreptul de a solicita informaţii de la cadrele didactice cu privire la probleme legate de 

tematica disciplinei;  

m) dreptul de participare la activităţi (cursuri, seminarii, practică) care nu figurează în 

planul de învăţământ al specializării, dar au fost aprobate de către Consiliul 

departamentului în baza cererii formulate de studenţi;  

n) participarea la activităţi ştiinţifice şi alte activităţi universitare (cercuri ştiinţifice, 

grupe artistice, asociaţii sportive, cluburi etc.);  

o) utilizarea echipamentului şi aparaturii în scopuri ştiinţifice şi de cercetare, conform 

destinaţiei acestora, cu respectarea normelor stabilite;  

p) folosirea mijloacelor de informare clasică şi electronică, asigurate de Universitate, 

respectiv facultăţi;  

q) folosirea căminului şi a cantinei în funcţie de capacitatea acestora, conform 

regulamentelor de funcţionare;  

r) alegerea şi trimiterea de reprezentanţi în Organizaţia studenţilor, Consiliul facultăţii şi 

Senat, în conformitate cu reglementările Cartei Universităţii;  

s) dreptul de a beneficia de bursă de studiu şi alocaţii sociale, în baza condiţiilor stabilite 

în regulamentele în vigoare, în funcţie de posibilităţile instituţiei;  



t) participare în procesul de evaluare a activităţilor din cadrul unei discipline, respectiv a 

cadrelor didactice, prin libera exprimare a opiniei, conform procedurii aprobate de 

Senat;  

u) dreptul de a beneficia gratuit de consiliere academică – îndrumători de grupă/serie/an 

–, profesională și psihologică;  

v) dreptul la informare și acces asupra regulamentelor, procedurilor, hotărârilor și 
deciziilor consiliilor departamentului, facultății și a senatului;  

w) dreptul de informare asupra modului de stabilire a cuantumului taxelor de studii și 
ale celor administrative;  

x) dreptul de a sesiza abuzuri și solicita investigarea neregulilor semnalate;  

y) dreptul de a li se înregistra cererile scrise în format tipărit sau electronic și de a primi 

răspunsuri scrise în termen de maximum 30 de zile;  

z) drept de termen de înscriere de cel puțin 5 zile la diferite competiții pentru 

dobândirea de burse, granturi, mobilități etc.  

aa) dreptul de a fi prezent prin delegați în desemnarea rectorului, indiferent de 

modalitatea realizării acesteia.  

bb) La începutul fiecărui an universitar, decanatele au obligaţia de a face publice 

informaţiile relevante pentru studenţi (în format tipărit sau electronic), şi de a le 

pune la dispoziţia acestora în Pachetul informativ. Acest ghid conţine informaţii 

scrise referitoare la instituţie, facultăţi, departamente, organizarea şi structura 

studiilor, respectiv a unităţilor de curs, şi conţine alte informaţii importante pentru 

studenţi (posibilităţi culturale şi de recreaţie, servicii medicale, locuri de cazare, 

etc.). Ghidul trebuie să includă descrierea disciplinelor, prezentarea sistemului de 

examinare şi a metodologiei de evaluare, precum şi modul de atribuire a creditelor.  

(3) Universitatea și facultățile se vor îngriji pentru a asigura tuturor studenților gratuitățile 

prevăzute în articolul 13, litera 1b, 1c, din Codul drepturilor și obligațiilor studenților, emis de 

MECTS.  

(4) Facultatea poate acorda premii din bugetul propriu, regulat sau în regim extraordinar 

acelor studenţi, care excelează pe plan profesional sau în activităţi ştiinţifice.  

(5) Studenţii au următoarele obligaţii:  

a) să îndeplinească la termen sarcinile stabilite în Fișele și Programele analitice ale 

disciplinelor înscrise în Contractul de studiu, conform reglementărilor formulate în 

Regulamentul de studii şi examene;  

b) să respecte normele etice şi de ordine din cadrul Universităţii, prevederile Cartei, ale 

Codului de etică și deontologie universitară şi ale regulamentelor;  

c) să folosească şi să păstreze în stare de funcţionare bunurile materiale asigurate de 

către Universitate (săli de curs, echipamente, laboratoare, biblioteci, cămine, 

cantine, etc.) şi să plătească pagubele şi daunele materiale cauzate, conform 

regulamentelor în vigoare;  

d) să ia la cunoştinţă şi să respecte regulamentele de protecţie a muncii în spaţiul 

Universităţii, precum şi în instituţiile unde îşi efectuează practica de specialitate;  

e) să ocrotească şi să fortifice comunitatea academică, respectând principiile iubirii faţă 

de semeni, altruismul şi regulile generale de politeţe;  

f) să achite la termen taxele stabilite în regulamentele Universităţii, aprobate anual de 

către Senat.  


