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CODUL UNIVERSITAR 
AL DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR STUDENTULUI  

UNIVERSITĂŢII „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI 
 

SECŢIUNEA I 
Dispozitii preliminare 

 
Art. 1. Prezentul cod cuprinde drepturile şi obligaţiile studenţilor înmatriculaţi în 

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti (denumită în continuare Universitatea), studii 
universitare de licenţă, studii universitare de master şi studii universitare de doctorat.  

 
Art. 2. Prezentul cod se supune aprobării în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei 

Studentilor din Universitatea „Nicolae Titulescu” (denumită în continuare ASUNT), în calitate 
de reprezentant al studentilor. Prezentul cod este elaborat cu respectarea prevederilor Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului 
drepturilor şi obligaţiilor studentului (adoptat prin Ordinul MECTS nr. 3666/2012) şi ale 
Codului studiilor universitare de doctorat (adoptat prin Hotărârea de Guvern nr. 681/2011). 
Senatul universitar adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, la 
propunerea studenţilor în termen de 60 de zile de la adoptarea acestuia. 

 
Art. 3. Dobândirea calitatii de student 
(1) Calitatea de student, student-masterand, respectiv student-doctorand, se dobândeşte 

prin admiterea la un program de studii universitare de licenţă, master, respectiv doctorat. 
(2) Contractul de studii incheiat între student şi Universitate în urma admiterii la un 

program de studii universitare nu se poate modifica in timpul anului universitar.  
 
Art. 5. Interzicerea propagandei politice şi a discriminării 
Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau de grup sunt 

interzise în cadrul Universităţii. 
 

SECŢIUNEA a II-a 
Drepturi ale studentului Universităţii 

 
Art. 5.   
(1) Studenţii sunt parteneri ai Universităţii şi membri ai comunităţii universitare, având 

drepturi şi obligaţii în baza principiilor enunţate în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările si completările ulterioare. 

 
Art. 6.  Drepturi ale studenţilor Universităţii înmatriculaţi la programe de studii 

universitare tip licenţă şi programe universitare tip master 
Studenţii Universităţii, înmatriculaţi la programe de studii universitare tip licenţă şi 

programe universitare tip master au următoarele drepturi: 
a) dreptul la învăţământ de calitate; 
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b) dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă, cu recunoaşterea, 
conform legii, a creditelor obţinute în acest fel; 

c) dreptul de transfer de la Universitate la o altă universitate, conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare şi cartelor universitare; 

d) dreptul la protecţia datelor personale; 
e) dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic, 

şi acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit in biblioteca Universităţii sau 
pe site-ul facultăţii; 

f) dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la inceperea semestrului, cu 
privire la fişa disciplinei/programa analitică, structura şi obiectivele cursului, competenţele 
generate de acesta, precum şi cu privire la modalităţile de evaluare şi examinare; orice 
modificare ulterioară a modalităţilor de evaluare şi examinare poate fi facută doar cu acordul 
studenţilor; 

g) dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un "Ghid al studentului", 
cu informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile studentului, disciplinele din planul de 
invăţământ, serviciile puse la dispoziţie de Universitate, procedurile de evaluare, cuantumul 
taxelor, baza materiala a Universităţii şi a facultăţii, informaţii despre ASUNT şi alte asociaţii 
studenţesti legal constituite, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, 
mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate; 

h) dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/grupă, în funcţie de dimensiunea 
acestor structuri, din rândul cadrelor didactice din facultatea în cadrul căreia îţi desfăşoară 
cursurile; 

i) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice, a 
prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de 
programul de studii urmat; evaluarile sunt informaţii publice şi sunt folosite în evaluarea 
performanţelor respectivelor cursuri, seminare, stagii de practică, programe de studiu şi 
cadre didactice;Universitatea va publica rezultatele evaluarii cadrelor didactice de catre 
studenti pe site-ul propriu, in format lizibil, in conditiile legislatiei in vigoare; rezultatele vor 
contine centralizarea tuturor evaluarilor pentru fiecare profesor în parte; 

j) dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente 
ale instituţiei la care studiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare; 

k) drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin 
activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislatiei in vigoare, 
Cartei universitare şi eventualelor contracte între părţi; 

l) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică, 
profesională, psihologică şi socială, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de 
Universitate, potrivit Cartei universitare; 

m) dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, 
precum si dreptul la baza materiala, transport si masa asigurate in conditiile legii; 

n) dreptul la recunoasterea practicii efectuate individual, dupa evaluarea gradului de 
indeplinire a obiectivelor de practica in conformitate cu programul de studiu; 

o) dreptul de a intrerupe si relua studiile conform Cartei universitare si legislatiei in 
vigoare; 

p) dreptul de a studia in limba materna sau intr-o limba de circulatie internationala, 
daca exista aceasta posibilitate in Universitate, in limita locurilor atribuite pentru acest tip de 
program de studii; 
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q) dreptul de a refuza sa participe la procesul educational mai mult de 8 ore pe zi, 
reprezentand cursuri, laboratoare si seminare, exceptand cazurile de pregatire practica; 

r) dreptul la o evaluare obiectiva si nediscriminatorie a competentelor dobandite dupa 
parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, si dreptul de a cunoaste baremul dupa care 
a fost evaluat; 

s) dreptul la examinarea printr-o metoda alternativa atunci cand sufera de o dizabilitate 
temporara sau permanenta, certificata medical, care face imposibila prezentarea 
cunostintelor invatate in maniera prestabilita de catre titularul de curs, astfel incat metoda 
alternativa indicata sa nu limiteze atingerea standardelor examinarii; 

ş) dreptul de a contesta notele obtinute la examenele scrise, conform regulamentelor 
interne ale Universitatii; rezolvarea contestatiei va fi facuta de catre o comisie din care nu fac 
parte cadrele didactice care au evaluat initial, in prezenta studentului contestatar, in cazul 
care studentul solicita acest lucru; rezultatul contestatiei cu motivatia aferenta va fi comunicat 
in scris studentului contestator; 

t) dreptul de a putea participa la o a doua examinare, in vederea maririi notei obtinute 
initial la examen, fara a fi obligat sa plateasca vreo taxa si fara a-si pierde anumite drepturi, 
cum ar fi cel la bursa de merit. 

ţ) dreptul de a i se restitui, la cerere, in copie, un exemplar inregistrat de universitate al 
lucrarii de licenta/dizertatie si de a i se comunica punctajul acordat; 

u) dreptul de a beneficia de un proces educational centrat pe student in vederea 
dezvoltarii personale, integrarii in societate si dezvoltarii capacitatii de angajare, pastrarii 
locului de munca si mobilitatii pe piata muncii; 

v) dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învatare, conform art. 123 alin. (7) din 
Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; în acest sens, in cadrul 
programului de studiu va fi asigurat un numar minim de cursuri optionale si/sau facultative 
din totalitatea cursurilor oferite de universitate; 

x) dreptul de a cere permisiunea profesorului titular de curs, în situaţii speciale, să asiste 
la desfasurarea orelor de curs, in conditiile in care conform programului nu poate ajunge 
odata cu seria sau grupa de care apartine. 

 
Art. 7.  Drepturi ale studentului-doctorand 
(1) Pe parcursul derulării programului de studii universitare de doctorat, studentul-

doctorand are dreptul: 
 a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, 

precum şi a comisiei de îndrumare; 
b) să participe la intalnirile informale de orientare profesionala organizate de ASUNT 

sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul Universitatii atunci 
când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de doctorat; 

c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale, potrivit prevederilor 
Codului studiilor doctorale; 

d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele 
şcolii doctorale şi ale IOSUD pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat; 

e) să se înscrie la cursurile şi seminarele organizate de alte şcoli doctorale; 
f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD sau din cadrul unor 

unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu 
IOSUD; 



 

  5 

g) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale; 
h) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau congrese 

ştiinţifice, ateliere de lucru, şcoli de vară ori iarnă şi seminare naţionale şi internaţionale în 
domeniul de specializare în care şi-a ales teza de doctorat; 

i) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala doctorală sau/şi 
de IOSUD; 

j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul 
şcolii doctorale. 

 
Art. 7. Reprezentarea studenţilor în structurile consultative, decizionale şi 

executive ale Universităţii 
(1) Studentii sunt reprezentati in structurile consultative, decizionale si executive din 

cadrul universitatii, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare, şi Cartei universitare. 

(2) Studentii participa la luarea deciziilor din cadrul Universităţii în temeiul 
următoarelor drepturi: 

a) dreptul de a alege si de a fi alesi in structuri de conducere ale Universităţii, conform 
Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) dreptul de a fi reprezentati in senatul universitar si in consiliul facultatii intr-o 
proportie de minimum 25%; 

c) dreptul de a fi reprezentati in structurile Universităţii care gestioneaza serviciile 
sociale, inclusiv comisiile de cazari, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice; 

d) dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalitatii de desemnare a 
rectorului prin reprezentanti, precum si in procesul de desemnare a acestui, indiferent de 
modalitatea de desemnare; 

e) dreptul de a fi informati si consultati de catre reprezentantii studentilor in legatura cu 
hotararile votate in structurile de conducere ale institutiei din care acestia fac parte. 

(3) Universitatea nu poate conditiona statutul de student reprezentant de performantele 
academice, prezenta la cursuri, seminare si laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica in 
procedurile de alegere a studentilor reprezentanti, indiferent de nivelul de reprezentare. 
Interventiile se sanctioneaza conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

(4) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant in structuri decizionale 
(consiliu, senat universitar) ale Universităţii pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada 
in care s-au derulat mandatele si de intreruperile acestora. 

(5) Reprezentantii studentilor in consiliile facultatilor si in senatul universitar sunt alesi 
prin votul direct, secret si universal al tuturor studentilor de la nivelul facultatii, respectiv al 
Universităţii. Organizatiile studentesti legal constituite la nivel de facultate/universitate pot 
delega reprezentanti de drept in aceste structuri. Numarul reprezentantilor delegati de 
organizatiile studentesti in aceste structuri se stabileste in baza autonomiei universitare. 

(6) Procesul de desemnare a studentilor membri in orice alte structuri consultative, 
deliberative si executive decat cele prevazute de Legea nr. 1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se realizeaza in baza autonomiei universitare si se stabileste de catre 
studenti. 

(7)  Procesul de organizare si desfasurare al alegerilor va fi supravegheat de catre 
ASUNT.  
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Art. 8. Gratuităţi. Reduceri de tarife. 
(1) Studentii beneficiază de gratuitate pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de 

teatru, opera, film, la alte manifestari culturale si sportive organizate pe teritoriul Romaniei in 
cazul etnicilor romani din afara granitelor tarii, potrivit prevederilor art. 205 alin. (4) din 
Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 (2) In cazul eliberarii duplicatelor actelor de studii, institutiile de invatamant superior 
pot percepe taxe stabilite in temeiul autonomiei universitare. 

 (3) Studentii beneficiază de urmatoarele reduceri de tarife: 
a) cu cel putin 50% pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum 

si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, opera, film, la alte 
manifestari culturale si sportive organizate de institutii publice, conform art. 205 alin. (3) din 
Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Art. 9. Acţiuni de voluntariat 
Studentii sunt incurajati sa participe la actiuni de voluntariat, pentru care pot primi un 

numar de credite suplimentare conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 
Art. 10. Drepturi sociale 
Studentii beneficiaza de următoarele drepturi sociale: 
a) asistenta medicala gratuita potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 

1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
b) acces in spatiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenti sau pentru a 

derula activitatile interne, in afara orelor de curs si a altor activitati prestabilite, in 
conformitate cu prevederile Cartei universitare; 

c) dreptul de a sesiza abuzuri si nereguli si de a cere verificarea si evaluarea acestor 
sesizari de catre organisme specializate prevazute de legislatia in vigoare, precum si dreptul la 
protectia celor care sesizeaza, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protectia personalului din 
autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii; 

d) dreptul de a le fi inregistrate toate cererile scrise si semnate sau transmise la adresele 
oficiale de e-mail ale Universităţii si de a primi raspuns scris, respectiv prin mijloace 
electronice la aceste cereri, in conditiile stabilite de lege si de regulamentele universitare; 

e) dreptul la un termen de inscriere de cel putin 5 zile lucratoare de la afisarea anuntului 
pentru concursurile organizate in Universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare si 
mobilitati. 

 
Art. 11. Informarea despre taxele de studii  
(1) Studentii au dreptul de a cunoaste mecanismele prin care se stabilesc taxele de 

studii, precum si alte taxe percepute de Universitate, in conformitate cu Carta universitara. 
    (2) Studentii au dreptul sa fie informati cu privire la numarul, tipul si cuantumul 

fiecarei taxe practicate de catre Universitate. 
 
Art. 12.  Burse 
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(1) Studentii pot beneficia de următoarele tipuri de burse: 
a) burse pentru stimularea performantei, care se distribuie conform regulamentelor 

interne ale Universităţii si care pot fi impartite in burse de merit, de studiu si de excelenta; 
b) burse sociale, pentru sustinerea financiara a studentilor cu venituri reduse, al caror 

cuantum minim este propus anual de Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului 
Superior, raportandu-se la costurile reale pentru masa si cazare; bursele sociale pot fi 
cumulate cu celelalte tipuri de burse; 

c) burse pe baza de contract incheiat cu operatori economici ori cu alte persoane 
juridice sau fizice de tipul celor prevazute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

(2) Studentii pot beneficia de imprumuturi prin Agentia de Credite si Burse pentru 
Studenti in conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 
Art. 13.  Tabere tematice 
(1) Studentii care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile 

in educatia si formarea lor profesionala, culturala sau sportiva beneficiaza de locuri in 
taberele tematice in limita bugetului acordat in acest scop. 

(2) In cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesionala in context 
nonformal pentru care studentii pot primi un numar de credite ECVET/ECTS, conform Cartei 
universitare. 

(3) Taberele tematice pot fi organizate de MECTS prin organismele sale, in perioada 
vacantelor, cu consultarea federatiilor nationale studentesti legal constituite. 

 
SECŢIUNEA a III-a 

Obligaţii ale studentului Universităţii 
 
Art. 14.  Obligaţii ale studenţilor Universităţii înmatriculaţi la programe de studii 

universitare tip licenţă şi programe universitare tip master 
Studentului  îi revin următoarele obligaţii: 
a) de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ şi fişelor 

disciplinelor; 
b) de a respecta Carta universitară, regulamentele şi deciziile Universităţii; 
c) de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul Universităţii în calitate 

de reprezentanţi aleşi ai studenţilor; 
d) de a respecta standardele de calitate impuse de către Universitate; 
e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte paternitatea 

informaţiilor prezentate în lucrările elaborate; 
f) de a respecta prevederile Codului de etică şi deontologie profesională al Universităţii; 
g) de a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire 

originale; 
h) de a sesiza autorităţilor competente orice nereguli în procesul de învăţământ şi în 

cadrul activităţilor conexe acestuia; 
i) de a participa la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a 

altor substanţe interzise; 
j) de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar; 
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k) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şi 
subvenţiile primite; 

l) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar; 
m) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de 

către Universitate; 
n) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor 

de către Universitate; 
o) de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care ar 

putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general; 
p) de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către Universitate, în condiţiile 

stabilite în contractul de studii; 
r) de a semna actul adiţional la contractul de studii, la începutul fiecărui an universitar, 

pe întreaga durată a studiilor universitare; 
s) de a comunica secretariatului facultăţii datele de identificare a angajatorului şi funcţia 

în care este angajat, după caz, în timpul studiilor şi după absolvire, pentru a facilita legătura 
dintre Universitate şi locul de muncă; 

t) de a anunţa în scris secretariatul facultăţii cu privire la orice modificări intervenite în 
statutul personal (domiciliu, nume şi alte asemenea) pe parcursul anilor cât este student; 

u) de a despăgubi Universitatea pentru eventualele daune produse, inclusiv pentru 
materialele didactice împrumutate, în cuantumul stabilit de către Consiliul de administraţie; 

v) de a manifesta comportament civic, consideraţie şi respect faţă de colegi, precum şi 
faţă de cadrele didactice şi personalul administrativ; 

x) de a respecta drepturile de autor cu privire la resursele în format electronic accesate 
prin intermediul platformei pentru învăţământ cu frecvenţă şi de a nu distribui sub nicio 
formă şi prin niciun mijloc aceste resurse. 

 
Art. 15.  Obligaţii ale studentului-doctorand 
Studentului-doctorand, suplimentar respectării obligaţiilor prevăzute în art. 11, îi revin 

şi următoarele obligaţii: 
a) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi 

îndeplinească obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor cercetării; 
b) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de 

îndrumare ori de câte ori i se solicită; 
c) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat; 
d) să respecte disciplina instituţională. 
 
 
 
 
 
 

SECŢIUNEA a IV-a 
Dispoziţii finale 

 
Art. 16.  Raportul anual privind respectarea prevederilor prezentului cod 
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ASUNT elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod in 
Universitate. 

 
Art. 17.  
În cazul nerespectarii prevederilor cuprinse in prezentul cod, organele de conducere ale 

Universităţii vor lua măsurile corespunzatoare pentru remedierea şi nerepetarea pe viitor a 
unor astfel de evenimente.  

 
Art. 18. 
(1) Prezentul cod a fost aprobat în şedinţa Adunării Generale a ASUNT  din data de 13 

octombrie 2012. 
(2) Prezentul cod a fost adoptat în şedinţa senatului universitar din data de 23 

octombrie 2012. 
 
 

 


