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CONTRACT ANUAL DE STUDII  

Încheiat între: 

(1)Facultatea de Educație Fizică și Sport reprezentată de Decan Prof. univ. dr. Sanda 

Urichianu-Toma şi  

(2)_________________________________________________ student (ă) al Facultăţii 

de Educație Fizică și Sport, programul de studii Kinetoterapie și motricitate specială, 

beneficiar (ă) al serviciilor educaţionale pe bază de taxe, născut (ă) la data de __________ în 

localitatea __________________, fiica/fiul lui __________ şi al ___________________, 

domiciliat(ă) în localitatea ________________ , str._______________________, nr.___, 

bl._____, sc.__, ap._____, judeţul/sectorul _______, legitimat(ă) cu C.I. seria _____, 

nr.____________, eliberat de ___________, la data de ______________, CNP 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/. 

Art. 1 Prezentul contract se încheie pentru anul universitar 2017-2018 care începe la 

01.10.2017. 

Art. 2 Pentru anul universitar 2017-2018 disciplinele obligatorii sunt cuprinse în Planul 

de învăţământ al anului I de studii, despre care studentul a fost informat prin afişare pe site-ul 

universităţii şi la avizierul facultăţii.  

Art. 3 Studentul optează pentru următoarele discipline opţionale (care astfel, vor deveni 

obligatorii): 

Nr. 

crt. 

Denumirea disciplinei Nr. de 

credite 

Forma de 

evaluare 
Semestrul 

Opţiune 

(prin X) 

1. Utilizarea de SOFT-uri specializate în 
Știința Sportului și Educației Fizice 

3,0 C 2  

2. Comunicare în Știința Sportului și 
Educației Fizice 

3,0 C 2  

 

Art. 4 Parcurgerea disciplinelor obligatorii şi opţionale alese asigură studentului 

acumularea minimului de 60 credite ECTS; promovarea disciplinelor facultative fiind 

suplimentară. 

Art. 5 Conform Regulamentului privind activitatea academică a studenţilor, în cazul 

nepromovării tuturor examenelor prevăzute în Planul de învăţământ al anului I, studentul poate fi 

înscris în anul universitar următor, dacă a acumulat un număr minim de 30 de credite. 

Art. 6 În baza hotărârii Consiliului de Administraţie a UEB, taxa de şcolarizare pentru 

anul universitar 2017-2018 la forma de învăţământ IF este de 2700 LEI. 
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Art. 7 Studentul poate achita taxa de şcolarizare integral sau în 3 rate astfel: 

Rata I – 1.300 lei până la 02.10.2017; 

Rata a II-a – 700 lei până la 15.12.2017; 

Rata a III-a – 700 lei  până la 15.02.2018; 

Art. 8  La solicitarea scrisă a studentului, în caz de retragere voluntară de la studii sau de 

întrerupere a studiilor din motive obiective, universitatea nu restituie taxele achitate. 

Art. 9  Contractul anual de studii este anexă la contractul de şcolarizare. 

Art.10 Prezentul contract a fost încheiat astăzi ____________ în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte semnatară. Un exemplar al contractului se înmânează studentului, iar un 

exemplar se păstrează la secretariatul facultăţii, în dosarul personal al acestuia. 

 

 

   DECAN, 

 Prof. univ. dr. Sanda Urichianu-Toma 

           STUDENT,  

 


