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CONTRACT DE ŞCOLARIZARE  

încheiat între: 

 

 (1) UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Bd. Vasile 

Milea nr.1G, sector 6, reprezentată prin rector, conf. univ. dr.Giuliano TEVI, în calitate de instituţie de 

învăţământ superior, 

şi 

 (2) ________________________ în calitate de student (ă), la studii universitare de licenţă, la 

Facultatea de Științe economice, programul de studii Finanțe și bănci, forma de învăţământ 

_____________, domiciliat (ă) în localitatea _______________, strada ____________________, 

nr.______, bl. _____, scara _______, et. _____, ap. ____, judeţ/sector _______, tel. ___________, născut 

(ă) la data de _______________, în localitatea _______________, legitimat (ă) cu C.I. seria ______, nr. 

____________, eliberată de _________________, la data __________________, CNP 

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

 I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 Prezentul contract de şcolarizare are ca obiect desfăşurarea în cadrul Universităţii Ecologice din 

Bucureşti a activităţilor educaţionale în scopul formării competenţelor şi abilităţilor profesionale în 

programul de studii Finanțe și bănci. 

 Activităţile care formează obiectul prezentului contract se vor derula în baza programului de 

studii Finanțe și bănci, care funcţionează cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

 Planul de învăţământ al seriei de şcolarizare 2016-2019, care cuprinde disciplinele de parcurs, 

formele de evaluare şi numărul de credite acordate, se  

va aduce la cunoştinţă studenţilor la începutul fiecărui an de studiu prin afişarea pe site-ul universităţii şi 

la avizierele  facultăţii. 

 Durata de şcolarizare  la studii universitare de licenţă, programul de studii Finanțe și bănci la 

forma de învăţământ IF/IFR este de 3 ani şi 180 ECTS. 

 Finalizarea studiilor şi promovarea examenului de licenţă cu media minim 6 (şase), conferă 

absolventului dreptul la obţinerea Diplomei de licenţă şi a titlului de licenţiat în domeniul Finanțe 

programul de studii Finanțe și bănci. 

 II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UNIVERSITĂŢII 

 a) Drepturi: 

 - desfăşoară activităţile curriculare şi extracurriculare, prevăzute în planurile de învăţământ, 

elaborate în concordanţă cu standardele specifice, pe domenii şi programe de studii;  

- aplică Sistemul european de credite transferabile; 

- stabileşte şi aplică formele, procedeele şi mijloacele de desfăşurare a instruirii specifice fiecărei 

forme de învăţământ, şi sistemul de evaluare a cunoştinţelor, condiţiile de promovare a anilor de studii; 

- stabileşte metodologia  de desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor, în conformitate cu 

prevederile legale; 

- înmatriculează studenţii la forma de învăţământ IF/IFR, numai după încheierea contractului de 

şcolarizare şi achitarea primei rate a taxei de şcolarizare; 

- decide anual, prin hotărârea Consiliului de administraţie al universităţii, taxa de şcolarizare 

pentru fiecare formă de învăţământ  şi consecinţele nerespectării termenelor stabilite; 

- stabileşte diferite alte taxe pentru serviciile asigurate studenţilor (reluare studii reînmatriculări, 

reexaminări , transferuri, etc.); 

b) Obligaţii: 

- înmatriculează studenţii la forma de învăţământ IF/IFR numai după achitarea primei rate a taxei 

anuale şi încheierea contractului de şcolarizare; 

- asigură condiţii de documentare prin bibliotecile proprii sau punctele de documentare organizate 

în facultăţi; 

- asigură prin facultăţi, pe baza unui program-orar semestrial, activităţile didactice asistate 

(seminarii, activităţi practice, laboratoare); 

- decide asupra unor reduceri de taxe sau altor forme de sprijin material în condiţiile 

reglementărilor proprii, aprobate de Consiliul de administraţie şi Senatul universitar; 

- asigură, prin secretariatele facultăţilor eliberarea de adeverinţe care atestă statutul de student al 

solicitantului; 

- oferă studenţilor diferite servicii: consiliere în carieră, consiliere psihologică, acces la bazele 

sportive şi clubul studenţilor; 



 

2 

- protejează datele personale ale studenţilor sau informaţiile privind rezultatele activităţii 

acestora; 

Obligaţiile asumate de universitate se corelează, proporţional cu activităţile specifice perioadei de 

şcolarizare, pentru care studentul şi-a achitat taxa. 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR 

a) Drepturi: 

- să primească asistenţă privind condiţiile la înscrierea în facultate, să fie informaţi asupra 

facilităţilor financiare, modul în care au acces la informaţiile publice, consilierea psihologică şi 

profesională; 

- să folosească, în scop didactic, pentru instruirea proprie, suporturile de curs furnizate de 

universitate; 

- să fie informaţi, la prima întâlnire cu titularii disciplinelor sau cu tutorii de an, asupra planului 

de învăţământ, programelor analitice, structura didactică  a facultăţii, componentelor şi a abilităţilor ce se 

urmează a fi formate, după parcurgerea programului de studiu, asupra modalităţilor de evaluare şi 

examinare; 

- să beneficieze de un sistem adecvat de rezolvare operativă a solicitărilor şi sesizărilor transmise 

titularilor de discipline, tutorilor, personalului administrativ; 

- să fie informaţi adecvat şi corect despre programul de studii oferit, tipul de diplomă obţinut la 

absolvire, serviciilor oferite de universitate, taxele de şcolarizare; 

- să folosească conform destinaţiilor, spaţiile de învăţământ şi administrative; 

- să utilizeze adecvat aparatura şi echipamentele aflate în laboratoarele universităţii; 

- să folosească resursele de învăţare şi materialele de studiu, elaborate de facultăţi, care se află în 

biblioteca universităţii şi în punctele de documentare ale facultăţilor; 

- să participe la evaluarea cadrelor didactice, cu condiţia prezenţei la activităţile desfăşurate de 

acestea, sub protecţia identităţii şi în conformitate cu procedurile de evaluare stabilite de conducerea 

universităţii; 

- să sesizeze forurile de conducere asupra abuzurilor şi neregulilor constatate; 

- să întrerupă şi să reia studiile, conform reglementărilor universităţii. 

b. Obligaţii: 

- de a respecta legislaţia în vigoare privind învăţământul superior, Carta universitară, 

regulamentele, deciziile Senatului şi ale Consiliilor facultăţilor, care reglementează activitatea studenţilor 

şi care sunt  făcute publice pe site-ul universităţii; 

- să ia cunoştinţă de programul activităţilor didactice şi să participe la acestea, conform 

programului orar, informaţii afişate la avizierele facultăţilor; 

- să susţină verificările periodice şi să îndeplinească obligaţiile stabilite de titularii de disciplină; 

- să nu aducă prejudicii patrimoniului universităţii, în caz contrar să despăgubească universitatea 

pentru eventualele pagube; 

- să efectueze stagiile de practică, în conformitate cu obiectivele stabilite de facultate; 

- să achite, la termenele stabilite de conducerea universităţii, taxele de şcolarizare; 

- să manifeste un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, personalul administrativ şi 

colegi; 

- să încheie contractul de şcolarizare şi contractul anual de studii. 

c) Studenţilor le este interzis: 

- să participe la activităţile didactice sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe 

interzise; 

- să folosească invective sau gesturi obscene în mediul academic; 

- să aducă şi să difuzeze în universitate materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională, care prin conţinutul lor cultivă violenţa şi intoleranţa 

sau constituie mijloace de propagandă politică. 

IV. DISPOZIŢII FINALE 

Prevederile prezentului contract pot fi actualizate, în cazul în care legislaţia privind organizarea şi 

desfăşurarea învăţământului superior în România va fi modificată, sau în cazul unor dispoziţii noi ale 

Senatului Universităţii Ecologice din Bucureşti. 

Prezentul contract se încheie pentru perioada de şcolarizare 2016–2019 în două exemplare, după 

semnare un exemplar se înmânează studentului iar un exemplar se păstrează în dosarul personal al 

acestuia, aflat în secretariatul facultăţii unde a fost înmatriculat.  

 Data ________2016 

           RECTOR, 

 Conf. univ. dr. Giuliano TEVI 

                 STUDENT _______________ 

 

S-a verificat exactitatea datelor de identificare a studentului. 

     SECRETAR ŞEF FACULTATE,   


