
 

 

 

CONTRACT DE ȘCOLARIZARE 

 

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 particular acreditată, denumită în continuare 

UNIVERSITATE (UEB) şi 

(2)___________________________________________________student(a) al Facultăţii 

de _____________________________________________, programul de 

studii________________________________________________, domiciliat(ă) în localitatea 

_______________ , str._______________________, nr.___, bl._____, sc.____, ap._____, 

judeţul/sectorul_______________, telefon_________________________________________e-

mail______________________, legitimat(a) cu C.I. seria ___ nr.____________, eliberat de 

___________, la data de ______________, CNP _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/. 

Art. 1 Prezentul contract are ca obiect desfăşurarea activităţilor educaţionale în scopul 

formării competenţelor în programul de studii universitare de master 

___________________________________________________________________________. 

Art. 2  Prezentul contract se încheie pentru perioada de şcolarizare 2017-201___. 

Art. 3  Parcurgerea disciplinelor asigură studentului acumularea a 30 de ECTS/SECT/ 

semestru și 60 de ECTS/SECT/an. 

Art. 4 Conform Regulamentului privind activitatea academică a studenţilor, în cazul 

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

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

Art. 5  În cazul în care, la sfârşitul perioadei de şcolarizare, studentul nu promovează 

toate obligaţiile prevăzute în Planul de învăţământ, acesta, la cerere, beneficiază de prelungirea 

perioadei de şcolarizare. Pentru semestrul/anul de prelungire a şcolarizării, taxa care trebuie 

achitată este identică cu taxa de şcolarizare stabilită pentru anul universitar în care se înscrie. 

Art. 6 Finalizarea studiilor cu media minim 6, conferă absolventului dreptul la obținerea 

diplomei de master. 



Art. 7 În baza hotărârii Consiliului de administraţie a UEB, taxa de şcolarizare pentru 

anul universitar 2017-2018 la studii universitare de master, forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) 

este de 1200 lei/semestru. Pentru programele de studii cu durată mai mare de 2 semestre, taxa de 

școlarizare și termenele de plată se comunică, la începerea anului universitar următor, prin 

afișarea pe site. 

Art. 8  Studentul (a) achită taxa de şcolarizare integral sau în 4 (patru) tranșe, astfel: 

Tranșa I  600 lei până la 01.10.2017; 

Tranșa a-II-a  600 lei până la 15.12.2017; 

Tranșa a-III-a  600 lei până la 15.02.2018; 

Tranșa a-IV-a  600 lei până la 15.04.2018. 

Art. 9 Taxa de studii, achitată total sau parțial, se poate returna în cazul, în care 

candidatul admis depune cerere scrisă de retragere de la programul de studii, până la data primei 

zile de înscriere la ultima sesiune de admitere, cu condiția reținerii unei penalități în valoare de 

15% din cuantumul primei rate a taxei școlare anuale stabilită. 

Art. 10 La solicitarea scrisă a studentului, în caz de retragere voluntară de la studii sau de 

întrerupere a studiilor din motive personale, taxele achitate nu se restituie. 

Art. 11 Studentul este de acord cu prelucrarea datelor personale care demonstrează 

statutul de student înmatriculat, pentru a beneficia de facilitățile privind asigurările de sănătate, 

transportul feroviar și cu metroul, conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 12  Prezentul contract a fost încheiat astăzi ____________ în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte semnatară. 

 

       RECTOR, 

Conf. univ. dr. Giuliano TEVI 

___________________ 

STUDENT, 

___________________________ 

            

  

   

S-a verificat exactitatea datelor de identificare a studentului. 

 

           SECRETAR ŞEF FACULTATE,  

        __________ 

 

 


