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CAP. І PRINCIPII GENERALE 

 
Art.1 Prezentul Cod universitar a fost elaborat în baza prevederilor art. 202, 

alin. (3) şi a art. 213, alin. (1) din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi este în conformitate cu OMECTS nr.  
3666/2012. 

Art. 2 Codul cuprinde drepturile şi obligaŃiile studenŃilor înmatriculaŃi în 
Universitatea Ecologică din Bucureşti. 

Art. 3 (1) Calitatea de student se dobândeşte prin admiterea la un program 
de studii universitare de licenŃa / master potrivit art. 142, alin. (7) şi art. 199, 
alin. (2) din legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Contractul de studii încheiat între student şi Universitatea Ecologică din 
Bucureşti în urma admiterii la un program de studii universitare nu se poate 
modifica în timpul anului universitar. 

Art. 4 (1) StudenŃii UniversităŃii Ecologice din Bucureşti se pot asocia în 
structuri sau organizaŃii studenŃeşti potrivit prevederilor art. 203, alin. (1) din 
Legea nr. 1/2011, cu  modificările şi completările ulterioare şi a art. 205, alin. 
(4) din Carta universitară. 

(2) OrganizaŃiile studenŃeşti constituite legal au drept de acces în spaŃiile 
UniversităŃii Ecologice din Bucureşti pentru a organiza proiecte pentru studenŃi 
sau pentru a derula activităŃi interne, în afara orelor de curs şi a altor activităŃi 
prestabilite în conformitate cu art. 205, alin. (5). 

Art. 5 (1) În cazul în care în Universitatea Ecologică din Bucureşti se 
constituie legal organizaŃii studenŃeşti, universitatea cooperează şi se consultă cu 
acestea pentru aspecte privind dezvoltarea învăŃământului superior. 

(2) ModalităŃile de colaborare între structurile de conducere ale universităŃii 
şi organizaŃia studenŃească sunt prevăzute în art. 205, alin. (5) al Cartei 
universitare. 

Art. 6 AsociaŃiile studenŃeşti legal constituite elaborează anual un raport 
privind respectarea prezentului cod la nivel de universitate. Raportul se face 
public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul instituŃiei. În cazul 
constatării unor deficiente, conducerea universităŃii are obligaŃia de a face 
publice modalităŃile de soluŃionare a acestora. 

Art. 7 (1) StudenŃii sunt parteneri ai universităŃii şi membri ai comunităŃii 
universitare, având drepturi şi obligaŃii în baza principiilor enunŃate la art. 118 
din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 6 din 
Carta universitară. 

(2) Activitatea studenŃilor în cadrul comunităŃii universitare este 
reglementată de principiile enunŃate la art. 202, alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a art. 204, alin. (1) din Carta 
universitară. 
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Art. 8 Universitatea Ecologică din Bucureşti garantează pentru toŃi studenŃii 
instituŃiei un învăŃământ echitabil în ceea ce priveşte admiterea, parcurgerea şi 
finalizarea studiilor. 

Art. 9 Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare 
individuală sau de grup sunt interzise în cadrul universităŃii. 

Art. 10 Drepturile studenŃilor cu dizabilităŃi fizice în desfăşurarea 
activităŃilor academice şi a celor sociale şi culturale sunt prevăzute la art. 118, 
alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CAP. ІІ DREPTURILE STUDENłILOR 
 

Art. 11 (1) În baza principiilor enunŃate de Legea nr. 1/2011 şi a Cartei 
universitare studentul beneficiază de următoarele drepturi: 

a) dreptul la învăŃământ de calitate; 
b) dreptul la acces la programe de mobilitate internă şi externă, cu 

recunoaşterea, conform legii, a creditelor obŃinute în acest fel; 
c) dreptul la transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor 

legislaŃiei în vigoare şi a Regulamentului privind activitatea profesională a 
studenŃilor; 

d) dreptul la protecŃia datelor personale; 
e) dreptul de acces gratuit la toate materialele didactice disponibile aflate 

în biblioteca universităŃii sau pe site-ul facultăŃii; 
f) dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea 

semestrului, cu privire la programa analitică, structura şi obiectivele disciplinei, 
competenŃele generate de acestea, precum şi cu privire la modalităŃile de 
evaluare şi examinare. Orice modificare ulterioară a modalităŃilor de evaluare şi 
examinare poate fi făcută doar cu acordul studenŃilor. 

g) dreptul de a urma concomitent două specializări, conform Legii 
educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, dacă îndeplineşte condiŃiile de admitere cerute; 

h) dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al 
studentului” cu informaŃii referitoare la: drepturile şi obligaŃiile studentului, 
disciplinele din planul de învăŃământ, serviciile puse la dispoziŃie de 
universitate, proceduri de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a 
universităŃii şi facultăŃii, informaŃii despre asociaŃiile studenŃeşti legal 
constituite, modalităŃi de acces la burse şi alte mijloace de finanŃare, precum şi 
alte facilităŃi acordate; 

i) dreptul de a beneficia de un îndrumător de an (în funcŃie de numărul 
studenŃilor) din rândul cadrelor didactice din facultate în cadrul căreia îşi 
desfăşoară cursurile; 

j) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor 
practice, a prestaŃiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaŃionale şi / sau 
organizatorice legate de programul de studii urmat, potrivit prevederilor art. 303, 
alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Evaluările sunt informaŃii publice şi sunt folosite în evaluarea performanŃelor 
respectivelor cursuri, seminarii, stagii de practică, programe de studiu şi cadre 
didactice; 

k) dreptul la acces la regulamente, hotărâri, procese-verbale şi alte 
documente ale instituŃiei în care studiază, în condiŃiile legii; 

l) dreptul de autor şi proprietate intelectuală pentru rezultatele obŃinute 
prin activităŃile de concentrare-dezvoltare, creaŃie artistică şi inovare, conform 
legislaŃiei în vigoare şi a Cartei universitare şi eventualelor contracte între părŃi; 

m) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare si consiliere 
academica, profesionala, psihologica si sociala, conexe activităŃii de învăŃământ 
superior, potrivit Cartei universitare; 

n) dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii 
universitare, precum şi dreptul de acces la baza materială; 

o) dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică, în conformitate cu programul 
de studii; 

p) dreptul de a întrerupe şi relua studiile, în conformitate cu legislaŃia în 
vigoare, a Cartei universitare şi a Regulamentului activităŃii profesionale a 
studenŃilor; 

q) dreptul de a refuza să participe la procesul educaŃional mai mult de 8 ore 
pe zi reprezentând cursuri, laboratoare şi seminarii, exceptând cazurile de 
pregătire practică; 

r) dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenŃelor 
dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei analitice şi 
dreptul de a cunoaşte baremul după care a fost evaluat; 

s) dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o 
dizabilitate temporală sau permanentă certificată medical, care face imposibilă 
prezentarea cunoştinŃelor învăŃate în maniera prestabilită de către titularul de 
curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu atingă sau să nu limiteze 
atingerea standardelor examinării; 

t) dreptul de a contesta notele obŃinute la examenele scrise, conform 
regulamentelor interne ale universităŃii. Rezolvarea contestaŃiei va fi făcută de o 
comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat iniŃial, în prezenŃa 
studentului contestatar, în cazul în care studentul solicită acest lucru; 

u) dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie un exemplar înregistrat de 
universitate al lucrării de licenŃă / disertaŃie şi de a i se comunica punctajul 
acordat; 

v) dreptul de a beneficia de un proces educaŃional centrat pe student în 
vederea dezvoltării personale, integrării în societate şi dezvoltării capacităŃii de 
angajare, păstrării locului de muncă şi mobilităŃii pe piaŃa muncii; 

w) dreptul de a beneficia de traseele flexibile de învăŃare conform art. 123, 
alin. (7) din Legea nr. 1/2011. În acest sens, în cadrul programului de studiu, va 
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fi asigurat un număr minim de cursuri opŃionale şi / sau facultative din totalitatea 
cursurilor oferite de universitate; 

x) dreptul de a utiliza gratuit terenurile şi sala de sport ale universităŃii, în 
afara orelor de curs planificate. 

(2) Universitatea va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către 
studenŃi pe site-ul propriu, în format lizibil, în condiŃiile legislaŃiei în vigoare. 
Rezultatele vor conŃine centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor. 

(3) Modul de identificare, organizare şi evaluare a practicii de specialitate 
reprezintă un criteriu obligatoriu a calităŃii programului de studiu. 

Art. 12 (1) StudenŃii sunt reprezentaŃi în structurile consultative, decizionale 
şi executive din cadrul universităŃii, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi art. 41, alin. (2) şi (3) din Carta 
universitară. 

(2) StudenŃii participă la luarea deciziilor din cadrul universităŃii în temeiul 
următoarelor drepturi: 

a) dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale 
universităŃii, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

b) dreptul de a fi reprezentaŃi în senatul universitar şi în consiliul facultăŃii 
într-o proporŃie de minim 25%, în condiŃiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Cartei universitare; 

c) dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităŃii de 
desemnare a rectorului prin reprezentanŃi, precum şi în procesul de desemnare a 
acestuia, indiferent de modalitatea de desemnare, potrivit art. 209, alin. (2) din 
Legea nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare; 

d) dreptul de a fi informaŃi şi consultaŃi de către reprezentanŃii studenŃilor în 
legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale universităŃii din care 
aceştia fac parte. 

(3) Universitatea nu poate condiŃiona statutul de student reprezentant de 
performanŃele academice, prezenŃa la cursuri, seminarii, laboratoare. Cadrele 
didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a reprezentanŃilor 
studenŃilor, indiferent de nivelul de reprezentare. IntervenŃiile se sancŃionează  
conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu completările şi 
modificările ulterioare. 

(4) un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri 
decizionale (consiliul facultăŃii, senat) ale universităŃii pentru mai mult de 4 ani, 
indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele, şi de întreruperile acestora. 

(5) ReprezentanŃii studenŃilor în consiliile facultăŃilor şi în senatul 
universitar sunt aleşi prin vot direct, secret şi universal al tuturor studenŃilor de 
la nivelul facultăŃilor, respectiv al universităŃii. OrganizaŃiile studenŃeşti legal 
constituite la nivel de facultate-universitate pot delega reprezentanŃii de drept în 
aceste structuri. Numărul reprezentanŃilor delegaŃi de organizaŃiile studenŃeşti în 
aceste structuri se stabileşte în baza autonomiei universitare prin Carta. 
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(6) Procesul de desemnare a studenŃilor membri în orice alte structuri 
consultative, deliberative şi executive, prevăzute în Legea nr. 1/2011, cu 
completările şi modificările ulterioare, se realizează în baza autonomiei 
universitare şi se stabileşte de către studenŃi. 

Art. 13 (1) Studentul beneficiază de gratuitate pentru: accesul la muzee, 
concerte, spectacole de teatru, opera, film, la alte manifestări culturale şi 
sportive organizate pe teritoriul României.  

StudenŃii etnici români din afara graniŃelor Ńării, bursieri ai statului român, 
beneficiază de gratuitate la toate aceste manifestări, potrivit prevederilor art. 
205, alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare.  

(2) În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, universitatea percepe 
taxe de la studenŃi stabilite de consiliul de administraŃie la propunerea senatului 
în temeiul autonomiei universitare; 

(3) StudenŃii beneficiază de următoarele reduceri de tarife: 
a) cu cel puŃin 50% pentru transportul local în comun, de suprafaŃă şi 

subteran precum şi pentru transportul intern feroviar şi naval conform art. 205, 
alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare; 

b) de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, 
film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituŃiile publice 
conform art. 205, alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu completările şi modificările 
ulterioare. 

(4) StudenŃii sunt încurajaŃi sa participe la acŃiuni de voluntariat, pentru 
care pot primi un număr de credite conform art. 203, alin. (9) din Legea nr. 
1/2011, cu completările şi modificările ulterioare. 

Art. 14 StudenŃii beneficiază de următoarele drepturi sociale: 
a) asistenŃă medicală gratuită potrivit prevederilor art. 205, alin. (1) din 

Legea nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare; 
b) acces în spaŃiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenŃi 

sau pentru derula activităŃi interne, în afara orelor de curs şi a altor activităŃi 
prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei universitare; 

c) dreptul de a sesiza abuzuri şi nereguli şi de a cere verificarea şi 
evaluarea acestor sesizări de către comisia specializată a senatului conform 
Cartei universitare şi a Legii nr. 571/2004 potrivit protecŃia personalului din 
autorităŃile publice, instituŃiile publice şi din alte unităŃi care semnalează 
încălcări ale legii precum şi dreptul la protecŃie a celor care sesizează; 

d) dreptul de a fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate sau transmise 
la adresele oficiale de e-mail ale universităŃii şi de a primi răspuns scris, 
respectiv prin mijloace electronice; 

e) dreptul la un termen de înscriere de cel puŃin 5 zile lucrătoare de la 
afişarea anunŃului pentru concursurile organizate in universitate, inclusiv pentru 
burse şi mobilităŃi. 
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Art. 15 (1) StudenŃii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se 
stabilesc taxele de studiu precum şi alte taxe percepute de universitate, în 
conformitate cu reglementările interne ale universităŃii; 

(2) StudenŃii au dreptul de a fi informaŃi cu privire la numărul, tipul şi 
cuantumul fiecărei taxe practicate de universitate; 

(3) StudenŃii au dreptul să primească burse şi alte forme de sprijin material 
potrivit Regulamentului aprobat de senat; 

(4) StudenŃii au dreptul să beneficieze şi de mobilităŃi pentru studii 
universitare în străinătate. StudenŃii care beneficiază de stagii de studii şi / sau 
de practică în cadrul acestor programe nu sunt scutiŃi de taxa de studii pentru 
perioada respectivă, pentru ei conducerea facultăŃii va stabili o sesiune specială 
pentru promovarea diferenŃelor curriculum-ului parcurs la o altă universitate. 

Art. 16 (1) StudenŃii pot beneficia de burse pe bază de contract încheiat cu 
operatorii economici ori cu alte persoane juridice sau fizice de tipul celor 
prevăzute la art. 205, alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu completările şi 
modificările ulterioare; 

(2) StudenŃii pot beneficia de împrumuturi prin AgenŃia de Credite şi Burse 
pentru studenŃi în conformitate cu art. 204, din Legea nr. 1/2011, cu completările 
şi modificările ulterioare; 
 

CAP. ІІІ OBLIGAłIILE STUDENłILOR 
 

Art.17 StudenŃii, în calitatea de membri ai comunităŃii academice au 
următoarele obligaŃii: 

a) de a îndeplini toate sarcinile ce le revin potrivit planurilor de învăŃământ 
şi programelor analitice; 

b) să îndeplinească toate obligaŃiile profesionale ce le revin potrivit 
contractului de şcolarizare pe care îl semnează la înmatriculare; 

c) de a respecta Carta, regulamentele şi deciziile universităŃii; 
d) de a participa la şedinŃele structurilor de conducere din cadrul 

facultăŃilor şi universităŃii în calitate de reprezentanŃi aleşi ai studenŃilor; 
e) de a respecta standardele de calitate impuse de universitate; 
f) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte 

paternitatea informaŃiilor prezentate în lucrările elaborate; 
g) de a respecta prevederile Codului etic al UniversităŃii Ecologice din 

Bucureşti; 
h) de a elabora şi susŃine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări 

de absolvire originale; 
i) să respecte în relaŃiile cu membrii comunităŃii academice, normele de 

etică şi de conduită universitară şi să manifeste un comportament demn în 
societate; 

j) de a sesiza autorităŃile competente orice nereguli în procesul de 
învăŃământ şi în cadrul activităŃilor conexe ale acestuia; 
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k) de a participa la activităŃile academice fără a fi sub influenŃa băuturilor 
alcoolice sau a altor substanŃe interzise; 

l) de a nu folosi un limbaj si comportament neadecvat mediului 
universitar; 

m) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaŃiei stabilite, toate 
facilităŃile asigurate pentru buna desfăşurare a instruirii şi a educaŃiei; 

n) să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziŃie de către 
universitate, să le îngrijească şi să le păstreze în bună stare. StudenŃii care au 
produs pagube din culpă, prin degradarea sau distrugerea acestor bunuri, vor fi 
obligaŃi la repararea prejudiciului; 

o) de a respecta curăŃenia, ordinea şi lini ştea în spaŃiul universitar; 
p) de a informa autorităŃile competente cu privire la existenta oricărei 

situaŃii care ar putea influenŃa buna desfăşurare a activităŃilor de studiu 
individual şi general; 

q) de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către universitate, 
în condiŃiile impuse în contractul de studiu; 

r) să se informeze de pe site-ul universităŃii sau de la vizierele facultăŃilor 
în legătură cu diferitele activităŃi care se desfăşoară în facultate, repartizarea pe 
grupe, orarul semestrial, programul de lucru al secretariatelor şi decanatelor, 
planificarea sesiunilor de examen, organizarea sesiunilor de comunicări 
ştiinŃifice şi a unor activităŃi artistice, culturale şi sportive, situaŃia şcolară, 
situaŃia achitării taxelor etc.; 

s) să răspundă solicitărilor secretariatelor facultăŃilor pentru probleme 
legate de activitatea profesională. 

Art. 18 În cazul existenŃei unor organizaŃii studenŃeşti legal constituite, 
acestea au obligaŃia de a elabora anual un raport privind respectarea prevederilor 
prezentului Cod în Universitatea Ecologică din Bucureşti. 

Prezentul Cod universitar al studenŃilor a fost discutat şi aprobat în şedinŃa 
senatului universitar din data de 25.10.2012. 

 
 
            PREŞEDINTELE SENATULUI, 

   Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU 

 
 

 
 


