Decizia Senatului nr.
1457/27.11.2013

CODUL UNIVERSITAR AL DREPTURILOR ŞI
OBLIGAŢIILOR STUDENTULUI
din Universitatea Sapientia
TITLUL I

Principii și dispoziții generale
Art. 1 (1) Prevederile prezentului Cod se aplică tuturor studenților de la nivel licență și
masterat din Universitatea Sapientia, indiferent de forma de învățământ.
(2) Prezentul Cod este adoptat de Senatul universitar la propunerea studenţilor, cu respectarea
dispoziţiilor Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Codul poate fi
modificat prin decizia Senatului la propunerea studenţilor şi a Consiliului de administraţie.
.Art. 2 (1) Calitatea de student se dobândește prin admiterea la un program de studii
universitare de licență și master potrivit art. 142 alin.(7) și art.199 alin. (2) din Legea nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare ca și prin transfer în conformitate cu legislația în
vigoare.

Art.3 (1) Universitatea Sapientia consideră studenții săi ca fiind parteneri strategici și egali ai
Universității în toate domeniile de activitate și interes ale acesteia și membri ai comunității
universitare, beneficiind de drepturi și obligații în baza principiilor enunțate la art. 118 din
Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Principiile care reglementează activitatea studenților în cadrul comunității universitare
sunt:
a) principiul nediscriminării – în baza căruia toți studenții beneficiază de egalitate de
tratament din partea universităţii; orice discriminare directă sau indirectă față de student este
interzisă cu excepţia situaţiilor stabilite de lege;
b) principiul dreptului la asistență și la servicii complementare gratuite – exprimat prin:
consilierea și informarea studentului de către cadrele didactice în afara orelor de curs, seminar
sau laboratoare; consilierea în scopul orientării profesionale; consilierea psihologică; acces la
principalele cărți de specialitate și publicații științifice; acces la datele referitoare la situația
școlară personală;

c) principiul participării la decizie – în baza căruia deciziile în cadrul Universităţii, care
privesc în mod nemijlocit studenții sunt luate cu participarea reprezentanților studenților;
d) principiul libertății de exprimare – în baza căruia studenții au dreptul să își exprime liber
opiniile academice, în cadrul universităţii în care studiază, cu respectarea principiilor de
conduită stipulate în Codul de etică şi deontologie universitară;
e) principiul transparenței și al accesului la informații – în baza căruia studenții au dreptul de
acces liber și gratuit la informații care privesc propria rută de studiu și viața comunității
academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii.
Art. 4 (1) Drepturile prevăzute în prezentul Statut sunt recunoscute tuturor studenților din
Universitate Sapientia fără discriminare pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială,
orientare politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare, cu excepţia
măsurilor afirmative prevăzute de lege.
(2) Propaganda politică este interzisă în cadrul universității.
Art. 5 Universitatea Sapientia promovează în relațiile cu studenții săi un climat caracterizat
de cooperare atât în folosul cursanţilor cât şi al instituţiei.
Art. 6 Reprezentanții studenților, indiferent de nivelul de reprezentare, nu pot fi sancţionați pe
linie profesională sau administrativă pentru opiniile exprimate în activitatea de reprezentare a
intereselor studențești.
TITLUL II

Drepturile și obligațiile studenților
CAPITOLUL I

Drepturile studenților
Art. 7 (1) Drepturile şi obligaţiile studenţilor sunt cele stabilite în Carta, respectiv în
Regulamentul de studii şi examene în sistem de credite al Universităţii Sapientia, în
Contractul de școlarizare și în Codul drepturilor şi obligațiilor studentului. Studenţii
beneficiază de următoarele drepturi:
(a) Dreptul la învățământ de calitate;
(b) Dreptul la studiu în cadrul procesului didactic oferit de Universitatea Sapientia, inclusiv
dreptul la practica de specialitate, a cărei organizare și derulare constituie un criteriu de
evaluare a calității programului de studiu;
(c) Dreptul de a urma paralel două specializări, dacă îndeplinesc criteriile de admitere;
(d) Dreptul de a întrerupe și relua studiile conform cu Regulamentul de studii;
(e) Dreptul de acces la programe de mobilitate internă și externă, cu recunoașterea conform
legii a creditelor obținute în acest fel;
(f) Dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislației în vigoare și
a Cartelor universitare;

(g) Dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi,
reprezentând cursuri, laboratoare și seminarii, exceptând cazurile de pregătire practică;
(h) Dreptul de a dispune gratuit de suporturi de curs în format tipărit sau electronic de min. 5
pagini/ora de curs;
(j) Dreptul la protecția datelor personale.
(i) Dreptul de participare la activități didactice care nu figurează în planul de învățământ al
specializării, dar sunt aprobate de Consiliul facultății în baza solicitării scrise de studenți, și
sunt înscrise în contractele de studiu;
(k) Dreptul de folosire gratuită a materialelor didactice şi auxiliare, precum şi a bibliotecilor;
(l) Dreptul de participa la activităţi ştiinţifice şi alte activităţi universitare (cercuri ştiinţifice,
grupe artistice, asociaţii sportive, cluburi etc.);
(m) Dreptul de utiliza echipamentul şi aparatura în scopuri ştiinţifice şi de cercetare, conform
destinaţiei acestora, cu respectarea normelor stabilite;
(n) Dreptul de folosire a mijloacelor de informare clasică şi electronică, asigurate de
Universitate, respectiv facultăţi;
(o) Dreptul de folosire a căminului şi a cantinei în funcţie de capacitatea acestora, conform
regulamentelor de funcţionare ale acestora;
(p) Dreptul la evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după
parcurgerea unei discipline, inclusiv dreptul de cunoaștere a baremului după care a fost
evaluat;
(q) Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire
la programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta,
precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a
modalităților de evaluare și examinare poate fi făcută doar cu acordul studenților;
(r) Dreptul de a evalua activitatea cadrelor didactice, în conformitate cu procedurile de
evaluare şi asigurare a calităţii.
(s) Dreptul de contesta calificativul primit la o probă scrisă și de a fi reevaluat de o comisie
din care să nu facă parte cadrele care au evaluat inițial;
(t) Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate
temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoștințelor
învățate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă
indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării;
(u) Dreptul de a alege liber trasee flexibile de studiu prin disciplinele obligatorii, opţionale şi
facultative, sau a direcţiei de specializare (pachete de discipline), în condiţiile stabilite în
planul de învăţământ;
(v) Drepturi de autor și de proprietate intelectuală pentru rezultatele obținute prin activitățile
de cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în vigoare, a Cartei
Universitare şi a eventualelor contracte între părţi;
(x) Dreptul de a beneficia la înscrierea în universitate de informații relevante pentru
activitatea viitoare. Decanatele au obligația de a pune la dispoziția celor înscriși pachetul
informativ, în format tipărit sau electronic;

(y) Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secție/grupă, în funcție de dimensiunea
acestor structuri, din rândul cadrelor didactice din facultatea în cadrul căreia își desfășoară
cursurile;
(z) Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și alte documente ale
instituției la care studiază, în condițiile legislației în vigoare;
(aa) Dreptul de informare asupra modului de stabilire a cuantumului taxelor de studii și ale
celor administrative;
(bb) Dreptul de a li se înregistra cererile scrise în format tipărit sau electronic și de a primi
răspunsuri scrise în termen de maximum 30 de zile;
(cc) Drept de termen de înscriere de cel puțin 5 zile la diferite competiții pentru dobândirea de
burse, granturi, mobilități etc.
(dd) Dreptul de a sesiza abuzuri și solicita investigarea neregulilor semnalate;
(ee) Dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităţii de desemnare a
rectorului prin reprezentanţi, precum şi în procesul de desemnare a acestuia, indiferent de
modalitatea de desemnare;
(ff) Dreptul de a fi reprezentați în Senatul Universitar și în Consiliul Facultății într-o proporție
de minim 25%, în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale
Cartei Universitare;
(gg) Dreptul de a fi reprezentați în structurile universității care gestionează serviciile sociale,
inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor;
(hh) Dreptul de a beneficia de un proces educațional centrat pe student în vederea dezvoltării
personale, integrării în societate și dezvoltării capacității de angajare, păstrării locului de
muncă și mobilităţii pe piața muncii;
Art. 8 (1) Studenții beneficiază de următoarele drepturi sociale:
(a) Asistență medicală gratuită potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
(b) Cazare, cu excepția cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în limita locurilor
disponibile, conform Regulamentului de cazare adoptat de Senatul Universității;
(c) Subvenții pentru cazare în conformitate cu Regulamentele Universității; pot fi acordate
subvenții pentru cazare și studenților care aleg altă formă de cazare decât căminele instituțiilor
de învățământ superior;
(d) Dreptul la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului
pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare și
mobilități;
(e) Studenții beneficiază de reduceri de tarife de 75% pentru accesul la muzee, concerte,
spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții
publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
(f) Studenții beneficiază de reduceri de tarife de cel puțin 50% pentru transportul local în
comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval,
conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 9 (1) Facultatea poate acorda premii din bugetul propriu, regulat sau în regim
extraordinar acelor studenţi, care excelează pe plan profesional sau în activităţi ştiinţifice.
(2) Studenții pot beneficia de următoarele tipuri de burse:
a) Bursă de merit, bursă de studiu, bursă socială şi bursă ocazională , care se distribuie
conform Regulamentului de burse al Universității Sapientia.
b) Bursa de merit şi bursa de studiu poate fi acordată în funcţie de rezultatele profesionale ale
studentului, din fondul alocat în acest scop.
c) Bursa socială poate fi alocată luând în considerare situaţia socială a studentului, în limita
bugetului.
d) Bursa ocazională poate fi adjudecată în cazuri specifice prin hotărârea Consiliului
Facultății.
e) Burse pe bază de contract încheiat cu agenți economici ori cu alte persoane juridice sau
fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) Studenții pot beneficia de împrumuturi prin Agenția de Credite și Burse pentru Studenți în
conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
CAPITOLUL II

Obligațiile studenților
Art. 13 (1)Studenții au următoarele obligații:
(a) Să îndeplinească la termen sarcinile stabilite în contractul de școlarizare, contractele
anuale de studii, în fișele disciplinelor înscrise în contractul de studiu, conform
reglementărilor formulate în Regulamentul de studii în sistemul de credite transferabile al
Universităţii Sapientia ;
(b) Să respecte normele etice şi de ordine din cadrul Universităţii, prevederile Cartei, ale
Codului de etică și deontologie universitară şi ale regulamentelor şi deciziile Universităţii;
(c) Să participe la ședințele structurilor de conducere din cadrul Universităţii în calitate de
reprezentanți aleși ai studenților;
(d) Să respecte drepturile de autor ale altor persoane și să recunoască prin menționarea corectă
paternitatea informațiilor prezentate în lucrările elaborate;
(e) Să elaboreze și să susțină lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de absolvire
originale;
(f) Să respecte standardele de calitate impuse de către Universitate;
(g) Să participe la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor
substanţe interzise;
(h) Să nu folosească un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar;
(i) Să respecte curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar;
(j) Să utilizeze în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile și
subvențiile primite (săli de curs, echipamente, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine etc.);

(k) Să suporte eventualele prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziția lor de către
instituție;
(l) Să informeze autoritățile competente cu privire la existența oricărei situații care ar putea
influența buna desfășurare a pregătirii sale profesionale;
(m) Să ia la cunoştinţă şi să respecte regulamentele de protecţie a muncii şi de prevenire şi
stingerea incendiilor în spaţiul Universităţii, precum şi în instituţiile unde îşi efectuează
practica de specialitate;
(n) Să ocrotească şi să fortifice comunitatea academică, respectând principiile iubirii faţă de
semeni, altruismul şi regulile generale de politeţe;
(o) Să achite la termen taxele stabilite în regulamentele Universităţii, aprobate anual de către
Senat, în condițiile stabilite în contractul de studiu.

Prezentul Statut a fost aprobat de Senatul Universităţii Sapientia prin decizia nr.
1457/27.11.2013.

Preşedintele Senatului,
Prof. univ. dr. Kása Zoltán

Consilier juridic:
Av. Zsigmond Erika

