CODUL UNIVERSITAR AL DREPTURILOR
ŞI OBLIGAŢIILOR STUDENTULUI
Art. 1 -(1) Studenţii sunt consideraţi parteneri ai Universităţii Andrei Saguna din Constanta şi
membrii egali ai comunităţii academice, fiind beneficiari direcţi ai educaţiei şi formării
profesionale.
Art. 2 -(1) Oferta anuală de şcolarizare este făcută publică de către rectorul Universităţii
Andrei Saguna din Constanta prin declaraţia pe proprie răspundere, cu respectarea capacităţii
de şcolarizarea stabilite prin hotărârea Guvernului României privind nomenclatorul
domeniilor şi al programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze
provizoriu precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în primul an la fiecare
program de studii.
(2) În urma admiterii într-un program de studii, între student şi universitate se încheie un
contract în care se specifică drepturile şi obligaţiile părţilor.
Art. 3 -(1) Principiile care reglementează activitatea studenţilor în cadrul comunităţii
universitare sunt:
a) Principiul nediscriminării – în baza căruia toţi studenţii beneficiază de egalitate de
tratament din partea universităţii, orice discriminare, directă sau indirectă faţă de student fiind
interzisă;
b) Principiul dreptului la asistenţă şi la activităţi complementare exprimat prin:
consilierea şi informarea studenţilor de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar
sau laboratoare; consiliere în scopul orientării profesionale; consiliere psihologică; acces la
principalele cărţi de specialitate şi publicaţii ştiinţifice; acces la datele referitoare la situaţia
şcolară personală; acces la situaţia achitării taxelor de şcolarizare;
c) Principiul participării la decizie în baza căruia în cadrul universităţii deciziile sunt
luate cu participarea reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere academice
d) Principiul libertăţii de exprimare – în baza căruia studenţii au dreptul să-şi exprime
liber opiniile academice în cadrul structurii universitare unde studiază;
e) Principiul transparenţei şi al accesului la informaţii – în baza căruia studenţii au
dreptul la accesul liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional şi viaţa
comunităţii academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii.
(2) Drepturile, libertăţile şi obligaţiile studenţilor sunt cuprinse în Codul drepturilor şi
obligaţiile studenţilor adoptat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin
ordin al ministrului , în prezenta Cartă universitară şi în Regulamentul privind activitatea
profesională a studenţilor.
(3) Consilierea şi orientarea în carieră a studenţilor se realizează printr-o structură realizată la
nivelul instituţiei şi se referă la totalitatea serviciilor şi activităţilor prin care studenţii sunt
asistaţi în luarea unei decizii privind alegerea viitorului loc de muncă şi gestionarea carierei.
(4) Consilierea şi orientarea în carieră includ următoarele tipuri de activităţi:
a) informarea cu privire la carieră, care se referă la toate informaţiile necesare pentru a
planifica, obţine şi păstra un anumit loc de muncă;

b) educaţia cu privire la carieră, care se realizează în universitate prin intermediul ariei
curriculare ,,consiliere şi orientare”. Sunt oferite informaţii despre piaţa muncii, se formează
abilităţi de a face alegeri privind educaţia, formarea, munca şi viaţa în general, oportunităţi de
a experimenta diverse roluri din viaţa comunităţii sau din viaţa profesională, instrumente
pentru planificarea carierei;
c) consilierea în carieră, care ajută studenţii sau absolvenţii să îşi clarifice scopurile şi
aspiraţiile, să îşi gestioneze cariera şi procesul de tranziţie în diferite momente;
d) consiliere pentru angajare, care ajută studenţii şi absolvenţii să îşi clarifice scopurile
imediate privind angajarea, să înveţe despre abilităţile necesare pentru a căuta şi a obţine un
loc de muncă;
e) plasarea la locul de muncă, care reprezintă sprijinul acordat persoanelor pentru găsirea
unui loc de muncă.
(5) Universitatea Andrei Saguna din Constanta instituie un sistem de aplicare şi monitorizare
a respectării prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, aprobat de Senatul
universitar.
Art. 4- (1) Studenţii au dreptul să înfiinţeze în cadrul universităţii ateliere, cluburi, cercuri,
formaţii artistice şi sportive, organizaţii, precum şi publicaţii, conform legii.
(2) Studenţii sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal, direct şi secret, la nivelul
diverselor formaţii, programe sau cicluri de studii, atât în cadrul facultăţilor cât şi al
universităţii. Ei sunt de drept reprezentanţii legitimi ai intereselor lor la nivelul comunităţii
academice. Conducerea universităţii nu se implică în organizarea procesului de alegere a
reprezentanţilor studenţilor.
(3) Statutul de student reprezentant nu poate fi condiţionat de conducerea universităţii.
(4) Conducerea Universităţii Andrei Saguna din Constanta sprijină constituirea unei
organizaţii studenţeşti la nivelul instituţiei. Această organizaţie, care reprezintă interesele
studenţilor la nivelul comunităţii universitare poate avea reprezentanţi în structurile
decizionale şi executive ale universităţii.
(5) Studenţii pot participa la acţiunile de voluntariat pentru care pot primi un număr de credite
transferabile; numărul de credite va fi stabilit de consiliul facultăţii, dar acesta nu poate depăşi
numărul de credite alocat în planul de învăţământ pentru perioadele de practică şi nu se ia în
considerare la numărul minim de credite necesar promovării într-un an superior.
Art. 5 -(1) În Universitatea Andrei Saguna din Constanta studenţii beneficiază de consiliere
psihologică prin cadrele didactice universitare acreditate pentru această activitate.
(2) a) Universitatea Andrei Saguna din Constanta acordă burse de performanţă şi de merit din
fonduri proprii, în condiţiile stabilite de Regulamentul intern privind acordarea burselor şi a
altor forme de ajutor social, aprobat de senat;
b) Recunoaşterea studiilor efectuate de către candidaţi sau studenţi în ţările de domiciliu
se va realiza de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
c) În urma analizei situaţiilor înaintate de consiliile facultăţilor, senatul universitar
propune spre aprobare consiliului de administraţie listele cu studenţii ce urmează a primi
burse sau alte forme de ajutor social.
(3) Activităţile extracurriculare – ştiinţifice, tehnice, culturale şi sportive sunt finanţate total
sau parţial din fondurile universităţii. În acest scop se pot folosi şi alte surse de finanţare.
(4) În situaţia în care în universitate se şcolarizează studenţi străini, care achită studiile în
valută, instituţia, în baza autonomiei universitare, dispune integral de veniturile obţinute.
(5) Studenţii străini, de origine etnică română, cetăţenii români rezidenţi în străinătate,
cetăţenii aparţinând statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi al Confederaţiei Elveţiene participă la examenele de admitere şi achită
taxe în aceleaşi condiţii ca pentru cetăţenii români.

Art. 6 -Studenţii Universității Andrei Șaguna din Constanta beneficiază și de următoarele
drepturi și au următoarele îndatoriri care decurg din Carta universitară şi regulamentele
adoptate pe baza ei, precum şi din prevederile contractului de studii.
(1) Studentii au următoarele drepturi:
a) să cunoască structura şi obiectivele fiecărei componente a curriculei, precum si
modalităţile de evaluare/examinare;
b) să beneficieze de dreptul la mobilitate internă şi externă. Creditele obţinute, pentru
acelaşi program de studiu, la alte instituţii de învăţământ superior, se analizează şi
avizează de Biroul executiv al facultăţii, la solicitarea studentului şi sunt aprobate de
Biroul Senatului;
c) să beneficieze de dreptul la o evaluare obiectivă a activităţii lor academice;
d) să-şi exprime liber opinia cu privire la formarea lor profesional-ştiinţifică;
e) să evalueze activitatea cadrelor didactice prin modalităţile organizate de
Universitate(fişe, vot, etc.);
f) să fie cazaţi, în limita locurilor disponibile, în spaţiile de cazare ale Universităţii, în
condiţiile stabilite prin regulamentul propriu;
g) să beneficieze de dreptul la examinare printr-o metodă alternativă, atunci când suferă
de o dizabilitate permanentă, care face imposibilă evaluarea cunoştinţelor în
modalitatea stabilită de Senatul universitar;
h) să folosească laboratoarele, cabinetele, amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii,
biblioteca şi sălile de lectură, baza sportivă, precum şi celelalte mijloace puse la
dispoziţie de UAS;
i) să participe la activitatea ştiinţifică studenţească, la activitatea cultural-educativă și
sportivă din Universitate;
j) să aleagă şi să fie aleşi ca reprezentanţi ai studenţilor în consiliile facultăţilor, în
senatul universitar, alegerea studenților se face prin vot universal, direct, secret și egal,
de către toți studenții facultății, Universității, după caz; statutul de student reprezentant
nu poate fi condiționat de conducerea Universității;
k) să poată fi reprezentați în toate structurile decizionale și consultative din Universitate;
conducerea Universităţii nu se implică în organizarea procesului de alegere a
reprezentanţilor studenţilor;
l) organizațiile studențești care reprezintă interesele studenților la nivelul comunității
universitare pot avea reprezentanți de drept în structurile decizionale și executive ale
Universității ;
m) să își exprime în mod liber opiniile academice, în cadrul Universității;
n) dreptul la asistență și la servicii complementare gratuite, prin: consilierea și informarea
de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laborator; consilierea în
scopul orientării profesionale; consilierea psihologică; au acces la principalele cărți de
specialitate și publicații științifice; au acces la datele referitoare la situația școlară
personală;
o) studenții au acces liber și gratuit la informații ce privesc propriul parcurs educațional
și viața comunității academice din Universitate, în conformitate cu prevederile legii;
p) să primească burse de studii, în conformitate cu reglementările proprii;
q) să participe la concursurile organizate la nivel național, în vederea obținerii de burse
pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în străinătate;
r) studenților le este asigurat dreptul la liberă alegere a disciplinelor opţionale, în
conformitate cu planurile de învățământ;
s) în condițiile prevăzute de regulamentele de organizare și desfășurare a programelor de
studii, cu aprobarea consiliului facultății și cu respectarea legislației în vigoare, cel
mult 5% din numărul studenților de la învățământul de licență cu frecvență şi numai o

singură dată pot parcurge 2 ani de studii într-un singur an. De la această prevedere se
exceptează primul și ultimul an de studii de la toate specializările din Universitate;
t) studenții sunt parteneri cu drepturi depline în procesul de asigurare a calității; studenţii
au dreptul de a evalua în mod oficial calitatea cadrelor didactice şi a procesului
educativ din Universitate;
u) să înființeze, în UAS, ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, formații artistice și sportive,
organizații, precum și publicații, conform legii ;
v) să participe la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite de
studii transferabile, în condițiile stabilite prin Regulamentul pregătirii profesionale a
studenților;
w) în timpul anului universitar, studenții beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe
mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar și naval.
Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru
categoriile de transport stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării,
tineretului și sportului;
x) studenții beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte,
spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate de
instituții publice, în limita bugetelor aprobate;
y) studenții cu dizabilități fizice au dreptul să aibă căi de acces adaptate acestora în
totalitatea spațiilor universitare, precum și condiții pentru desfășurarea normală a
activităților academice, sociale și culturale în cadrul Universității;
z) studenții din toate cele 2 cicluri pot funcționa pe posturi distincte de personal de
cercetare și personal de cercetare asociat în departamente
aa) studenții care provin din familii cu venituri reduse beneficiază de un sistem de
împrumuturi bancare pentru efectuarea studiilor, garantate de stat, în condițiile
legislației în vigoare, prin Agenția de credite și burse de studii; împrumuturile pot
acoperi taxele de studii și costul vieții pe perioada studiilor.
bb) în cadrul sistemului de credite transferabile, studenţii se pot transfera de la o formă de
învăţământ la alta, de la un domeniu de licenţă la altul, de la o facultate la alta, de la o
instituţie de învăţământ superior la alta sau, în cadrul aceleiaşi facultăţi, de la o
specializare la alta, numai în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare, cu acordul
conducerii instituţiilor şi în condiţiile stabilite de facultăţile implicate în transfer;
cc) un student poate urma concomitent cel mult două programe de studii (specializări),
indiferent de instituțiile de învățământ care administrează programele respective.
(2) Studenţii au următoarele îndatoriri:
a) să respecte prezenta Carta şi regulamentele adoptate pe baza ei;
b) să respecte misiunea Universităţii, precum şi standardele de calitate impuse de
aceasta;
c) să menţină baza materială pe care o folosesc în stare bună de funcţionare;
d) să respecte curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar;
e) să aibă o conduită decentă şi civilizată.
(3) Orice iniţiativă din partea studenţilor, care este de natură să aducă atingere ordinii şi
disciplinei universitare, sau să ştirbească autoritatea conducerii Universităţii, este interzisă.
(4) Încălcarea prevederilor aliniatului precedent se sancţionează cu exmatricularea.
(5) Orice membru al comunităţii academice care se consideră victima unui prejudiciu sau a
unei nedreptăţi, are dreptul la audienţa eşalonului superior celui care-l incriminează.
Art. 7. Universitatea va institui un sistem de aplicare și monitorizare a respectării Codului
universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.

Art. 8. Organizațiile studenților vor prezenta anual un Raport privitor la respectarea Codului
universitar al drepturilor și obligațiilor studentului, care este public.
Prezentul Cod universitar al drepturilor și obligațiilor studentului a fost aprobat în ședința
senatului universitar din 16.09.2011.
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