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INTRODUCERE 
 

 
 Prezentul raport are ca scop analizarea modului în care Codul drepturilor și obligațiilor 

studentului este implementat în instituțiile de învățământ superior de stat din România, precum 

și evaluarea gradului de respectare al drepturilor și obligațiilor studenților. 

 Potrivit articolului 19 al acestui act normativ, federaţiile naţionale ale organizaţiilor 

studenţeşti elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în 

universităţile din sistemul naţional de învăţământ. 

 Asumându-și scopul de a reprezenta drepturile și interesele studenților din România, 

Alianța Națională a Organizațiior Studențești din România (ANOSR) redactează a șasea 

ediție a Raportului național privind respectarea prevederilor Codului drepturilor și 

obligațiilor studentului, după cele publicate în 20121, 20142, 20153, 20174 și 20185. 

 În primul capitol al raportului este realizată o analiză a conținutului celor 42 de Coduri 

universitare ale drepturilor și obligațiilor studentului, adoptate de către instituțiile de 

învățământ superior din România, până la 30 septembrie 2018 și care, la momentul 

colectării datelor (16 ianuarie - 10 februarie 2019), erau publice pe siteurile proprii ale 

acestora. S-au urmărit transpunerea, adaptarea, precum  și omisiunea drepturilor și obligațiilor 

prevăzute în documentul național, în vederea identificării discrepanțelor între legislația 

națională și practicile interne ale universităților. 

 Al doilea capitol prezintă perspectiva studenților asupra stadiului implementării 

prevederilor Statutului Studentului. Conținutul capitolului este fundamentat pe răspunsurile 

reprezentanților organizațiilor studențești membre ANOSR, din 21 de universități de 

stat, la un chestionar lansat în luna noiembrie 2018, având ca referință perioada anului 

universitar 2017-2018. Datele colectate au fost analizate și interpretate prin metode analitice, 

logice și comparative. 

 Pornind de la concluziile analizelor efectuate, la finalul raportului pot fi găsite o serie 

de recomandări adresate atât universităților, cât și Ministerului Educației Naționale, precum și 

organizațiilor studențești, studenților reprezentanți și nu în ultimul rând, studenților - 

beneficiarii direcți ai prevederilor Codului. 

                                                 
1 Publicat în octombrie 2012 (pentru anul universitar 2011-2012):  

http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/10/Raport-National-de-Implementare-2012.pdf  
2 Publicat în aprilie 2014 (pentru anul universitar 2012-2013):  

http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2014/04/Raportul-national-de-Implementare-a-Statutului-Studentului-2013-

ANOSR1.pdf  
3 Publicat în aprilie 2015 (pentru anul universitar 2013-2014):  

http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/07/Raportul-de-implementare-al-SS-2014.pdf  
4 Publicat în iulie 2017 (pentru anul universitar 2015-2016): 

http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2017/07/Raport-ANOSR-privind-respectarea-prevederilor-codului-drepturilor-si-

obligatiilor-studentului..pdf  
5 Publicat în mai 2018 (pentru anul universitar 2016-2017): 

https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/05/Raport-SS-2016-2017.pdf  

http://goo.gl/27BmD5
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/10/Raport-National-de-Implementare-2012.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2014/04/Raportul-national-de-Implementare-a-Statutului-Studentului-2013-ANOSR1.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2014/04/Raportul-national-de-Implementare-a-Statutului-Studentului-2013-ANOSR1.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/07/Raportul-de-implementare-al-SS-2014.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2017/07/Raport-ANOSR-privind-respectarea-prevederilor-codului-drepturilor-si-obligatiilor-studentului..pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2017/07/Raport-ANOSR-privind-respectarea-prevederilor-codului-drepturilor-si-obligatiilor-studentului..pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/05/Raport-SS-2016-2017.pdf


 

 

 

 

 

Codul drepturilor și obligațiilor studentului 
 

 

Codul drepturilor și obligațiilor studentului, cunoscut și sub numele de Statutul 

Studentului, a fost adoptat la propunerea ANOSR, după mai mult de 5 ani de negocieri, prin 

Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666 din 30.03.2012, fiind 

prima inițiativă legislativă exclusiv studențească și totodată, unul dintre cele mai importante și 

legitime rezultate ale mișcării studențești din România. 

 

Codul drepturilor și obligațiilor studentului este actul normativ care reglementează 

toate drepturile, obligațiile și responsabilitățile pe care le au studenții în universitățile din 

România, fiind valabil pentru toate instituțiile de învățământ superior de stat sau private. 

 

Astfel, universităților le-a fost impus să elaboreze și să adopte un Cod universitar 

propriu al drepturilor și obligațiilor studentului în termen de 60 de zile după adoptarea Codului 

la nivel național, care să conțină toate drepturile și obligațiile prevăzute în documentul 

național, dar care să adauge și drepturi și obligații specifice studenților instituției fără a încălca 

prevederile cadrului legal național. 

 

Organizațiile studențești membre ANOSR s-au implicat, de-a lungul anilor, atât în 

elaborarea Codurilor universitare ale drepturilor și obligațiilor studentului, cât și în 

monitorizarea implementării acestora, prin redactarea de rapoarte, propuneri și recomandări 

în acest sens. 

 

 



   

   

 

  

 

 

 

CAPITOLUL  I 
 

 

I.1.  Analiza Codurilor universitare ale drepturilor și obligațiilor studentului (adoptate de instituțiile de învățământ superior de stat până 

la 30 septembrie 2018 și publice pe siteurile acestora la data de 10 februarie 2019). 

 

 

În vederea redactării prezentului raport, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a analizat  Codurile universitare 

ale drepturilor și obligațiilor studentului  adoptate de către cele 54 de instituții de învățământ superior de stat, civile și militare, din România. Datele au 

fost colectate în perioada 16 ianuarie – 10 februarie 2019. 

 

           

77.78%

22.22%

Situația adoptării și publicării pe siteurile proprii 

ale instituțiilor de învățământ superior de stat a 

Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studentului

Da Nu



   

   

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Nr. total instituții de 

învățământ superior 

de stat 

 

 

54 
 

Nr. total instituții de învățământ superior de stat  

care au adoptat și publicat pe siteurile proprii  

Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului 

 

 

42 
 

Nr. total instituții de învățământ superior de stat  

care nu au adoptat și/ sau publicat pe siteurile proprii  

Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului 

 

12 

 
 

 

Dintre care 

 

 

 

Civile 
 

 

 

47 
 

Nr. total instituții de învățământ superior de stat civile  

care au adoptat și publicat pe siteurile proprii  

Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului 

 

37 
 

Nr. total instituții de învățământ superior de stat civile  

care nu au adoptat și/ sau publicat pe siteurile proprii  

Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului 

 

10 

 

 

Militare 
 

 

 

7 
 

Nr. total instituții de învățământ superior de stat militare  

care au adoptat și publicat pe siteurile proprii  

Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului 

 

5 

 

Nr. total instituții de învățământ superior de stat militare  

care nu au adoptat și/ sau publicat pe siteurile proprii  

Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului 

 

2 

78.72%

21.28%

Situația la nivelul instituțiilor de învățământ superior de stat civile

care au adoptat și publicat pe siteurile proprii 

Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului

Da Nu

71.43%

28.57%

Situația la nivelul instituțiilor de învățământ superior de stat militare

care au adoptat și publicat pe siteurile proprii 

Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului

Da Nu



   

   

 

  

 

 

 

 Aproape un sfert (22,22%) dintre universitățile de stat din România nu oferă, la acest moment, acces public online studenților și oricăror 

părți interesate, la un Cod universitar al drepturilor și obligațiilor studentului, sau nu l-au adoptat, așa cum era prevăzut la Art. 2 din Anexa 1 a 

Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666/20126.   

 

Este dezamăgitor ca la aproximativ 7 ani de la emiterea acestui act normativ să mai existe instituții de învățământ superior de stat7 care să nu 

fi dus la îndeplinire aceste precizări (UTCB, UAUIM, USAMVB, UNMB, UNARTE, UNATC, AMGD, UMF Craiova, UMF Iași, UAT, ANIMVB, AFTS). 

 

 Datele ce vor fi prezentate în continuare vor reflecta contextul existent, raportat doar la cele 42 de universități de stat8, care la momentul analizei 

aveau publicate pe siteurile proprii acest document. Prin informațiile cuprinse mai jos s-a dorit oferirea unei imagini detaliate asupra gradului de 

implementare la nivel local al prevederilor de la nivel național. Acestea au fost ordonate descrescător, după procentul frecvenței menționării în 

documentele universităților și defalcate pe următoarele categorii de informații:  

 Mențiuni generale referitoare la activitatea instituțiilor de învățământ superior, a studenților, a studenților reprezentanți și a organizațiilor studențești 

(a se vedea Tabelul 1.1.); 

 Drepturi (a se vedea Tabelul 1.2.); 

 Gratuități (a se vedea Tabelul 1.3.); 

 Reduceri (a se vedea Tabelul 1.4.); 

 Burse (a se vedea Tabelul 1.5.); 

 Tabere (a se vedea Tabelul 1.6.); 

 Obligații (a se vedea Tabelul 1.7.). 
 

                                                 
6 Senatul universitar nou-ales adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, la propunerea studenţilor, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului cod, în termen de 60 de zile de la adoptarea acestuia. 

7 A se vedea Anexa 1. 

8 A se vedea Anexa 2. 



   

   

 

  

 

 

 

 

Tabelul 1.1. – Mențiuni generale – Gradul de implementare la nivel local al prevederilor de la nivel național,  

cuprinse în Anexa 1 a Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666/2012.  

 

 

Nr.  

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 

Menționat Nemenționat 
Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )9 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

 

 

 

 

 

1. 

Art. 4, 

alin. (1) 

Studenţii se pot asocia în structuri 

sau organizaţii studenţeşti potrivit 

prevederilor art. 203 alin. (1) din 

Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

97,62% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPet, UPG, UEM, ULBS, 

USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT,  

UMF Tm, ATMB, UNAP, APB, 

AFAHC, ANMB.  

0% - 2,38% 

UPit 

 

„Reprezentanţii studenţilor în 

Consiliul Facultăţii au dreptul 

să iniţieze demersuri pentru 

înfiinţarea de asociaţii 

profesionale la nivelul 

facultăţii.” 

- 

 

 

 

 

2. 

 

Art. 12, 

alin. (1) 

Studenţii sunt reprezentaţi în 

structurile consultative, decizionale 

şi executive din cadrul 

universităţilor, potrivit prevederilor 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi Cartei 

universitare. 

95,24% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPet, UPG, UEM, ULBS, 

USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm, ATMB, 

AFAHC, ANMB.  

2,38% APB 2,38% 

UNAP  

Este omisă mențiunea:  

 

„[...]şi executive [...]” 

UOC 

Mențiune 

suplimentară: 

 

„[...] și a 

Regulamentelor de 

alegere a membrilor 

Senatului Studențesc.” 

 

                                                 
9 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

 

Nr.  

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 

Menționat Nemenționat 
Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )10 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Art. 6, 

alin. (1) 

Studenţii sunt parteneri ai 

instituţiilor de învăţământ superior 

şi membri ai comunităţii 

universitare, având drepturi şi 

obligaţii în baza principiilor 

enunţate la art. 118 din Legea nr. 

1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

92,86% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, UAB, UAV, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UBB, UMF Cj, 

UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, UT Iași, 

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UO, 

UPet, UPit, UPG, UEM, ULBS, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, UVT, 

UMF Tm, ATMB, UNAP, APB, 

ANMB.  

2,38% AFAHC 4,76% 

SNSPA  

Este omisă mențiunea:  

 

„[...]având drepturi şi obligaţii 

în baza principiilor enunţate 

la art. 118 din Legea nr. 

1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare.” 

 

USAMV Tm  

Este omisă mențiunea: 

 

„Studenţii sunt parteneri ai 

instituţiilor de învăţământ 

superior şi membri ai 

comunităţii universitare”. 

UDJ  

Mențiune 

suplimentară: 

 

„Orice hotărâre care 

vizează în mod direct 

studenţii, luată fără 

consultarea oficială a 

reprezentanţilor 

studenţilor, este nulă 

de drept.” 

 

 

 

 

4. Art. 4, 

alin. (2) 

Organizaţiile studenţeşti legal 

constituite au drept de acces în 

spaţiile universitare pentru a 

organiza proiecte pentru studenţi 

sau pentru a derula activităţile 

interne, în afara orelor de curs şi a 

altor activităţi prestabilite. 

Universitatea are obligaţia de a 

reglementa aspectele de mai sus 

prin codul prevăzut la art. 2. 

90,48% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB, UMF 

Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, UT 

Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, UO, 

UPet, UPit, UPG, UEM, ULBS, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm, ATMB.  

9,52% UNAP, APB, AFAHC, ANMB.  0% - - 

                                                 
10 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

 

Nr.  

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial Mențiuni 

suplimentare 
( % )11 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5. 

Art. 5 

Asociaţiile studenţeşti legal constituite 

elaborează anual un raport privind 

respectarea prevederilor prezentului 

cod în fiecare universitate din sistemul 

naţional de învăţământ. Raportul se 

face public înainte de începerea 

fiecărui an universitar pe site-ul 

universităţii. În cazul constatării unor 

deficienţe, universitatea are obligaţia 

de a face publice modalităţile de 

soluţionare a acestora. 

90,48% 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB, UMF Cj, UAD, UOC, 

UMC, UCv, UDJ, UT Iași, USAMV Iași, 

UAIC, UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, 

UEM, ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, 

UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT, UMF 

Tm, ATMB. 

7,14% UNAP, APB, AFAHC. 2,38% 

ANMB  

Este omisă mențiunea: 

 

„În cazul constatării unor 

deficienţe, universitatea are 

obligaţia de a face publice 

modalităţile de soluţionare a 

acestora.” 

- 

 

 

 

 

6. 

Art. 12, 

alin. (5) 

 

p. I 

Reprezentanţii studenţilor în 

consiliile facultăţilor şi în senatele 

universitare sunt aleşi prin votul 

direct, secret şi universal al tuturor 

studenţilor de la nivelul facultăţii, 

respectiv al universităţii. 

90,48% 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UDJ, 

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UO, UPet, 

UPit, UPG, UEM, ULBS, USV, UVTgv, 

UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT, UMF 

Tm, ATMB, UNAP, AFAHC, ANMB. 

7,14% UCv, UT Iași, APB. 2,38% 

UTgJiu 

 

Mențiunea  

„al tuturor studenţilor”  

este înlocuită de: 

 

„al studenților înmatriculați la 

forma de învățământ cu 

frecvență” 

- 

7. 
Art. 13, 

alin. (4) 

Studenţii sunt încurajaţi să participe 

la acţiuni de voluntariat, pentru care 

pot primi un număr de credite 

conform art. 203 alin. (9) din Legea 

nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

90,48% 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB, UMF Cj, UAD, UOC, 

UMC, UCv, UDJ, UT Iași, USAMV Iași, 

UAIC, UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, 

UEM, ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, 

UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT, UMF 

Tm, AFAHC. 

9,52% ATMB, UNAP, APB, ANMB. 0% - - 

                                                 
11 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

 

Nr.  

crt. 

 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 

Menționat Nemenționat 
Menționat 

parțial Mențiuni 

suplimentare 
( % )12 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

8. 
Art. 12, 

alin. (3) 

Instituţiile de învăţământ superior 

nu pot condiţiona statutul de 

student reprezentant de 

performanţele academice, prezenţa 

la cursuri, seminare şi laboratoare. 

Cadrele didactice nu se pot implica 

în procedurile de alegere a 

studenţilor reprezentanţi, indiferent 

de nivelul de reprezentare. 

Intervenţiile se sancţionează 

conform prevederilor art. 312 din 

Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

85,72% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB, UMF 

Cj, UAD, UMC, UCv, UDJ, UT Iași, 

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UPit, 

UPG, UEM, USV, UVTgv, UMFST, 

UPT, USAMV Tm, UVT, UMF Tm, 

ATMB, UNAP, APB, AFAHC.  

4,76% UOC, ULBS. 9,52% 

UTgJiu 

Este omisă mențiunea: 

„Instituţiile de învăţământ 

superior nu pot condiţiona 

statutul de student 

reprezentant de 

performanţele academice, 

prezenţa la cursuri, seminare 

şi laboratoare.” 

 

UO, UPet, ANMB 

Este omisă mențiunea: 

„Cadrele didactice nu se pot 

implica în procedurile de 

alegere a studenţilor 

reprezentanţi, indiferent de 

nivelul de reprezentare. 

Intervenţiile se sancţionează 

conform prevederilor art. 312 

din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările 

ulterioare.” 

UNEFS 

Mențiune 

suplimentară: 

„dar poate cere o 

conduită civică 

elevată.” 

 

UBB 

Mențiune 

suplimentară: 

„[...]este interzisă 

implicarea în procedurile 

de alegere a studenților 

reprezentanți, indiferent 

de nivelul de 

reprezentare, cu 

excepția procesului de 

elaborare a 

Regulamentului de 

alegeri și a participării 

cu statut de observator 

din partea Senatului, 

Consiliului Facultății 

sau a unui observator 

desemnat de 

candidați.” 

 

                                                 
12 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

 

Nr.  

crt. 

 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 

Menționat Nemenționat 
Menționat 

parțial Mențiuni 

suplimentare 
( % )13 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

9. Art. 9 

Propaganda politică, precum şi 

orice formă de discriminare 

individuală sau de grup sunt 

interzise în cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior. 

83,34% 

UPB, UB, UMF București, SNSPA, 

UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB, UMF Cj, UAD, 

UOC, UMC, UDJ, USAMV Iași, 

UAIC, UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, 

ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, 

UPT, USAMV Tm, UVT, UMF Tm, 

ATMB, UNAP, APB.  

9,52% 
UCv, UT Iași, AFAHC, 

ANMB. 
7,14% 

ASE, UNEFS, UEM  

 

Lipsește mențiunea cu 

privire la interzicerea 

propagandei politice. 

- 

 

 

 

 

10. 
Art. 4, 

alin. (3) 

Instituţiile de învăţământ superior 

cooperează cu organizaţiile 

studenţeşti legal constituite şi se 

consultă cu acestea pentru 

aspectele privind dezvoltarea 

învăţământului superior. 

83,33% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, USAMV Iași, UAIC, UAGE, 

UPG, UEM, ULBS, USV, UVTgv, 

UTgJiu, UMFST, UPT, USAMV Tm, 

UVT, UMF Tm, ATMB, APB.  
 

16,67% 
UT Iași, UO, UPet, UPit, 

UNAP, AFAHC, ANMB. 
0% - - 

 

 

 

11. Art. 6, 

alin. (2) 

Activitatea studenţilor în cadrul 

comunităţii universitare este 

reglementată de principiile 

enunţate la art. 202 alin. (1) din 

Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

83,33% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UPG, UEM, ULBS, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm, UNAP. 
 

16,67% 
UO, UPet, UPit, ATMB, APB, 

AFAHC, ANMB. 
0% - - 

                                                 
13 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

       

 

Nr.  

crt. 

 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 

Menționat Nemenționat 
Menționat 

parțial Mențiuni 

suplimentare 
( % )14 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

 

 

 

 

 

12. 
Art. 3, 

alin. (1) 

Calitatea de student, respectiv 

student-doctorand se dobândeşte 

prin admiterea la un program de 

studii universitare de licenţă, master 

şi, respectiv, doctorat, potrivit art. 

142 alin. (7) şi art. 199 alin. (2) din 

Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

76,20% 

 

 

UPB, UB,UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UVA, UAV, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UMC, USAMV Iași, 

UAIC, UAGE, UPG, UEM, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm, ATMB, 

UNAP, AFAHC. 

 

23,80% 

UOC, UCv, UDJ, 

UT Iași, UO, UPet, UPit, 

ULBS, APB, ANMB. 

0% - - 

 

 

 

 

13. Art. 3, 

alin. (2) 

Contractul de studii încheiat între 

student şi universitate în urma 

admiterii la un program de studii 

universitare nu se poate modifica în 

timpul anului universitar. 

73,81% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UMC, USAMV Iași, 

UAIC, UAGE, UPG, UEM, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm, UNAP, 

AFAHC. 

 

23,80% 

UOC, UCv, UDJ,  

UT Iași, UO, UPet, UPit, 

ULBS, APB, ANMB.  

2,39% 

ATMB  

 

„Contractul de studii încheiat 

între student şi academie se 

poate modifica doar la 

începutul fiecărui an 

universitar, prin act adiţional.” 

UAB  

Mențiune 

suplimentară:  

 

„cu excepţia situaţiilor 

legale care ar impune 

acest fapt.” 

 

 

                                                 
14 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

 

Nr.  

crt. 

 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 

Menționat Nemenționat 
Menționat 

parțial Mențiuni 

suplimentare 
( % )15 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

14. 
Art. 12, 

alin. (4) 

Un student nu poate avea calitatea 

de student reprezentant în structuri 

decizionale (consiliu, senat şi 

consiliu de administraţie) ale 

universităţii pentru mai mult de 4 

ani, indiferent de perioada în care s-

au derulat mandatele şi de 

întreruperile acestora. 

73,81% 

 

UPB, UNEFS, UAB, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UBB, UAD, UMC, 

UCv, UDJ, UT Iași, USAMV Iași, 

UAIC, UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, 

UEM, ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, 

UMFST, UPT, UVT,  

UMF Tm, ATMB, AFAHC. 

19,05% 

UMF București, ASE, SNSPA, 

UAV, UOC, USAMV Tm, APB, 

ANMB. 

7,14% 

Este omisă mențiunea: 

„pentru mai mult de 4 ani”: 

UB 

„durata mandatului de 

reprezentant în structurile 

decizionale ale Universităţii 

este de un an, cu posibilitatea 

reînnoirii în limitele duratei 

normale ale aceluiași ciclu de 

studii.” 

 

UMF Cj 

„Un student nu poate avea 

calitatea de student 

reprezentant în structuri 

decizionale (Consiliu, Senat şi 

Consiliu de Administraţie) ale 

Universităţii o perioadă mai 

mare decât durata normală a 

programului de studiu la care 

este înmatriculat, [...].” 

 

UNAP 

Este omisă mențiunea: 

„[...] indiferent de perioada în 

care s-au derulat mandatele 

şi de întreruperile acestora.” 

UAB 

Mențiune 

suplimentară: 

 

„[...] cu excepţia 

cazurilor de realegere 

succesivă în aceste 

funcţii de student 

membru în Consiliu şi 

Senat de către 

studenţii universităţii;” 

 

 

USAMV Tm 

Mențiune 

suplimentară: 

 

„Un student nu poate 

avea calitatea de 

student reprezentant 

în mai multe structuri 

decizionale simultan 

(Consiliul Facultăţii, 

Senat şi Consiliul de 

Administraţie).” 

                                                 
15 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

 

Nr.  

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial Mențiuni 

suplimentare 
( % )16 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

 

 

 

 

15. 
Art. 12, 

alin. (6) 

 

Procesul de desemnare a 

studenţilor membri în orice alte 

structuri consultative, deliberative şi 

executive decât cele prevăzute de 

Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, se realizează 

în baza autonomiei universitare şi se 

stabileşte de către studenţi. 

73,80% 

UPB, UB, ASE, UNEFS, SNSPA, UAB, 

UAV, UVA, UTBv, UTCN, USAMV Cj, 

UMF Cj, UAD, UMC, UDJ,  

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UPit, 

UEM, USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, 

UPT, USAMV Tm, UVT, UMF Tm, 

APB, AFAHC, ANMB. 

26,20% 

UMF București, UBB, UOC, 

UCv, UT Iași, UO, UPet, UPG, 

ULBS, ATMB, UNAP.  

0% - - 

 

 

 

 

16. Art. 10 

Drepturile studenţilor cu dizabilităţi 

fizice în desfăşurarea activităţilor 

academice şi a celor sociale şi 

culturale sunt prevăzute la art. 118 

alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

71,43% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UMF Cj, UAD, 

UOC, UMC, UDJ, USAMV Iași, 

UAIC, UAGE, UPit, UPG, UEM, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm. 

 

28,57% 

UNEFS, UBB, UCv, UT Iași, 

UO, UPet, ULBS, ATMB, 

UNAP, APB, AFAHC, ANMB.  

0% - - 

 

 

 

 

17. Art. 7 

Statul garantează pentru toţi 

studenţii din sistemul naţional de 

învăţământ un învăţământ echitabil 

în ceea ce priveşte admiterea, 

parcurgerea şi finalizarea studiilor. 

69,05% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UMF Cj, 

UAD, UOC, UMC, UDJ, USAMV Iași, 

UAGE, UPG, UEM, USV, UVTgv, 

UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, ATMB.  

 

30,95% 

UBB, UCv, UT Iași, UAIC, UO, 

UPet, UPit, ULBS, UTgJiu, 

UNAP, APB, AFAHC, ANMB. 

0% - - 

                                                 
16 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

 

Nr.  

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial Mențiuni 

suplimentare 
( % )17 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

 

 

18. Art. 12, 

alin. (5) 

 

p. II 

Organizaţiile studenţeşti legal 

constituite la nivel de 

facultate/universitate pot delega 

reprezentanţi de drept în aceste 

structuri. Numărul reprezentanţilor 

delegaţi de organizaţiile studenţeşti în 

aceste structuri se stabileşte în baza 

autonomiei universitare. 

64,29% 

UPB, UNEFS, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB, UMF 

Cj, UAD, UMC, UCv, UDJ, UT Iași, 

USAMV Iași, UAGE, UPit, UEM, 

USV, UVTgv, UMFST, UPT, USAMV 

Tm, UVT, UMF Tm, AFAHC. 

33,33% 

UB, UMF București, ASE, 

UOC, UAIC, UO, UPet, UPG, 

ULBS, UTgJiu, ATMB, UNAP, 

APB, ANMB. 

2,38% 

SNSPA 

Este omisă mențiunea: 

„Numărul reprezentanţilor 

delegaţi de organizaţiile 

studenţeşti în aceste structuri se 

stabileşte în baza autonomiei 

universitare.” 

- 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

19. Art. 8 

Candidaţii proveniţi din medii 

dezavantajate socioeconomic sau 

marginalizate din punct de vedere 

social, inclusiv absolvenţi ai liceelor 

din mediul rural sau din oraşe cu mai 

puţin de 10.000 de locuitori, pot 

beneficia de un număr de locuri 

bugetate garantate, în condiţiile legii. 

Asigurarea, pentru această categorie 

de studenţi, a serviciilor gratuite de 

orientare şi consiliere educaţională şi 

profesională, a serviciilor de tutorat, 

precum şi urmărirea traseelor 

educaţionale în vederea asigurării 

integrării lor academice, sociale şi 

culturale în comunitate constituie, 

împreună cu calitatea acestora, un 

criteriu de evaluare a calităţii 

universităţii. 

61,91% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UMF Cj, 

UAD, UMC, UDJ, USAMV Iași, 

UAGE, UPG, UEM, USV, UVTgv, 

UMFST, UPT, UVT, UMF Tm.  

28,57% 

UBB, UOC, UCv, 

UT Iași, UPit, ULBS, UTgJiu, 

ATMB, UNAP, APB, AFAHC, 

ANMB. 

9,52% 

UAIC, UPet, UO  

Este omisă mențiunea: 

„[...] a serviciilor gratuite de 

orientare şi consiliere 

educaţională şi profesională, a 

serviciilor de tutorat, precum şi 

urmărirea traseelor educaţionale 

în vederea asigurării integrării lor 

academice, sociale şi culturale în 

comunitate constituie, împreună 

cu calitatea acestora, un criteriu 

de evaluare a calităţii 

universităţii.” 

 

USAMV Tm  

Este omisă mențiunea: 

„[...] inclusiv absolvenţi ai liceelor 

din mediul rural sau din oraşe cu 

mai puţin de 10.000 de locuitori, 

pot beneficia de un număr de 

locuri bugetate garantate, în 

condiţiile legii.” 

- 

                                                 
17 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

 

Nr.  

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial Mențiuni 

suplimentare 
( % )18 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Art. 11, 

alin. (2) 

Universitatea va publica rezultatele 

evaluării cadrelor didactice de către 

studenţi pe site-ul propriu, în 

format lizibil, în condiţiile legislaţiei 

în vigoare. Rezultatele vor conţine 

centralizarea tuturor evaluărilor 

pentru fiecare profesor în parte. 

54,77% 

UPB, UMF București, UAB, UAV, 

UVA, UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB, 

UMF Cj, UAD, UMC, UDJ, USAMV 

Iași, UAIC, UAGE, UPit, UEM, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UMF Tm, 

UNAP. 

35,71% 

UB, UNEFS, SNSPA, UOC, 

UCv, UT Iași,  

UO, UPet, UPG, ULBS, 

USAMV Tm, ATMB, APB, 

AFAHC, ANMB.  

9,52% 

ASE  

Este menționat doar: 

„Rezultatele evaluărilor vor fi 

publicate în rețeaua intranet 

a ASE București.” 

 

USV  

Este omisă mențiunea: 

„Rezultatele vor conține 

centralizarea tuturor 

evaluărilor pentru fiecare 

profesor în parte.” 

 

UPT  

Este menționat doar: 

„Evaluările [...] sunt publicate 

pe site‐ul universității.” 

 

UVT  

Este menționat doar: 

„Universitatea va permite 

accesul studenților la 

consultarea rezultatelor 

evaluării cadrelor didactice de 

către studenți, la cerere.” 

 

- 

                                                 
18 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

 

Nr.  

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial Mențiuni 

suplimentare 
( % )19 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

 

 

 

21. 
Art. 11, 

alin. (3) 

Modul de identificare, organizare şi 

evaluare a practicii de specialitate 

reprezintă un criteriu obligatoriu de 

evaluare a calităţii programelor de 

studiu. 

50,00% 

UPB, UMF București, SNSPA, UAB, 

UVA, UTBv, UTCN, USAMV Cj, 

UAD, UMC, UDJ, USAMV Iași, 

UAGE, UPit, USV, UVTgv, UTgJiu, 

UMFST, UPT, UMF Tm, UNAP. 

50,00% 

 

UB, ASE, UNEFS, UAV, UBB, 

UMF Cj, UOC, UCv, UT Iași, 

UAIC, UO, UPet, UPG, UEM, 

ULBS, USAMV Tm, UVT, 

ATMB, APB, AFAHC, ANMB. 

 

0% - - 

 

 

 

 

22. Art. 19 

Federaţiile naţionale ale 

organizaţiilor studenţeşti elaborează 

anual un raport privind respectarea 

prevederilor prezentului cod în 

universităţile din sistemul naţional 

de învăţământ. 

28,57% 

UPB, ASE, UAB, UTBv, UAD, UAGE, 

UO, UPet, UVTgv, UMFST, UPT, 

UMF Tm. 

71,43% 

UB, UMF București, UNEFS, 

SNSPA, UAV, UVA, UTCN, 

USAMV Cj, UBB, UMF Cj, 

UOC, UMC, UCv, UDJ, UT 

Iași, USAMV Iași, UAIC, UPit, 

UPG, UEM, ULBS, USV, 

UTgJiu, USAMV Tm, UVT, 

ATMB, UNAP, APB, AFAHC, 

ANMB. 

0% - - 

 

 

 

 

 

23. 
Art. 12, 

alin. (7) 

Federaţiile studenţeşti legal 

constituite la nivel naţional 

desemnează reprezentanţi în 

consiliile consultative ale 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului (MECTS) 

potrivit art. 217 alin. (1) din Legea 

nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

26,20% 

UPB, UNEFS, UAB, UTBv,  

USAMV Cj, UO, UPet, UVTgv, 

UMFST, UPT, UMF Tm. 

73,80% 

 

UB, UMF București, ASE, 

SNSPA, UVA, UAV, UTCN, 

UBB, UMF Cj, UAD, UOC, 

UMC, UCv, UDJ, UT Iași, 

USAMV Iași, UAIC, UAGE, 

UPit, UPG, UEM, ULBS, USV, 

UTgJiu, USAMV Tm, UVT, 

ATMB, UNAP, APB, AFAHC, 

ANMB. 

 

0% - - 

                                                 
19 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

 

Tabelul 1.2. – Drepturi – Gradul de implementare la nivel local al prevederilor de la nivel național,  

cuprinse în Anexa 1 a Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666/2012.  

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 

Menționat Nemenționat 
Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )20 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

1. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. h) 

 

Dreptul de a beneficia de un 

îndrumător de an/secţie/grupă, în 

funcţie de dimensiunea acestor 

structuri, din rândul cadrelor 

didactice din facultatea în cadrul 

căreia îşi desfăşoară cursurile. 
 

100% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, UEM, 

ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, 

UPT, USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, ATMB, UNAP, APB, 

AFAHC, ANMB. 

0% - 0% - - 

2. 
Art. 14, 

lit. a) 

Dreptul la asistenţă medicală 

gratuită potrivit prevederilor art. 

205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

100% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, UEM, 

ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, 

UPT, USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, ATMB, UNAP, APB, 

AFAHC, ANMB. 

0% - 0% - 

UOC, UVT  

Mențiune 

suplimentară:  

 

„medicamentația fiind 

gratuită doar în limita 

fondurilor disponibile”  

                                                 
20 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )21 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

3. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. b) 

 

Dreptul de acces la programe de 

mobilitate internă şi externă, cu 

recunoaşterea, conform 

legii, a creditelor obţinute în acest 

fel. 
 

95,24% 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB, UMF Cj, UAD, UOC, 

UMC, UCv, UDJ, UT Iași, USAMV Iași, 

UAIC, UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, 

UEM, ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, 

UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, ATMB, UNAP, AFAHC. 

2,38% APB 2,38% 

ANMB  

Sunt menționate doar 

mobilitățile Erasmus. 

- 

4. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. k) 

Drepturi de autor şi de proprietate 

intelectuală pentru rezultatele 

obţinute prin activităţile  

de cercetare-dezvoltare, creaţie 

artistică şi inovare, conform 

legislaţiei în vigoare şi Cartei  

universitare şi eventualelor 

contracte între părţi. 

95,24% 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB, UMF Cj, UAD, UOC, 

UMC, UCv, UDJ, UT Iași, USAMV Iași, 

UAIC, UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, 

UEM, ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, 

UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, ATMB, UNAP, AFAHC. 

4,76% APB, ANMB. 0% - - 

5. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. l) 

Dreptul de a beneficia gratuit de 

servicii de informare şi consiliere 

academică, profesională, 

psihologică şi socială, conexe 

activităţii de învăţământ, puse la 

dispoziţie de instituţia de 

învăţământ superior, potrivit Cartei 

universitare. 

95,24% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, UEM, 

ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, 

UPT, USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, ATMB, UNAP, AFAHC. 
 

4,76% APB, ANMB. 0% - - 

                                                 
21 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 

Menționat Nemenționat 
Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )22 Universități ( % ) Universități ( % ) 

Universități 

6. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. r) 

Dreptul la o evaluare obiectivă şi 

nediscriminatorie a competenţelor 

dobândite după parcurgerea unui 

curs, cu respectarea programei, şi 

dreptul de a cunoaşte baremul 

după care a fost evaluat. 

95,24% 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB, UMF Cj, UAD, UOC, 

UMC, UCv, UDJ, UT Iași, USAMV Iași, 

UAIC, UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, 

UEM, ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, 

UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, ATMB, UNAP, APB. 

2,38% AFAHC 2,38% 

ANMB  

Este omisă mențiunea: 

 

„evaluare obiectivă şi 

nediscriminatorie a 

competenţelor dobândite 

după parcurgerea unui curs” 

UBB, UAV 

Mențiune 

suplimentară:  

 

„Nu se poate dispune, 

cu titlu de sancțiune 

disciplinară, interdicția 

prezentării studentului 

la examene.” 

7. 

Art. 12, 

alin. (2), 

lit. a) 

Dreptul de a alege şi de a fi aleşi în 

structuri de conducere ale 

universităţii, conform Legii nr. 

1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

95,24% 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB, UMF Cj, UAD, UOC, 

UMC, UCv, UDJ, UT Iași, USAMV Iași, 

UAIC, UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, 

UEM, ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, 

UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, ATMB, APB, ANMB. 
 

4,76% UNAP, AFAHC. 0% - - 

8. 
Art. 14, 

lit. b) 

Dreptul la cazare, cu excepţia 

cazului în care studiază în localitatea 

de domiciliu, în condiţiile legii. 

95,24% 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB, UMF Cj, UAD, UOC, 

UMC, UCv, UDJ, UT Iași, USAMV Iași, 

UAIC, UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, 

UEM, ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, 

UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, ATMB, APB, ANMB. 
 

4,76% UNAP, AFAHC. 0% - - 

                                                 
22 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )23 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

9. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. c) 

Dreptul de transfer de la o 

universitate la alta, conform 

prevederilor legislaţiei în vigoare şi  

cartelor universitare. 

92,86% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, UAB, UAV, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, UEM, 

ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, 

UPT, USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, ATMB, UNAP, AFAHC. 

7,14% SNSPA, APB, ANMB. 0% - - 

10. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. g) 

Dreptul de a beneficia la începutul 

primului an de studiu de un "Ghid al 

studentului", cu informaţii 

referitoare la: drepturile şi obligaţiile 

studentului, disciplinele din planul 

de învăţământ, serviciile puse la 

dispoziţie de universitate, 

procedurile de evaluare, cuantumul 

taxelor, baza materială a 

universităţii şi a facultăţii, informaţii 

despre asociaţiile studenţeşti legal 

constituite, modalităţi de acces la 

burse şi alte mijloace de finanţare, 

mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi 

subvenţii acordate. 

92,86% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, UEM, 

ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, UPT, 

USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, UNAP, APB, AFAHC, 

ANMB. 

2,38% UAV 4,76% 

UMFST 

Mențiunea „la începutul 

primului an de studiu de un 

<<Ghid al studentului>>, cu 

informaţii referitoare la” 

 

Este înlocuită de:  

„de a beneficia la începutul 

primului an de studiu de 

informații pe site referitoare la” 

 

ATMB 

Informarea studenților la 

începutul primului an nu se 

face printr-un „Ghid al 

studentului”. Aceștia sunt 

informați de către 

îndrumătorul de studii. 

- 

                                                 
23 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )24 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

11. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. n) 

Dreptul la recunoaşterea practicii 

efectuate individual, după evaluarea 

gradului de îndeplinire a 

obiectivelor de practică în 

conformitate cu programul de 

studiu. 

92,86% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, UEM, 

ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, 

UPT, USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, UNAP, ANMB. 

7,14% ATMB, APB, AFAHC. 0% - - 

12. 
Art. 14, 

lit. d) 

Dreptul la acces în spaţiile 

universitare pentru a organiza 

proiecte pentru studenţi sau pentru 

a derula activităţile interne, în afara 

orelor de curs şi a altor activităţi 

prestabilite, în conformitate cu 

prevederile Cartei universitare. 

92,86% 

UPB, UB, UMF București, ASE, SNSPA, 

UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, 

UT Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, UO, 

UPet, UPit, UPG, UEM, ULBS, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, USAMV 

Tm, UVT, UMF Tm, ATMB, APB, 

ANMB. 

7,14% UNEFS, UNAP, AFAHC. 0% - - 

13. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. d) 

Dreptul la protecţia datelor 

personale. 
90,48% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, 

UT Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, 

UPit, UPG, UEM, ULBS, USV, UVTgv, 

UTgJiu, UMFST, UPT, USAMV Tm, 

UVT, UMF Tm, ATMB, UNAP, AFAHC. 
 

9,52% UO, UPet, APB, ANMB 0% - - 

                                                 
24 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )25 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

14. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. o) 

Dreptul de a întrerupe şi relua 

studiile conform Cartei universitare 

şi legislaţiei în vigoare. 

90,48% 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, 

UT Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, 

UPit, UPG, UEM, ULBS, USV, UVTgv, 

UTgJiu, UMFST, UPT, USAMV Tm, 

UVT, UMF Tm, ATMB, UNAP, AFAHC. 

9,52% UO, UPet, APB, ANMB. 0% - - 

15. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. s) 

Dreptul la examinarea printr-o 

metodă alternativă atunci când 

suferă de o dizabilitate temporară 

sau permanentă, certificată medical, 

care face imposibilă prezentarea 

cunoştinţelor învăţate în maniera 

prestabilită de către titularul de 

curs, astfel încât metoda alternativă 

indicată să nu limiteze atingerea 

standardelor examinării. 

90,48% 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB, UAD, UOC, UMC, 

UCv, UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, UEM, 

ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, 

UPT, USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, ATMB, UNAP. 

9,52% UMF Cj, APB, AFAHC, ANMB. 0% - - 

16. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. ț) 

Dreptul de a beneficia de un proces 

educaţional centrat pe student în 

vederea dezvoltării personale, 

integrării în societate şi dezvoltării 

capacităţii de angajare, păstrării 

locului de muncă şi mobilităţii pe 

piaţa muncii. 

90,48% 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, 

UT Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, UO, 

UPet, UPit, UPG, UEM, ULBS, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, USAMV 

Tm, UVT, UMF Tm, ATMB. 

7,14% APB, AFAHC, ANMB. 2,38% 

UNAP 

Este omisă mențiunea: 

 

„în vederea dezvoltării 

personale, integrării în societate 

şi dezvoltării capacităţii de 

angajare, păstrării locului de 

muncă şi mobilităţii pe piaţa 

muncii” 

- 

                                                 
25 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )26 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

17. 
Art. 15, 

alin. (1) 

Dreptul de a cunoaşte mecanismele 

prin care se stabilesc taxele de 

studiu, precum şi alte taxe 

percepute de universitate, în 

conformitate cu Carta universitară. 

90,48% 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB, UMF Cj, UAD, UOC, 

UMC, UCv, UDJ, UT Iași, USAMV Iași, 

UAIC, UAGE, UPit, UPG, UEM, ULBS, 

USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm, ATMB, 

UNAP, APB. 

9,52% UO, UPet, AFAHC, ANMB. 0% - - 

18. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. f) 

Dreptul de a fi informat, în primele 

două săptămâni de la începerea 

semestrului, cu privire la programa 

analitică, structura şi obiectivele 

cursului, competenţele generate de 

acesta, precum şi cu privire la 

modalităţile de evaluare şi 

examinare. Orice modificare 

ulterioară a modalităţilor de 

evaluare şi examinare poate fi 

făcută doar cu acordul studenţilor. 

88,10% 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB, UMF Cj, UAD, UOC, 

UMC, UCv, UDJ, UT Iași, USAMV Iași, 

UAIC, UAGE, UPit, UPG, UEM, ULBS, 

USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

UVT, UMF Tm, ATMB, UNAP, AFAHC. 

0% - 11,90% 

UO, UPet, USAMV Tm, 

APB, ANMB 

Este omisă mențiunea:  

 

„Orice modificare ulterioară a 

modalităţilor de evaluare şi 

examinare poate fi făcută 

doar cu acordul studenţilor.” 

- 

19. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. j) 

Dreptul de acces la regulamente, 

hotărâri, decizii, procese-verbale şi 

alte documente ale  

instituţiei la care studiază, în 

condiţiile legislaţiei în vigoare. 

88,10% 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, 

UT Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, 

UPit, UPG, UEM, USV, UVTgv, UTgJiu, 

UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT, UMF 

Tm, ATMB, UNAP, AFAHC. 

11,90% UO, UPet, ULBS, APB, ANMB. 0% - - 

                                                 
26 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )27 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

20. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. q) 

Dreptul de a refuza să participe la 

procesul educaţional mai mult de 8 

ore pe zi, reprezentând cursuri, 

laboratoare şi seminare, exceptând 

cazurile de pregătire practică. 

88,10% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, UEM, 

ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, 

UPT, UVT, UMF Tm, UNAP. 

11,90% 
USAMV Tm, ATMB, APB, 

AFAHC, ANMB. 
0% - - 

21. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. u) 

Dreptul de a beneficia de trasee 

flexibile de învăţare, conform art. 

123 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. În acest sens, în cadrul 

programului de studiu va fi asigurat 

un număr minim de cursuri 

opţionale şi/sau facultative din 

totalitatea cursurilor oferite de 

universitate. 

88,10% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UPet, UPit, UPG, UEM, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm, ATMB, 

UNAP. 

11,90% 
UO, ULBS, APB, AFAHC, 

ANMB. 
0% - - 

22. 

Art. 12, 

alin. (2), 

lit. b) 

Dreptul de a fi reprezentaţi în 

senatul universitar şi în consiliul 

facultăţii într-o proporţie de 

minimum 25%, în condiţiile Legii nr. 

1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale Cartei 

universitare. 

88,10% 

UPB, UB, UMF București, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UBB,  UMF Cj, 

UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, UT Iași, 

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UO, 

UPet, UPit, UPG, UEM, USV, UVTgv, 

UTgJiu, UMFST, UPT, USAMV Tm, 

UVT, UMF Tm, ATMB, ANMB. 

11,90% 
ASE, ULBS, UNAP, APB, 

AFAHC. 
0% - - 

                                                 
27 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )28 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

23. 

Art. 12, 

alin. (2), 

lit. c) 

Dreptul de a fi reprezentaţi în 

structurile universităţii care 

gestionează serviciile sociale, 

inclusiv comisiile de cazări, de 

alocare a burselor, de alocare a 

taberelor tematice. 

88,10% 

UPB, UB, ASE, UNEFS, SNSPA, UAB, 

UAV, UVA, UTBv, UTCN, USAMV Cj, 

UBB, UMF Cj, UAD, UOC, UMC, 

UCv, UDJ, UT Iași, USAMV Iași, 

UAIC, UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, 

UEM, USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, 

UPT, USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, ATMB, UNAP. 

11,90% 
UMF București, ULBS, APB, 

AFAHC, ANMB. 
0% - - 

24. 
Art. 15, 

alin. (2) 

Dreptul de a fi informat cu privire la 

numărul, tipul şi cuantumul fiecărei 

taxe practicate de către universităţi. 

88,10% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UPit, UPG, UEM, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm, ATMB, 

UNAP, APB. 

11,90% 
UO, UPet, ULBS, AFAHC, 

ANMB. 
0% - - 

25. 
Art. 14, 

lit. g) 

Dreptul la un termen de înscriere de 

cel puţin 5 zile lucrătoare de la 

afişarea anunţului pentru 

concursurile organizate în 

universitate, inclusiv cele pentru 

burse, tabere, cazare şi mobilităţi. 

85,72% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UPit, UPG, UEM, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm, ATMB, 

AFAHC. 

14,28% 
UO, UPet, ULBS, UNAP, APB, 

ANMB. 
0% - - 

                                                 
28 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )29 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

26. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. m) 

Dreptul la practică în conformitate 

cu obiectivele programului de studii 

universitare, precum şi dreptul la 

baza materială, transport şi masă 

asigurate în condiţiile legii. 

83,34% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPet, UPit, UEM, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST,  

USAMV Tm, UVT, UMF Tm, UNAP. 

7,14% ATMB, APB, AFAHC. 9,52% 

UPG, ULBS 

Este omisă mențiunea:  

„dreptul la baza materială, 

transport şi masă asigurate în 

condiţiile legii.” 

 

UPT, ANMB 

Este omisă mențiunea:  

„dreptul la [...] transport şi 

masă asigurate în condiţiile 

legii.” 

- 

27. 
Art. 14, 

lit. e) 

Dreptul de a sesiza abuzuri şi 

nereguli şi de a cere verificarea şi 

evaluarea acestor sesizări de către 

organisme specializate prevăzute de 

legislaţia în vigoare, precum şi 

dreptul la protecţia celor care 

sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 

privind protecţia personalului din 

autorităţile publice, instituţiile 

publice şi din alte unităţi care 

semnalează încălcări ale legii. 

83,34% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, UT 

Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, UPit, 

UPG, UEM, USV, UVTgv, UTgJiu, 

UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, ATMB, APB. 

2,38% AFAHC 14,28% 

UDJ, UNAP 

Este omisă mențiunea: 

„dreptul la protecţia celor 

care sesizează, potrivit Legii 

nr. 571/2004 privind protecţia 

personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi 

din alte unităţi care 

semnalează încălcări ale 

legii.” 

 

UO, UPet, ULBS, ANMB 

Este menționat ca obligație a 

studenților. 

 

 

UNAP 

„Orice persoană poate 

sesiza universitatea cu 

privire la săvârşirea 

unei fapte ce poate 

constitui abatere 

disciplinară. Sesizarea 

se face în scris şi se 

înregistrează la 

registratura 

universității.” 

                                                 
29 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )30 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

28. 

Art. 12, 

alin. (2), 

lit. d) 

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, 

potrivit art. 209 alin. (2) din Legea 

nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

83,33% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UPit, UPG, UEM, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, ATMB. 

16,67% 
UO, UPet, ULBS, UNAP, APB, 

AFAHC, ANMB. 
0% - - 

29. 
Art. 14, 

lit. c) 

Dreptul la subvenţii pentru cazare 

conform art. 205 alin. (15) din Legea 

nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

83,33% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPit, UPG, UEM, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm. 
 

16,67% 
UPet, ULBS, ATMB, UNAP, 

APB, AFAHC, ANMB. 
0% - - 

30. 

Art. 12, 

alin. (2), 

lit. e) 

Dreptul de a fi informaţi şi 

consultaţi de către reprezentanţii 

studenţilor în legătură cu  

hotărârile votate în structurile de 

conducere ale instituţiei din care 

aceştia fac parte. 

80,95% 

UPB, UB, ASE, UNEFS, SNSPA, UAB, 

UAV, UVA, UTBv, UTCN, USAMV Cj, 

UBB, UMF Cj, UAD, UMC, UCv, UDJ, 

UT Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, 

UPet, UPit, UPG, UEM, USV, UVTgv, 

UTgJiu, UMFST, UPT, USAMV Tm, 

UVT, UMF Tm, ATMB. 

16,67% 
UMF București, UO, ULBS, 

UNAP, APB, AFAHC, ANMB. 
2,38% 

UOC 

 

Este menționat ca obligație a 

studenților reprezentanți. 

- 

                                                 
30 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )31 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

31. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. a) 

Dreptul la învăţământ de calitate. 80,95 

 

UPB, UB, UMF București, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UPit, UPG, UEM, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm, ATMB, 

UNAP. 

 

16,67% 
ASE, UO, UPet, ULBS, APB, 

AFAHC, ANMB. 
2,38% 

UMF Cluj 

Este înlocuit cu: 

„Dreptul la un învăţământ 

care să conducă la o formare 

profesională adecvată pentru 

exercitarea profesiei pe 

teritoriul Uniunii Europene și 

Spațiului Economic 

European.” 

- 

32. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. t) 

Dreptul de a i se restitui, la cerere, 

în copie, un exemplar înregistrat de 

universitate al lucrării de 

licenţă/dizertaţie şi de a i se 

comunica punctajul acordat. 

78,57% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, UAB, UAV, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UMC, UCv, UDJ,  

UT Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, 

UPit, UPG, UEM, USV, UVTgv, 

UTgJiu, UMFST, UPT, 

UMF Tm, ATMB, UNAP, AFAHC. 

21,43% 

SNSPA, UOC, UO, UPet, 

ULBS, USAMV Tm, UVT, APB, 

ANMB. 

0% - 

 

ASE 

Mențiune 

suplimentară: 

 

„în condițiile în care 

studentul a depus la 

înscrierea la examenul 

de finalizare a studiilor 

două exemplare 

identice ale lucrării 

precum și o solicitare 

de restituire” 

 

 

                                                 
31 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

 

UAV, UBB 

Mențiune 

suplimentară: 

„pe perioada de 

arhivare” 

 

UVA 

Mențiune 

suplimentară: 

„în termen de 2 ani de 

la susținerea lucrării” 

 

UTCN 

Mențiune 

suplimentară: 

„contra cost  

în conformitate cu 

Regulamentul  

de Taxe” 

33. 
Art. 14, 

lit.f) 

Dreptul de a le fi înregistrate toate 

cererile scrise şi semnate sau 

transmise la adresele oficiale de e-

mail ale universităţii şi de a primi 

răspuns scris, respectiv prin mijloace 

electronice la aceste cereri, în 

condiţiile stabilite de lege şi de 

regulamentele universitare. 

78,56% 

UPB, UB, UMF București, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UPit, UPG, UEM, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm. 

19,05% 
ASE, UO, UPet, ULBS, UNAP, 

APB, AFAHC, ANMB. 
2,38% 

ATMB 

Există mențiuni referitoare 

doar la studenții de la forma 

de școlarizare cu taxă: 

 

„Studenţii cu taxă de studii au 

dreptul de a se adresa 

conducerii academiei şi 

facultăţilor prin cereri şi 

petiţii. Academia şi facultăţile 

au obligaţia de a răspunde la 

cererile şi petiţiile formulate 

de studenţi în termen legal.” 

- 



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )32 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

34. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit.i) 

Dreptul de a participa la evaluarea 

cursurilor, seminarelor, lucrărilor 

practice, a prestaţiei cadrelor 

didactice şi a altor aspecte 

educaţionale 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. Evaluările sunt informaţii 

publice şi sunt folosite în evaluarea 

performanţelor respectivelor 

cursuri, seminare, stagii de practică, 

programe de studiu şi cadre 

didactice. 

76,19% 

UPB, UMF București, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UMC, UCv, UDJ, UT 

Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, UPit, 

UEM, USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, 

UPT, USAMV Tm, UVT, UMF Tm, 

UNAP, AFAHC. 

2,38% ULBS 21,43% 

UB, ASE, UO, UPet, UPG, 

ATMB, APB, ANMB 

 

Lipsește mențiunea:  

 

„Evaluările sunt informaţii 

publice şi sunt folosite în 

evaluarea performanţelor 

respectivelor cursuri, 

seminare, stagii de practică, 

programe de studiu şi cadre 

didactice.” 

 

UOC 

Este menționat ca obligație a 

studenților. 

 

UPT 

Mențiune 

suplimentară:  

 

„în condițiile în care 

are prezența la curs de 

minim 50%.” 

35. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. p) 

Dreptul de a studia în limba 

maternă sau într-o limbă de 

circulaţie internaţională, dacă există 

această posibilitate în instituţia de 

învăţământ superior, în limita 

locurilor atribuite pentru acest tip 

de program de studii. 

73,82% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, UEM, 

ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, 

UPT, USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, ATMB, UNAP, APB, 

AFAHC, ANMB. 

21,42% 
UNEFS, UO, UPet, ULBS, UPT, 

ATMB, APB, AFAHC, ANMB. 
4,76% 

ASE, UOC 

Lipsește mențiunea:  

„în limba maternă” 

- 

                                                 
32 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )33 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

36. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. ș) 

Dreptul de a contesta notele 

obţinute la examenele scrise, 

conform regulamentelor interne ale 

universităţii. Rezolvarea contestaţiei 

va fi făcută de către o comisie din 

care nu fac parte cadrele didactice 

care au evaluat iniţial, în prezenţa 

studentului contestatar, în cazul 

care studentul solicită acest lucru. 

73,82% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UMF Cj, UAD, UMC, 

UCv, UDJ, UT Iași, USAMV Iași, 

UAIC, UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, 

UEM, USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, 

UPT, UMF Tm, UNAP. 

2,38% AFAHC 23,80% 

UAV, UVA, UBB, UVT, APB, 

ANMB 

Este omisă mențiunea: 

„în prezenţa studentului 

contestatar, în cazul care 

studentul solicită acest lucru” 

 

UOC, ULBS, USAMV Tm, 

ATMB  

Este omisă mențiunea: 

„Rezolvarea contestaţiei va fi 

făcută de către o comisie din 

care nu fac parte cadrele 

didactice care au evaluat iniţial, 

în prezenţa studentului 

contestatar, în cazul care 

studentul solicită acest lucru.” 

UAV, UBB 

Mențiuni 

suplimentare: 

„comisia va fi numită 

de către decan”  

„după audierea fiecărei 

părți” 

 

UPT 

Mențiuni 

suplimentare: 

„în prezența 

studentului contestator 

[...] și a cadrului 

didactic” 

37. 

Art. 11, 

alin. (1), 

lit. e) 

Dreptul la suport de curs gratuit (de 

minimum 5 pagini), în format fizic 

sau electronic, şi acces la toate 

materialele didactice disponibile în 

mod gratuit în bibliotecile 

universitare sau pe site-ul facultăţii. 

64,29% 

UPB, UB, UNEFS, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UAD, 

UMC, UCv, UDJ, UT Iași,  

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UPit, 

UPG, UEM, USV, UVTgv, UTgJiu, 

UMFST, UMF Tm, UNAP, AFAHC. 

7,14% ULBS, APB, ANMB. 28,57% 

UMF București, ASE, SNSPA, 

UBB, UMF Cj, UOC, UO, UPet, 

UPT, UVT, ATMB  

Este omisă mențiunea:  

„de minimum 5 pagini” 

 

USAMV Tm  

Este omisă mențiunea:  

„Dreptul la suport de curs 

gratuit (de minimum 5 pagini), 

în format fizic sau electronic” 

- 

 

                                                 
33 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Tabelul 1.3. – Gratuități – Gradul de implementare la nivel local al prevederilor de la nivel național, 

cuprinse în Anexa 1 a Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666/2012. 

  

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 

Menționat Nemenționat 
Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )34 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

1. 

Art. 13, 

alin. (1), 

lit. a) 

 

Gratuitate pentru studii 

universitare de licenţă, master şi 

doctorat în limita locurilor 

bugetate disponibile şi conform 

reglementărilor Legii nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, în cazul cetăţenilor 

români, cetăţenilor statelor 

membre ale Uniunii Europene, ai 

statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi ai 

Confederaţiei Elveţiene, conform 

art. 142 alin. (4), etnicilor români 

de pretutindeni conform art. 205 

alin. (4), precum şi în cazurile 

prevăzute la art. 205 alin. (5) şi (6) 

din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

 
 

95,24% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, UEM, 

ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, 

UPT, USAMV Tm, UVT, UMF Tm, 

APB, AFAHC, ANMB. 

4,76% ATMB, UNAP 0% - - 

                                                 
34 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )35 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

2. 

Art. 13, 

alin. (1), 

lit. b) 

 

Gratuitate pentru eliberarea 

actelor de studii şi a celor care 

atestă statutul de student 

(inclusiv situaţia şcolară/foaia 

matricolă, diploma de licenţă, 

inginer, urbanist, master şi 

doctor, suplimentele la diplomă, 

adeverinţele, carnetele şi 

legitimaţiile, inclusiv cele pentru 

accesul la bibliotecă). 

 

85,72% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB, UAD, 

UOC, UMC, UCv, UDJ, UT Iași,  

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UPet, 

UPit, UPG, UEM, ULBS, USV, 

UVTgv, UMFST, UPT, UVT,  

UMF Tm, ATMB, APB. 

9,52% 
UO, USAMV Tm, AFAHC, 

ANMB. 
4,76% 

UMF Cj 

Se face precizarea: 

„1 exemplar gratuit/ an 

universitar” 

 

UTgJiu, UNAP 

Sunt menționate doar: 

„adeverințe, carnete și 

legitimații” 

UVA 

Mențiune 

suplimentară: 

 

„sau contra cost” 

3. 

Art. 13, 

alin. (1), 

lit. c) 

 

Gratuitate pentru accesul la 

muzee, concerte, spectacole de 

teatru, operă, film, la alte 

manifestări culturale şi sportive 

organizate pe teritoriul României 

în cazul etnicilor români din afara 

graniţelor ţării, potrivit 

prevederilor art. 205 alin. (4) din 

Legea nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 

76,19% 

UPB, UB, ASE, UNEFS, UAB, UAV, 

UVA, UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB, 

UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, UT Iași,  

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UPit, 

UPG, UEM, USV, UVTgv, UTgJiu, 

UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT,  

UMF Tm, APB. 

23,81% 

UMF București, SNSPA,  

UMF Cj, UO, UPet, ULBS, 

ATMB, UNAP, AFAHC, ANMB. 

0% - - 

 

 

                                                 
35 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Tabelul 1.4. – Reduceri – Gradul de implementare la nivel local al prevederilor de la nivel național,  

cuprinse în Anexa 1 a Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666/2012. 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 

Menționat Nemenționat 
Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )36 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

1. 

Art. 13, 

alin. (3), 

lit. a) 

Reduceri de tarife cu cel puţin 

50% pentru transportul local în 

comun, de suprafaţă şi subteran, 

precum şi pentru transportul 

intern auto, feroviar şi naval, 

conform art. 205 alin. (2) din 

Legea nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

97,62% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, UAB, UAV, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UBB, UMF Cj, 

UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, UT Iași,  

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UO, 

UPet, UPit, UPG, UEM, ULBS, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT,  UMF Tm, ATMB, 

UNAP, APB, AFAHC, ANMB. 

 

2,38% SNSPA 0% - - 

2. 

Art. 13, 

alin. (3), 

lit. b) 

Reduceri de tarife de 75% pentru 

accesul la muzee, concerte, 

spectacole de teatru, operă, film, 

la alte manifestări culturale şi 

sportive organizate de instituţii 

publice, conform art. 205 alin. (3) 

din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

97,62% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, UAB, UAV, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UBB, UMF Cj, 

UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, UT Iași,  

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UO, 

UPet, UPit, UPG, UEM, ULBS, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT,  UMF Tm, ATMB, 

UNAP, APB, AFAHC, ANMB. 

 

2,38% SNSPA 0% - - 

                                                 
36 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Tabelul 1.5. – Burse – Gradul de implementare la nivel local al prevederilor de la nivel național,  

cuprinse în Anexa 1 a Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666/2012. 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 

Menționat Nemenționat 
Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )37 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

1. 

Art. 16, 

alin. (1), 

lit. d) 

Burse pe bază de contract 

încheiat cu operatori economici 

ori cu alte persoane juridice sau 

fizice de tipul celor prevăzute la 

art. 205 alin. (10) din Legea nr. 

1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

90,48% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, 

UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, UEM, 

USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm, APB, 

ANMB. 

 

9,25% ULBS, ATMB, UNAP, AFAHC. 0%% - - 

2. 

Art. 16, 

alin. (1), 

lit. a) 

Burse pentru stimularea 

performanţei, care se distribuie 

conform regulamentelor interne 

ale universităţilor şi care pot fi 

împărţite în burse de merit, de 

studiu şi de excelenţă. 

80,96% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB, UAD, 

UOC, UMC, UCv, UDJ, UT Iași, 

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UO, UPit, 

UPG, UEM, USV, UVTgv, UTgJiu, 

UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm. 

 

7,14% ATMB, UNAP, ANMB. 
11,90%

% 

UMF Cj, UPet, ULBS, APB, 

AFAHC  

 

Se menționează doar 

existența burselor, fără a se 

detalia pe categorii.  

- 

                                                 
37 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )38 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

3. 
Art. 16, 

alin. (2) 

Studenţii pot beneficia de 

împrumuturi prin Agenţia de 

Credite şi Burse pentru Studenţi 

în conformitate cu art. 204 din 

Legea nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

78,57% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, UAB, UAV, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UBB, UMF Cj, 

UAD, UMC, UCv, UDJ, UT Iași,  

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UPit, 

UPG, UEM, USV, UVTgv, UTgJiu, 

UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT,  

UMF Tm, AFAHC. 

21,43% 

SNSPA, UOC, UO, UPet, 

ULBS, ATMB, UNAP, APB, 

ANMB 

0% - - 

4. 

Art. 16, 

alin. (1), 

lit. c) 

Burse din alocaţii bugetare sau 

venituri proprii extrabugetare 

ale universităţilor, precum şi alte 

tipuri de burse speciale, conform 

criteriilor stabilite de legislaţia în 

vigoare, al căror cuantum 

trebuie să acopere cel puţin 

costurile pentru masă şi cazare. 

69,05% 

UPB, UB, UMF București, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UBB, UAD, UMC, 

UCv, UDJ, UT Iași, USAMV Iași, 

UAIC, UO, UPit, UPG, USV, UVTgv, 

UTgJiu, UMFST, UPT, UVT,  

UMF Tm. 

11,90% 
UOC, UPet, ULBS, UNAP, 

ANMB. 
19,05% 

 

ASE, UMF Cj, UAGE, ATMB, 

APB, AFAHC  

Este omisă mențiunea:  

„al căror cuantum trebuie să 

acopere cel puțin costurile 

pentru masă și cazare”  

 

UEM  

Sunt menționate doar  

bursele din venituri proprii 

extrabugetare.  

 

USAMV Tm  

Sunt menționate doar 

bursele din venituri proprii 

extrabugetare și „alte tipuri de 

premii”.  

 

- 

                                                 
38 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )39 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

5. 

Art. 16, 

alin. (1), 

lit. b) 

Burse sociale, pentru susţinerea 

financiară a studenţilor cu 

venituri reduse, al căror cuantum 

minim este propus anual de 

Consiliul Naţional pentru 

Finanţarea Învăţământului 

Superior, raportându-se la 

costurile reale pentru masă şi 

cazare. Bursele sociale pot fi 

cumulate cu celelalte tipuri de 

burse. 

64,29% 

UPB, UB, ASE, UNEFS, SNSPA, UAB, 

UAV, UVA, UTBv, USAMV Cj, UBB, 

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv,  

UT Iași, UAIC, UAGE, UO, UPit, 

UEM, USV, UVTgv, UPT, UVT,  

UMF Tm. 

7,14% ATMB, UNAP, ANMB. 28,57% 

UMF București, UTCN, UDJ, 

USAMV Iași, UPet, UPG, 

ULBS, UMFST, USAMV Tm, 

AFAHC 

Este omisă mențiunea: 

„Bursele sociale pot fi cumulate 

cu celelalte tipuri de burse.” 

 

APB  

Bursele sociale pot fi cumulate 

doar cu bursele de 

performanță.  

 

UTgJiu  

Doar bursele sociale 

ocazionale pot fi cumulate.  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.  



   

   

 

  

 

 

 

Tabelul 1.6. – Tabere – Gradul de implementare la nivel local al prevederilor de la nivel național,  

cuprinse în Anexa 1 a Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666/2012. 
 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 

Menționat Nemenționat 
Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )40 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

1. 
Art. 17, 

alin. (1) 

Studenţii care provin din medii 

dezavantajate sau cei care au 

rezultate remarcabile în educaţia 

şi formarea lor profesională, 

culturală sau sportivă 

beneficiază de locuri în taberele 

tematice în limita bugetului 

acordat în acest scop. 

78,57% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, UAB, UAV, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UBB, UMF Cj, 

UAD, UOC, UMC, UDJ,  

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UO, 

UPet, UPit, UPG, UEM, USV, UVTgv, 

UTgJiu, UMFST, UPT, USAMV Tm, 

UVT, UMF Tm. 

16,67% 
UCv, UT Iași, ULBS, ATMB, 

UNAP, APB, ANMB. 
4,76% 

SNSPA, AFAHC  

Este omisă mențiunea:  

 

„Studenţii care provin din 

medii dezavantajate sau cei 

care au rezultate remarcabile 

în educaţia şi formarea lor 

profesională, culturală sau 

sportivă”  

- 

2. 
Art. 17, 

alin. (2) 

În cadrul acestor tabere se pot 

organiza sesiuni de formare 

profesională în context 

nonformal pentru care studenţii 

pot primi un număr de credite 

ECVET/ECTS, conform Cartei 

universitare. 

64,29% 

UPB, UB, UMF București, SNSPA, 

UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB, UAD, UMC, UDJ,  

USAMV Iași, UAGE, UO, UPet, UPit, 

UPG, UEM, UVTgv, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm. 

35,71% 

ASE, UNEFS, UMF Cj, UOC, 

UCv, UT Iași, UAIC, ULBS, 

USV, UTgJiu, ATMB, UNAP, 

APB, AFAHC, ANMB. 

0% - - 

3. 
Art. 17, 

alin. (3) 

Taberele tematice pot fi 

organizate de MECTS prin 

organismele sale, în perioada 

vacanţelor, cu consultarea 

federaţiilor naţionale studenţeşti 

legal constituite. 

50,00% 

UPB, UMF București, UNEFS, UAB, 

UAV, UVA, UTBv, USAMV Cj, UAD, 

UOC, UMC, UDJ,  

USAMV Iași, UAGE, UEM, UVTgv, 

UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT,  

UMF Tm. 

50,00% 

UB, ASE, SNSPA, UTCN, UBB, 

UMF Cj, UCv, UT Iași, UAIC, 

UO, UPet, UPit, UPG, ULBS, 

USV, UTgJiu, ATMB, UNAP, 

APB, AFAHC, ANMB. 

0% - - 

                                                 
40 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului. 



   

   

 

  

 

 

 

 

Tabelul 1.7. – Obligații – Gradul de implementare la nivel local al prevederilor de la nivel național,  

cuprinse în Anexa 1 a Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666/2012. 
 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 

Menționat Nemenționat 
Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )41 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

1. 
Art. 18, 

lit. a) 

Obligația de a îndeplini toate 

sarcinile care le revin potrivit 

planului de învăţământ şi 

programelor analitice ale 

disciplinelor. 

100% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, 

UT Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, 

UO, UPet, UPit, UPG, UEM, ULBS, 

USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm, ATMB, 

UNAP, APB, AFAHC, ANMB. 

 

0% - 0% - - 

2. 
Art. 18, 

lit. m) 

Obligația de a păstra 

integritatea şi buna funcţionare 

a bazei materiale puse la 

dispoziţia lor de către instituţiile 

de învăţământ superior. 

100% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, 

UT Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, 

UO, UPet, UPit, UPG, UEM, ULBS, 

USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm, ATMB, 

UNAP, APB, AFAHC, ANMB. 

 

0% - 0% - - 

                                                 
41 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului. 



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 

Menționat Nemenționat 
Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )42 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

3. 
Art. 18, 

lit. n) 

Obligația de a suporta plata 

eventualelor prejudicii aduse 

bazei materiale puse la 

dispoziţia lor de către instituţia 

de învăţământ superior. 

100% 

 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ,  

UT Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, 

UO, UPet, UPit, UPG, UEM, ULBS, 

USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm, ATMB, 

UNAP, APB, AFAHC, ANMB. 

 

0% - 0% - - 

4. 
Art. 18, 

lit. p) 

Obligația de a-şi îndeplini 

angajamentele financiare 

impuse de către instituţia la care 

studiază, în condiţiile stabilite în 

contractul de studiu. 

100% 

 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, 

UT Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, 

UO, UPet, UPit, UPG, UEM, ULBS, 

USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm, ATMB, 

UNAP, APB, AFAHC, ANMB. 

 

 

0% - 0% - - 

                                                 
42 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului. 



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 

Menționat Nemenționat 
Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )43 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

5. 
Art. 18, 

lit. b) 

Obligația de a respecta carta, 

regulamentele şi deciziile 

universităţii. 

97,62% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UMF Cj, UAD, UOC, UMC, 

UCv, UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, UEM, 

ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, 

UPT, USAMV Tm, UVT, UMF Tm, 

ATMB, UNAP, APB, AFAHC, ANMB. 

0% - 2,38% 

UBB  

 

„Studenții au obligația de a 

respecta actele normative care 

reglementează activitatea 

acestora”  

- 

6. 
Art. 18, 

lit. c) 

Obligația de a participa la 

şedinţele structurilor de 

conducere din cadrul instituţiilor 

de învăţământ superior în 

calitate de reprezentanţi aleşi ai 

studenţilor. 

97,62% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB, UMF Cj, UAD, UOC, 

UMC, UCv, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, UEM, 

ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, 

UPT, USAMV Tm, UVT, UMF Tm, 

ATMB, UNAP, APB, AFAHC, ANMB. 

 

2,38% UDJ 0% - - 

7. 
Art. 18, 

lit. l) 

Obligația de a respecta 

curăţenia, liniştea şi ordinea în 

spaţiul universitar. 

95,24% 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UMF Cj, UAD, UOC, UMC, 

UCv, UDJ, UT Iași, USAMV Iași, UAIC, 

UAGE, UO, UPet, UPit, UPG, UEM, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, USAMV 

Tm, UVT, UMF Tm, ATMB, UNAP, APB, 

AFAHC, ANMB. 

4,76% UBB, ULBS 0% - - 

                                                 
43 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului. 



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )44 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

8. 
Art. 18, 

lit. o) 

Obligația de a informa 

autorităţile competente cu 

privire la existenţa oricărei 

situaţii care ar putea influenţa 

buna desfăşurare a activităţilor 

de studiu individual şi general. 

95,24% 

UPB, UB, UMF București, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB, UMF Cj, UAD, UOC, 

UMC, UCv, UDJ, UT Iași,  

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UO, UPet, 

UPit, UPG, UEM, ULBS, USV, UVTgv, 

UTgJiu, UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT, 

UMF Tm, ATMB, UNAP, AFAHC, 

ANMB. 

2,38% APB 
2,38%

% 

ASE 

Este menționată ca drept al 

studenților. 

- 

9. 
Art. 18, 

lit. f) 

Obligația de a respecta 

prevederile codului etic al 

universităţii. 

92,86% 

UPB, UB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, UTCN, 

USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, 

UT Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, UPit, 

UPG, UEM, ULBS, USV, UVTgv, UTgJiu, 

UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT, UMF 

Tm, ATMB, UNAP, APB, AFAHC. 

7,14% UO, UPet, ANMB 0% - - 

10. 
Art. 18, 

lit. h) 

Obligația de a sesiza autorităţilor 

competente orice nereguli în 

procesul de învăţământ şi în 

cadrul activităţilor conexe 

acestuia. 

92,86% 

UPB, UB, UMF București, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv,  

USAMV Cj, UBB, UMF Cj, UAD, UOC, 

UMC, UCv, UDJ, UT Iași,  

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UO, UPet, 

UPit, UPG, UEM, ULBS, USV, UVTgv, 

UTgJiu, UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT,  

UMF Tm, ATMB, UNAP, AFAHC, 

ANMB. 

 

2,38% APB 4,76% 

ASE, UTCN 

Este menționată ca drept al 

studenților. 

- 

                                                 
44 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului. 



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )45 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

11. 
Art. 18, 

lit. j) 

Obligația de a nu folosi un 

limbaj şi comportament 

neadecvate mediului universitar. 

92,86% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, 

UT Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, 

UPet, UPit, UPG, UEM, ULBS, USV, 

UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT, UMF Tm, ATMB, 

UNAP, AFAHC. 

7,14% UO, APB, ANMB 0% - - 

12. 
Art. 18, 

lit. d) 

Obligația de a respecta 

standardele de calitate impuse 

de către universităţi. 

90,48% 

 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj, UBB,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, 

UT Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, 

UPit, UPG, UEM, ULBS, USV, UVTgv, 

UTgJiu, UMFST, UPT, USAMV Tm, 

UVT, UMF Tm, ATMB, UNAP, APB. 
 

9,52% UO, UPet, AFAHC, ANMB 0% - - 

13. 
Art. 18, 

lit. e) 

Obligația de a respecta 

drepturile de autor ale altor 

persoane şi de a recunoaşte 

paternitatea informaţiilor 

prezentate în lucrările elaborate. 

88,10% 

UPB, UB, UMF București, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UBB, UMF Cj, 

UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, UT Iași,  

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UPit, UPG, 

UEM, USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, 

UPT, USAMV Tm, UVT, UMF Tm, 

ATMB, UNAP, APB, AFAHC. 

11,90% ASE, UO, UPet, ULBS, ANMB 0% - - 

                                                 
45 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului. 



   

   

 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Art.  

alin. 

lit. 

Text 
Menționat Nemenționat 

Menționat 

parțial  Mențiuni 

suplimentare 
( % )46 Universități ( % ) Universități ( % ) Universități 

14. 
Art. 18, 

lit. k) 

Obligația de a utiliza în mod 

corespunzător, conform 

destinaţiei stabilite, toate 

facilităţile şi subvenţiile primite. 

88,10% 

UPB, UB, UMF București, ASE, 

UNEFS, SNSPA, UAB, UAV, UVA, 

UTBv, UTCN, USAMV Cj,  

UMF Cj, UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, 

UT Iași, USAMV Iași, UAIC, UAGE, 

UPet, UPit, UPG, UEM, USV, UVTgv, 

UTgJiu, UMFST, UPT, USAMV Tm, 

UVT, UMF Tm, ATMB, UNAP, ANMB. 

11,90% UBB, UO, ULBS, APB, AFAHC. 0% - - 

15. 
Art. 18, 

lit. g) 

Obligația de a elabora şi susţine 

lucrări de evaluare la nivel de 

disciplină şi lucrări de absolvire 

originale. 

85,72% 

 

UPB, UB, UMF București, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UMF Cj, UAD, 

UOC, UMC, UCv, UDJ, UT Iași,  

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UPet, UPit, 

UPG, UEM, USV, UVTgv, UTgJiu, 

UMFST, UPT, USAMV Tm, UVT,  

UMF Tm, ATMB, UNAP, AFAHC. 
 

14,28% 
ASE, UBB, UO, ULBS, APB, 

ANMB 
0% - - 

16. 
Art. 18, 

lit. i) 

Obligația de a participa la 

activităţi academice fără a fi sub 

influenţa băuturilor alcoolice sau 

a altor substanţe interzise. 

83,33% 

UPB, UMF București, ASE, UNEFS, 

SNSPA, UAB, UAV, UVA, UTBv, 

UTCN, USAMV Cj, UBB, UMF Cj, 

UAD, UOC, UMC, UCv, UDJ, UT Iași,  

USAMV Iași, UAIC, UAGE, UPit, UEM, 

USV, UVTgv, UTgJiu, UMFST, UPT, 

USAMV Tm, UVT,  

UMF Tm, ATMB, UNAP, AFAHC. 

16,67% 
UB, UO, UPet, UPG, ULBS, 

APB, ANMB 
0% - - 

                                                 
46 Procent din totalul universităților care, la momentul analizei, aveau publicate pe siteurile proprii Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului. 



   

   

 

  

 

 

 

I.2. Scurte concluzii. 

 

 Analizarea Codurilor universitare ale drepturilor și obligațiilor studentului din cele 42 de universități care aveau adoptat la data de 30 

septembrie 2018 acest document și totodată disponibil public (online), relevă că doar două drepturi din Statutul Studentului sunt preluate 

integral în toate universitățile (dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secţie/grupă, din rândul cadrelor didactice din facultatea în cadrul 

căreia îşi desfăşoară cursurile și dreptul la asistenţă medicală gratuită). Următoarele drepturi cel mai frecvent întâlnite (fiecare, în 95,24% dintre 

cazuri), ca urmare a analizei, sunt: 

 dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă cu recunoaşterea creditelor obţinute; 

 drepturile de autor şi de proprietate intelectuală; 

 dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere; 

 dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie şi de a cunoaşte baremul după care a fost făcută evaluarea; 

 dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universităţii; 

 dreptul la cazare, cu excepţia cazului în care se studiază în localitatea de domiciliu. 

 

Deși în ceea ce privește mențiunile generale referitoare la activitatea instituțiilor de învățământ superior, a studenților, a studenților reprezentanți 

și a organizațiilor studențești, niciuna dintre prevederile din Statutul Studentului nu se regăsește la toate universitățile, constatăm că cea mai întâlnită 

prevedere este cea referitoare la posibilitatea de asociere a studenților în structuri sau organizații (97,62%), urmată de mențiunea potrivit 

căreia studenţii sunt reprezentaţi în structurile consultative, decizionale şi executive din cadrul universităţilor (95,24%).  

Este de remarcat însă, că unele dintre cele mai puține referiri identificate în analiză sunt cele care sunt de competența universităților, respectiv 

publicarea rezultatelor evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi pe site-ul propriu, în format lizibil, conținând centralizarea tuturor 

evaluărilor pentru fiecare profesor în parte (aspect nemenționat în 35,71% din cazuri și preluat parțial, sau adaptat incomplet în 9,52% din 

cazuri), precum și faptul că modul de identificare, organizare şi evaluare a practicii de specialitate reprezintă un criteriu obligatoriu de 

evaluare a calităţii programelor de studiu (aspect, de asemenea, nemenționat în 50% din cazuri). 

 



   

   

 

  

 

 

 

În referire la gratuități și reduceri, cele mai des menționate prevederi din documentele universităților sunt gratuitatea pentru studii 

universitare de licenţă, masterat şi doctorat în limita locurilor bugetate disponibile (întâlnită în 95,24% din cazuri), reducerile de tarife cu cel 

puţin 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval și reducerile 

de tarife de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate de 

instituţii publice (ambele, în 97,62% din cazuri).  

Îndreptându-ne atenția către posibilitatea studenților de a beneficia de burse, situația este mai puțin fericită, cel mai frecvent regăsindu-se 

menționat că aceștia pot beneficia de bursele pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice (90,48%), însă 

universitățile omit să facă precizarea în documentele proprii că bursele, indiferent dacă sunt alocate din venituri bugetare sau din venituri proprii 

extrabugetare, trebuie să aibă un cuantum care să acopere cel puţin costurile pentru masă şi cazare, doar puțin peste două treimi dintre 

universități (69,05%) informând studenții în acest sens.  

Un alt aspect care lipsește din Codurile universitare proprii ale drepturilor și obligațiilor studentului a peste 30% dintre universități este 

posibilitatea cumulării bursei sociale cu alte categorii de burse. 

În privința locurilor alocate în tabere tematice, studenţii care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în educaţia 

şi formarea lor profesională, culturală sau sportivă sunt informați prin intermediul Codului drepturilor și obligațiilor studentului din universitatea lor 

în 78,57% din cazuri; însă în 35,71% din documentele interne este omisă posibilitatea primirii de credite transferabile pentru participarea la 

sesiuni de formare profesională în context nonformal în cadrul acestor tabere, nefiind adoptate astfel de prevederi în cartele universitare. 

 

În cazul obligațiilor, toate universitățile ale căror documente au fost supuse analizei au menționate obligațiile studenților de a îndeplini 

sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ şi programelor analitice ale disciplinelor, de a păstra integritatea şi buna funcţionare 

a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ superior, respectiv de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse 

acesteia și nu în ultimul rând, obligația de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse, în condiţiile stabilite în contractul de studiu. Acestea 

sunt urmate de: 

 

 



   

   

 

  

 

 

 

 obligația de a respecta carta, regulamentele şi deciziile universităţii  

și  

 obligația de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ superior în calitate de reprezentanţi aleşi 

ai studenţilor (ambele întâlnite în 97,62% din cazuri). 

 

Observăm astfel, că doar două drepturi și patru obligații stipulate la nivel național sunt preluate 100% și la nivel local, iar o parte dintre 

universități nu au menționate în codurile proprii mai mult de jumătate dintre prevederile documentului național: UO, UPet, ULBS, APB, AFAHC, ANMB. 

Luând în considerare prevederile art. 1, alin. 2 ale Codului, în ceea ce privește instituţiile de învăţământ superior militar şi învăţământul de informaţii, 

de ordine publică şi de securitate naţională, putem aprecia că există motive întemeiate pentru această situație, însă în cazul celor civile este necesară 

aplicarea de măsuri corective cât mai curând. 

 

Există însă și instituții care au preluat integral în documentele lor interne toate drepturile și obligațiile studenților reglementate la nivel național 

și constituie exemple de bună practică: UPB, UAB, UVA, UTBv, UTCN, USAMV Cj, UAD, UMC, UAGE, UVTgv, UMF Tm. 



 

   

  

 

 
CAPITOLUL  II 

 
 

 

 

II.1.  Percepția reprezentanților studenților cu privire la respectarea 

prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului în universitățile din 

România, în anul universitar 2017-2018. 

 

 În perioada 19-30 noiembrie 2018 a fost aplicat un chestionar online organizațiilor 

studențești membre ale ANOSR cu scopul obținerii percepției acestora, ca reprezentanți ai 

studenților, despre gradul de implementare al Codului drepturilor și obligațiilor studentului (Statutul 

Studentului), precum și despre respectarea acestuia în universitățile în care își desfășoară activitatea. 

  

 Au fost colectate date de la organizații studențești membre ANOSR, din 21 de instituții de 

învățământ superior de stat47, iar raportarea a fost realizată luând ca perioadă de referință anul 

universitar 2017-2018. 

 

În continuare, analiza va face referire doar la numărul de instituții de învățământ superior de 

stat din care au fost primite răspunsuri și reprezintă strict considerațiile respondenților asupra 

întrebărilor din chestionar. 
 

 

II.1.1. Universitatea și organizațiile studențești. 

II.1.1.1. Percepție generală. 
 

 Întrebați dacă sunt de părere că Statutul Studentului a fost adoptat integral în 

universitatea din care fac parte, 85,45% dintre respondenți au confirmat acest lucru. Totuși, 

4,51% (organizații studențești din UB, UMF Iași, ULBS) consideră că acest lucru nu s-a întâmplat, 

1,73% ne declară că doar într-o anumită măsură (organizații studențești din ULBS, UPT), iar 8,31% 

nu știu, ori nu au dorit să răspundă la această întrebare (organizații studențești din UAIC, UMF Tm, 

AFAHC).  

                                                 
47 A se vedea Anexa 3. 

http://goo.gl/27BmD5


 

   

  

 

 
 

 În ceea ce privește percepția reprezentanților studenților despre cât de cunoscut și 

respectat este Codul drepturilor și obligațiilor studentului în universitatea din care provin, 

47,62% dintre ei ne-au declarat că acesta este adoptat, cunoscut și respectat de comunitatea 

academică; 16,96% (organizații studențești din UB, UTCN, UAIC, UMF Iași, UO, ULBS, USV, UPT) 

consideră că, deși documentul este adoptat și cunoscut de comunitatea academică, acesta nu este 

respectat; 22,14% (organizații studențești din UB, UMF București, ASE, UOC, UDJ, UAIC, ULBS) sunt 

de părere că acesta nu este cunoscut suficient de comunitatea academică, drept urmare, nici 

respectat, iar 13,28% nu știu, ori nu au dorit să răspundă la această întrebare (organizații studențești 

din UTBv, UAIC, UMF Tm, AFAHC). 

 

85.45%

4.51%

1.73%

8.31%

Codul drepturilor și obligațiilor studentului a fost adoptat integral 

în universitatea din care faci parte?

Da

Nu

Într-o anumită măsură

NȘ/NR

47.62%

16.96%

22.14%

13.28%

Codul drepturilor și obligațiilor studentului în universitatea din care faci parte 

Este adoptat, cunoscut și respectat de comunitatea academică

Este adoptat, cunoscut, dar nu este respectat de comunitatea academică

Este adoptat, dar nu este cunoscut și respectat de comunitatea academică

NȘ/NR



 

   

  

 

II.1.1.2. Deschiderea universităților față de organizațiile studențești. 

 

 68,33% dintre reprezentanții organizațiilor studențești afirmă că beneficiază de deschidere 

din partea conducerilor universităților în care își desfășoară activitatea. Există însă, în percepția 

studenților, și universități în care deschiderea către colaborare este condiționată de context 

(reprezentanți ai organizațiilor din UB, ASE, UBB, UMF Cj, UDJ, UAIC, ULBS, UMF Tm), dar și un caz 

negativ (AFAHC). 

 
 

Un aspect pozitiv este reprezentat de faptul că organizațiile studențești din toate 

universitățile din care s-au primit răspunsuri afirmă că își pot desfășura activitățile în spațiile 

universității (96,67% în mod gratuit, iar 3,33% funcție de context, ocazional, cu achitarea unor 

eventuale taxe). 

 

 
 

II.1.1.3. Politizare. 
 

 Întrebați dacă există în spațiul academic persoane care au candidat și/ sau vor candida 

pentru funcții politice, reprezentanții studenților din 9 universități (UB, ASE, UTCN, UMC, UAIC, 

UO, UPet, UPT, UVT) au răspuns pozitiv, aceștia făcând referire la o varietate de funcții politice, atât 

de nivel local, cât și de nivel central.  

De menționat este faptul că majoritatea persoanelor indicate ocupă sau au ocupat simultan 

funcții de conducere în instituțiile de învățământ superior (rector, președinte al senatului universitar, 

decan, prodecan), iar deși cadrul legislativ actual este permisiv în acest sens, considerăm că acest 

aspect ar trebui revizuit, mai cu seamă luând în considerare că propaganda politică este interzisă în 

universități, iar 5,95% dintre reprezentanții studenților au semnalat cazuri de propagandă politică 

în spațiul academic (UB, UO).  

68.33%

26.91%

4.76%

Conducerea universității este deschisă spre colaborare cu organizația pe care o 

reprezinți?

Da

Depinde de context

Nu



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

II.1.2. Studenți cu dizabilități. 

II.1.2.1. Adaptarea spațiilor de studiu ale universității la nevoile studenților cu 

dizabilități locomotorii. 

 

Întrebați dacă spațiile de studiu ale universității din care provin sunt adaptate studenților cu 

dizabilități locomotorii, 26,19% dintre respondenți au declarat că toate aceste spații sunt adaptate, 

53,24% informează că doar anumite spații de studiu au fost adaptate (organizații studențești 

din: UB – parțial, ASE, UTCN – parțial, UBB, UMF Cj, UOC, UDJ, UAIC, UMF Iași – parțial, UO – parțial, 

ULBS – parțial, USV, UPT – parțial, UMF Tm – parțial), iar 20,57% au oferit un răspuns negativ 

(organizații studențești din: UB – parțial, UMF București, Upet, UO – parțial, ULBS – parțial, UPT – 

parțial, AFAHC). 

30.14%

26.57%

43.29%

Există în spațiul academic persoane care au candidat și/sau vor candida pentru 

funcții politice?

Da

Nu

NȘ/NR

5.95%

77.48%

16.57%

Au existat/există cazuri de propagandă politică în spațiul academic?

Da

Nu

NȘ/NR



 

   

  

 

 
 

În ceea ce privește dotarea cu băi special adaptate nevoilor persoanelor cu handicap 

locomotor aflate în proximitatea spațiilor de studiu (clădiri cu săli de curs/ laboratoare, 

biblioteci) regăsim situația cea mai defavorabilă, 69,86% dintre universități neavând astfel de 

facilități în toate clădirile în care studenții desfășoară activități didactice (UB, UMF București, 

ASE, UTBv, UTCN, UBB, UMF Cj, UOC, UDJ, UMF Iași, UO, UPet, ULBS, USV, UPT, UMF Tm, AFAHC), 

conform reprezentanților studenților. 

Persoanele cu handicap locomotor nu beneficiază de rampe de acces în toate clădirile în 

12 universități (UB, UMF București, ASE, UTBv, UTCN, UMF Cj, UDJ, UO, UPet, ULBS, UPT, AFAHC), 

aceeași situație persistând și în cazul lifturilor, unde acestea nu există ca mijloc de facilitare al 

accesului spre toate spațiile destinate activității didactice în 13 universități (UB, UMF București, 

ASE, UTCN, UBB, UDJ, UAIC, UO, UPet, ULBS, UMFST, UPT, AFAHC). 

 

26.19%

53.24%

20.57%

Spațiile de studiu ale universității sunt adaptate studenților cu dizabilități?

Da, toate Doar anumite spații Nu

30.14%

65.33% 64.28%

69.86%

34.67% 35.72%
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Băi speciale Rampe de acces Lift

Spațiile de STUDIU (clădiri cu săli de curs/ laboratoare, biblioteci) sunt 

adaptate studenților cu dizabilități locomotorii prin:

Da Nu



 

   

  

 

II.1.2.2. Adaptarea spațiilor de cazare ale universității la nevoile studenților cu 

dizabilități locomotorii. 

 

Spațiile de cazare ale universităților din care s-au primit răspunsuri la chestionar nu au fost 

adaptate nevoilor studenților cu dizabilități locomotorii în absolut niciun fel în 36,98% din 

cazuri.  

Deși reprezentanții studenților declară că există camere special dotate în unele cămine 

din 9 universități (UB, UBB, UMF Cj, UOC, UDJ, UAIC, UMF Iași, UMFST, UVT), băi speciale există 

doar în 4 universități (UOC, UDJ, UMFST, UVT). Rampele de acces sunt amplasate doar în 55,71% 

din spațiile de cazare ale universităților (UB, ASE, UTCN, UBB, UMF Cj, UOC, UDJ, UAIC, UMF Iași, 

ULBS, USV, UMFST, UPT, UVT, UMF Tm), însă chiar și în această situație, unghiul la care au fost 

construite este, în unele cazuri, prea mare pentru a permite studenților cu handicap locomotor a le 

utiliza, iar lifturile pot facilita accesul acestor categorii de persoane în doar 18,33% din spațiile 

de cazare (UB, ASE, UBB, UMF Cj, UOC, UMF Iași, ULBS).  

De asemenea, deoarece unele dintre facilități există doar în căminele cu grad de confort 

sporit, acești studenți sunt nevoiți uneori, să achite tarife mai mari pentru regia de cămin. 

 

 

 
 

 

23.09%
15.71%

55.71%

18.33%

36.98%

76.91%
84.29%

44.29%

81.67%

63.02%
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Camere de cămin 

special dotate

Băi speciale Rampe de acces Lift Nu sunt adaptate

Spațiile de CAZARE ale universității sunt adaptate 

studenților cu dizabilități locomotorii prin:

Da Nu



 

   

  

 

II.1.2.3. Adaptarea spațiilor pentru servire a mesei ale universității la nevoile 

studenților cu dizabilități locomotorii. 

 

În ceea ce privește spațiile pentru servirea mesei, acestea fie lipsesc cu desăvârșire, ori nu 

sunt funcționale în 2 universități (UMC, UMF Tm), iar în 48,81% din cazuri, reprezentând 12 

universități (UB – parțial neadaptate, UMF București, ASE, UTBv, UTCN – parțial neadaptate, UBB – 

parțial neadaptate, UDJ, UO, UPet, ULBS, USV, AFAHC) toate cantinele deținute în administrare 

sau majoritatea acestora, nu sunt adaptate în niciun fel nevoilor studenților cu dizabilități 

locomotorii.  

Rampele de acces pentru aceste spații sunt disponibile în mai puțin de jumătate din 

cazuri (UB – parțial, UTCN – parțial, UBB – parțial, UMF Cj, UOC, UAIC, UMF Iași, UMFST, UPT, UVT), 

iar în două universități, reprezentanții studenților declară că studenții se pot utiliza de lift pentru a 

accesa spațiile de servire a mesei (UMF Iași, ASE – una dintre cantine comunică, printr-un tunel, cu 

un corp de clădire destinat activităților didactice, care dispune de lift).  

 

 

4.76%

40.48%

2.38%

48.81%

9.52%

95.24%

59.52%

97.62%

51.19%

90.48%
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Spațiile pentru SERVIREA MESEI ale universității sunt adaptate 

studenților cu dizabilități locomotorii prin:

Da Nu



 

   

  

 

II.1.2.4. Metode alternative de predare și examinare și resurse educaționale 

adaptate pentru studenții cu deficiențe de vedere. 

 

84,76% dintre universitățile de proveniență ale respondenților la chestionar nu dispun de 

metode alternative de predare, examinare și nici de resurse educaționale adaptate studenților 

cu deficiențe de vedere. Conform afirmațiilor acestora, 4 universități (UTCN, UBB, UOC, UVT) 

dispun de cursuri în format audio, 3 universități (UBB, UAIC, UVT) oferă cursuri în limbaj Braille, 

iar softuri specifice utile pentru studenții cu deficiențe de vedere sunt disponibile în doar 2 

universități (UBB, UVT). 

 Întrebați dacă metodele alternative de predare și examinare pentru persoanele cu deficiențe 

de vedere sunt disponibile pentru toate programele de studii, respondenții au apreciat acest aspect 

în mod pozitiv doar în 7,14% din cazuri (UVT, UBB – parțial, doar la anumite facultăți, UTCN – parțial, 

doar la anumite facultăți), în peste 70% din universități nefiind disponibile astfel de metode la 

niciun program de studii. 

În aceste condiții, pentru asigurarea incluziunii sociale a acestor studenți, universitățile din 

România ar trebui să acorde o atenție mai mare oferirii de facilități și accesului într-un mod echitabil 

la sistemul de învățământ superior tuturor categoriilor de persoane, fără a ține seama dacă acestea 

suferă de orice tip de dizabilitate48. 

 

                                                 
48 Cu excepția cazurilor în care formarea profesională impune standarde privind starea de sănătate. 

13.09%
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alternative

Universitatea dispune de metode alternative
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Da Nu



 

   

  

 

 
 

 

 

 

II.1.3. Servicii sociale, accesibilitate și echitate. 

II.1.3.1. Locuri bugetate pentru studenții proveniți din medii dezavantajate 

socio-economic. 

 

 Potrivit reprezentanților studenților, 20,71% dintre universitățile din care aceștia provin (UB, 

UMF București, UDJ, UAIC, UMF Iași, ULBS, AFAHC) nu oferă locuri bugetate garantate pentru 

candidații proveniți din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate din punct de 

vedere social, inclusiv absolvenților liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10000 de 

locuitori.  

Având în vedere că una dintre principalele cauze ale abandonului universitar este 

reprezentată de imposibilitatea studenților sau a candidaților la concursurile de admitere de a se 

suține financiar pe perioada studiilor universitare, ar fi recomandat ca instituțiile de învățământ 

superior de stat să pună la dispoziția potențialilor candidați acest tip de locuri bugetate, într-un 

procent cât mai ridicat posibil, pentru a facilita accesul acestor categorii de persoane la continuarea 

studiilor, aceste măsuri având ca efect sporirea echității și a accesibilității sistemului de învățământ 

superior din România.  

7.14%

10.24%

70.71%

11.91%

Sunt disponibile metode alternative de predare și examinare pentru 

persoanele cu deficiențe de vedere, pentru toate programele de studii?

Da, pentru toate programele de studii Doar pentru anumite programe de studii

Nu, pentru niciun program de studii NȘ/NR



 

   

  

 

 

 

II.1.3.2. Accesibilitatea serviciilor de consiliere și orientare în carieră. 
 

 Întrebați dacă există un centru de consiliere și orientare în universitatea lor, reprezentanții 

studenților au răspuns pozitiv în 80,95% din cazuri, însă există și 4 răspunsuri negative (UMF Cj, 

UPet, UMF Tm, AFAHC).  

 

Vizibilitatea și accesibilitatea CCOC-urilor rămân și în acest an universitar unele dintre 

punctele slabe ale acestora. Mai mult de jumătate dintre respondenți le consideră accesibile, însă 

studenții nu cunosc existența lor. În lipsa unei promovări corespunzătoare a serviciilor oferite, 

precum și a resursei umane calificate pentru activitatea de consiliere, aceste centre nu își pot atinge 

corespunzător scopul pentru care au fost create. 

 

73.81%

20.71%

5.41%

Universitatea ta pune la dispoziție locuri bugetate garantate pentru candidații proveniți din medii 

dezavantajate socio-economic sau marginalizate din punct de vedere social?

Da

Nu

NȘ/NR

80.95%

16.67%

2.38%
Există un centru de consiliere și orientare în carieră în universitatea ta?

Da

Nu

NȘ/NR

17.62%

54.05%

10.71%

9.52%

8.10%

Cât de accesibile sunt pentru studenți serviciile de consiliere și orientare în carieră (locație, 

disponibilitate, lipsa taxelor de orice fel, promovare din partea CCOC către studenți etc.)?

Foarte accesibilie

Accesibile, dar puțini studenți știu de ele

Greu accesibile

Neaccesibile

NȘ/NR



 

   

  

 

II.1.3.3. Serviciile de asistență medicală pentru studenți. 

 

 87,38% dintre respondenți declară că beneficiază de policlinică sau de un cabinet medical 

unde studenții primesc servicii gratuite de asistență medicală. Totuși, există și cazuri (12,61%) în 

care nu toate serviciile oferite sunt gratuite (UDJ), sau studenții nu au acces la cabinetele 

medicale deoarece acestea nu există în cadrul universităților sau în proximitatea acestora 

(organizații din UB, UMC, ULBS). 

 

 În ceea ce privește accesibilitatea acestor servicii, în 33,67% dintre universitățile vizate de 

chestionar, acestea sunt considerate a fi foarte accesibile, iar în 52,78% accesibile. Există însă și cazuri 

în care acestea sunt considerate greu accesibile (6,67% - UOC, UAIC, ULBS). 

 

 

87.38%

5.71%

6.90%

Există o policlinică/cabinet medical unde studenții beneficiază de 

asistență medicală?

Da, există. Serviciile oferite sunt gratuite.

Da, există. Doar o parte dintre serviciile oferite sunt gratuite.

Nu, nu există.

33.67%

52.78%

6.67%

6.90%

Cât de accesibile sunt serviciile de asistență medicală gratuită în universitate 

(locație, disponibilitate, informații oferite de facultăți/universitate etc.)?

Foarte accesibile

Accesibile

Greu accesibile

Nu beneficiem de servicii de asistență medicală gratuită



 

   

  

 

II.1.3.4.  Serviciile de cazare pentru studenți. 
 

Conform răspunsurilor primite de la organizațiile studențești, 9,52% dintre universitățile 

chestionate puteau acoperi doar sub 40% dintre cererile de cazare primite din partea studenților 

în anul 2018.  

 
Totuși, 44,20% dintre universitățile analizate nu acordă subvenție de cazare studenților 

care nu locuiesc într-un cămin studențesc al instituției, potrivit răspunsurilor primite de la 

reprezentanții studenților (UB – parțial, UMF București, ASE – parțial, UTCN, UMF Cj, UDJ, UO, Upet, 

UAIC – parțial, UMF Iași, UPT – parțial, AFAHC). 

 

2.38%
7.14%

8.10%

44.28%

35.71%

În ce proporție beneficiază studenţii de cazare din partea universităţii, 

raportat la cererea de cazare?

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100%

39.76%

44.20%

16.04%

Studenții ce nu locuiesc într-un cămin al universității au 

posibilitatea de a beneficia de subvenție de cazare?

Da Nu NȘ/NR



 

   

  

 

II.1.3.5.  Bursele studențești. 
  

 Conform legislației în vigoare, cuantumul bursei sociale trebuie să acopere cheltuielile 

de cazare și masă ale studenților care beneficiază de acestea. Întrebați în ce măsură acest lucru se 

întâmplă în centrele universitare din care provin, reprezentanții studenților au declarat că în 16,82% 

din cazuri acestea acoperă integral costurile cazării și a mesei, iar în 57,39% din cazuri cuantumul 

acestor burse le este suficient pentru a acoperi în mare măsură cheltuielile, o îmbunătățire 

semnificativă comparativ cu situația din anii precedenți. 

 

 
 

 Cu toate că bursa socială se poate cumula cu alte tipuri de burse, 10,48% din 

universitățile chestionate nu permit acest lucru (UAIC – parțial, UPet, AFAHC), iar 22,86% o fac 

doar în limita fondurilor disponibile, potrivit răspunsurilor primite de la reprezentanților studenților. 

 

16.82%

57.39%

23.41%

2.38%

În ce măsură bursele sociale acordate studenților acoperă cheltuielile de 

cazare și masă?

Bursa socială acoperă integral cheltuielile de masă și cazare

Bursa socială acoperă în mare măsură cheltuielile de masă și cazare

Bursa socială acoperă în mică măsură cheltuielile de masă și cazare

Valoarea bursei sociale este departe de a acoperi cheltuielile de masă și cazare

62.38%
22.86%

10.48%
4.28%

Bursele sociale se pot cumula cu alte tipuri de burse (ex: performanță, 

merit) acordate pentru performanța academică? 

Da, în toate cazurile de cumulare Da, în limita fondurilor disponibile Nu NȘ/NR



 

   

  

 

II.1.4. Procesul educațional. 

II.1.4.1. Suportul de curs & accesul la materiale didactice. 

 

 În 16,52% din universitățile chestionate, reprezentanții studenților afirmă că nu 

beneficiază de suport de curs, de minimum 5 pagini, în format fizic sau electronic, la toate 

disciplinele studiate (UB, UTCN, UAIC, UMF Iași, UO, ULBS). 

 

 

 
  

 

 Accesul la materiale didactice în mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe site-urile 

facultăților este disponibil în 74,52% din universitățile analizate, însă în cazul a 17,14% dintre 

acestea, studenții reclamă faptul că doar o mică parte din materialele ce le sunt necesare pot fi 

accesate (UB, UMF București, UTCN, UOC, UAIC), iar în 8,34% din cazuri (UTBv, UBB, UMF Tm), 

acestea lipsesc atât din biblioteci, cât și de pe siteurile universităților, periclitându-se astfel atât 

formarea studenților, cât și calitatea actului educațional.  

 

35.62%

47.86%

16.52%

În ce măsură au studenții acces la suportul de curs gratuit (de minimum 5 pagini), 

în format fizic sau electronic?

Studenții primesc suport de curs la toate cursurile

Studenții primesc suport de curs la majoritatea cursurilor

Studenții primesc suport de curs doar la unele cursuri



 

   

  

 

 

 
II.1.4.2. Fișa disciplinei. 

 

 Întrebați dacă studenții sunt informați de către cadrele didactice în primele două 

săptămâni de la începerea anului universitar în legătură cu fișa disciplinei, structura și 

obiectivele cursurilor, competențele generate de acestea, modalitățile de evaluare și 

examinare, reprezentanții studenților au semnalat că, deși în majoritatea cazurilor primesc aceste 

informații, există și cazuri izolate (5,24%) în care acest lucru nu se întâmplă (UB, UMF Iași, ULBS, 

UPT). 

 

44.52%

30%

17.14%

8.34%

În ce măsură au studenții acces la toate materialele didactice disponibile în mod 

gratuit, în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii?

Materialele didactice sunt disponibile în bibliotecile universitare și pe site-ul facultății

Majoritatea materialelor didactice sunt disponibile în bibliotecile universitare și pe site-ul facultății

O mică parte din materialele didactice sunt disponibile în bibliotecile universitare și pe site-ul facultății

Materialele didactice nu sunt disponibile în bibliotecile universitare și pe site-ul facultății

36.06%

58.67%

5.24%

Studenţii sunt informaţi de către cadrele didactice în primele două 

săptămâni de la începerea anului universitar în legătură cu fișa 

disciplinei, structura şi obiectivele cursurilor, competenţele generate de 

acesta, modalităţile de evaluare şi examinare?

Da, în toate cazurile Da, în majoritatea cazurilor Nu, în majoritatea cazurilor



 

   

  

 

II.1.4.3. Ghidul studentului. 
 

 Conform Codului drepturilor și obligațiilor studentului, studenții trebuie să primească la 

începutul primului an de studiu un „Ghid al Studentului” cu informații referitoare la drepturile 

și obligațiile studentului, disciplinele din planul de învățământ, serviciile puse la dispoziție de 

universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a universității și a facultății, 

informații despre asociațiile studențești legal constituite, modalități de acces la burse și alte mijloace 

de finanțare, mobilități, precum și alte facilități și subvenții acordate.  

Potrivit reprezentanților studenților, această prevedere nu este respectată în 7,14% din 

universitățile din care aceștia provin (UMF Iași, Upet), iar în 13,19% aceste ghiduri sunt realizate 

numai în anumite facultăți (UB, UDJ, UAIC, UO, ULBS). 

 

 

79.67%

7.14%

13.19%

Studenţii beneficiază de un GHID al STUDENTULUI?

Da Nu Da, dar numai în anumite facultăți

16.67%

74.28%

7.14%

1.91%

Ghidul Studentului este realizat de 

universitate/facultate sau de o organizație studențească?

Universitate/ facultate Organizație studențească Nu este cazul NȘ/NR



 

   

  

 

În cele 19 unversități în care este creat un astfel de material, în 9 cazuri ghidurile sunt 

elaborate de universitate/ facultate, în 7 cazuri sunt elaborate atât de universitate/ facultate, cât și 

de organizațiile studențești, iar în 24 cazuri doar de către organizațiile studențești, 20 dintre acestea 

beneficiind și de sprijin material sau logistic pentru realizarea și tipărirea ghidurilor. 

 

 

II.1.4.4. Îndrumătorul de an. 

 

 În majoritatea universităților vizate de chestionar, studenții beneficiază de un îndrumător de 

an/ secție/ grupă, însă în 13,09% din cazuri (UB, ASE, UTBv) acesta lipsește de la toate programele 

de studii, sau este alocat doar la unele programe de studii, conform reprezentanților studenților. 

 
 

 

II.1.4.5. Mobilități academice temporare. 
 

 În ceea ce privește mobilitățile temporare internaționale, studenții din toate 

universitățile vizate de chestionar pot beneficia de astfel de programe.  

Totuși, în 54,38% din cazuri, universitățile nu derulează mobilități interne. Potrivit 

reprezentanților studenților, doar 19,62% dintre universități (UTCN, UBB, UAIC, UPet, UPT, UVT) 

oferă acest tip de programe la nivel național. 

79.31%

5.14%

2.38%

10.71%
2.38%

Studenţii beneficiază de un îndrumător 

de an/ secţie/ grupă (de un program de tutoriat)?

Da, la toate programele de studii Da, la majoritatea programelor de studii

Da, doar la unele programe de studii Nu, la niciun program de studii

NȘ/NR



 

   

  

 

 
 

 

II.1.4.6. Stagii de practică. 
 

 Întrebați dacă universitatea asigură, prin parteneriate proprii, locuri de practică pentru cel 

puțin 30% dintre studenți, reprezentanții studenților din 63,81% dintre universitățile chestionate au 

răspuns pozitiv, însă din totalul celor analizate 18,57% nu asigură pragul minim prevăzut de 

legislația în vigoare49 (UB, UMF București, ASE, UBB – parțial, UAIC – parțial, UMF Iași, UMF Tm, 

ULBS – parțial). 

 

 

                                                 
49 Legea educației naționale nr.1/2011, art. 150, alin. (4) prevede că Universitățile au obligația de a asigura un 

minim de 30% din locurile de practică necesare, dintre care cel puțin 50% în afara universităților. 

19.62%

54.38%

26%

Universitatea derulează programe de mobilitate internă 

(cu o durată de cel puțin un semestru, în parteneriat cu alte universități 

din România) pentru studenți?

Da Nu NȘ/NR

63.81%

18.57%

17.62%

Universitatea asigură prin parteneriate proprii locuri de practică 

pentru cel puțin 30% dintre studenți?

Da Nu NȘ/NR



 

   

  

 

 
 

 
 

II.1.4.7. Întreruperea și reluarea studiilor. 

 Conform răspunsurilor primite de la reprezentanții studenților, în majoritatea cazurilor 

(88,10%), studenții își pot întrerupe și relua studiile, o singură universitate (AFAHC) îngrădind acest 

drept. Totuși, au fost semnalate și două cazuri particulare, în care respondenții au menționat că deși 

procedura este accesibilă, aceasta este realizabilă doar în cazuri excepționale de boală (UMFST), sau 

cu achitarea obligațiilor financiare (taxa de școlarizare – ULBS). 

 

 

10.71%
6.52%

26.28%

20.11%

36.38%

Studenții care participă în stagii de practică oferite de universitate 

beneficiază de masă, cazare și de transport asigurate de universitate în 

cazurile în care practica se desfășoară în afara centrului universitar?

Da Da, în majoritatea cazurilor

Nu, în majoritatea cazurilor Nu, în niciun caz

NȘ/NR

88.10%

4.76%

7.14%

Studenţii pot întrerupe şi relua studiile?

Da Nu NȘ/NR



 

   

  

 

II.1.4.8. Proces educațional zilnic de maximum 8 ore. 
 

 Statutul Studentului prevede că studenții nu ar trebui să participe la procesul educațional 

mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare și seminare, exceptând cazurile de 

pregătire practică, însă acest drept este încălcat frecvent în 15.95% dintre universitățile vizate de 

chestionar (UB, UBB, UMF Cj, UO, ULBS, USV, UMF Tm), conform reprezentanților studenților. 

Totodată, încălcări izolate ale acestor norme se regăsesc și în alte 26,19% dintre universități (UMF 

București, UOC, UAIC, UMFST, UPT). 

 
 

 

 

II.1.4.9. Evaluarea cadrelor didactice și cursurilor de către studenți. 
 

 Participarea studenților la evaluarea cursurilor, seminarelor și stagiilor de practică este 

apreciată de către reprezentanții studenților ca fiind foarte mare (17,43%) și mare (31,28%), însă 

totodată, aceștia atrag atenția că în 14,62% dintre universitățile din care aceștia provin, la 

anumite facultăți, au existat cazuri în care studenții nu au putut evalua (UB, UTBv, UTCN, UBB, 

UMF Iași, ULBS, UPT). 

 

15.95%

10.48%

26.19%

43.19%

4.19%

Au existat cazuri în care studenţii au fost nevoiţi să participe la actul educaţional mai 

mult de 8 ore pe zi (fără acordul lor şi în detrimentul calităţii procesului educaţional)?

Da, în foarte multe cazuri Da, în multe cazuri Da, cazuri izolate Nu NȘ/NR

17.43%

31.28%36.67%

14.62%

În ce măsură participă studenții la evaluări ale cursurilor, seminarelor, stagiilor de practică etc.?

În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură Studenții nu au putut evalua



 

   

  

 

 Implicarea studenților în evaluarea cadrelor didactice este în 45,39% din cazuri redusă, însă 

acest aspect nu ar trebui să scuze în vreun fel cele peste 60,48% dintre universitățile vizate de 

chestionar care nu publică pe siteurile proprii rezultatele acestor evaluări. 

 
Deși rapoartele finale ale evaluărilor cadrelor didactice realizate de studenți sunt 

informații publice, iar ele ar trebui să existe în format lizibil, centralizat pentru fiecare cadru 

didactic în parte, pe siteurile instituțiilor de învățământ superior, acestea lipsesc în peste 16 

universități, dintre cele analizate (UB, UMF București, ASE, UTBv, UBB, UMF Cj, UMC, UDJ, UAIC, UPet, 

ULBS, USV, UMFST, UVT, UMF Tm, AFAHC), iar în 14,76% din cazuri, acestea sunt afișate conținând 

doar informații parțiale. 

 
 

 Scăderea încrederii studenților în a se implica în aceste proceduri este accentuată atât de 

nepublicarea acestor rezultate, cât și de slaba informare cu privire la consecințele evaluărilor. 

Potrivit reprezentanților studenților, 41,90% dintre aceștia nu au beneficiat de informații, iar 

32,14% se declară doar parțial informați. 

8.71%

45.86%

45.39%

În ce măsură participă studenții la evaluări ale cadrelor didactice?

În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură

20.24%

60.48%

14.76%

4.52%

Rapoartele cuprinzând rezultatele evaluărilor cadrelor didactice (realizate 

de studenți) sunt făcute publice de universitate/facultate pe site-ul propriu?

Da Nu Parţial NȘ/NR



 

   

  

 

 
 

 
 

II.1.4.10. Participarea la revizuirea planurilor de învățământ.   

 Implicarea studenților în revizuirea periodică a planurilor de învățământ este redusă 

sau deloc existentă, în mai mult de 59,42% dintre universitățile din care provin respondenții la 

chestionar (UB, UMF București, ASE, UBB, UMF Cj, UOC, UDJ, UAIC, UMF Iași, UO, UPet, ULBS, USV, 

UPT, UVT), sugestiile și recomandările studenților neavând oportunitatea de a fi implementate, deși 

opiniile acestora pot constitui repere relevante către îmbunătățirea și inovarea curricumului. 

Universitățile ar trebui, astfel, să acorde o atenție mai mare atât propunerilor venite din partea 

comunității studențești, cât și celor din partea absolvenților pentru a spori atractivitatea 

programelor de studii, dar și actualizarea acestora cu cerințele curente ale pieței muncii. 

 

15.48%

41.90%

32.14%

10.48%

Studenții sunt informați cu privire la rezultatele /consecințele acestor 

evaluări?

Da Nu Parţial NȘ/NR

14.67%

9.28%

28.09%
31.33%

16.62%

Studenții sunt implicați în revizuirea periodică a planurilor de 

învățământ ale programelor de studii?

Da, la toate programele de studii

Da, la majoritatea programelor de studii

Da, la unele dintre programele de studii

Nu, la niciun program de studii



 

   

  

 

II.1.4.11. Evaluarea studenților & contestarea notelor. 
 

 Deși Codul drepturilor și obligațiilor studentului prevede că orice modificare a 

modalităţilor de evaluare şi examinare poate fi făcută doar cu acordul studenţilor, în 

universitățile supuse analizei (UB, UMF București, UTBv, UTCN, UBB, UOC, UDJ, UMF Iași, UO, ULBS, 

UPT, UMF Tm), respondenții chestionarului semnalează că unele dintre aceste modificări încă se 

realizează pe parcursul semestrului, fără acord din partea studenților. 

 
 În 77,38% dintre universitățile chestionate, reprezentanții studenților afirmă că evaluările 

sunt obiective, nediscriminatorii, conform fișelor disciplinelor, iar baremele de corectare sunt 

aduse la cunoștință. Totuși, 22,61% dintre respondenți consideră că acest lucru nu se întâmplă 

întocmai în facultățile/ universitățile lor (UAIC, UO, ULBS, USV,  UPT, UMF Tm, AFAHC). 

 

4.76%

47.24%

42.28%

0.95%

Sunt făcute modificări ale modalităților de evaluare și examinare pe 

parcursul semestrului fără acordul studenților?

Da, majoritatea modificărilor sunt făcute fără acordul studenților

Da, însă doar în câteva cazuri sunt făcute fără acordul studenților

Nu sunt făcute modificări fără acordul studenților

NȘ/NR

12.71%

64.67%

13.09%

9.52%

În ce măsură consideri că studenţii sunt evaluaţi obiectiv, nediscriminatoriu, 

conform fișei disciplinei, iar baremele după care se fac evaluările sunt aduse la 

cunoştinţa studenţilor?

În foarte mare măsură

În mare măsură

În mică măsură

Studenții nu au fost evaluați obiectiv, nediscriminatoriu, conform fișei disciplinei, 

iar baremele nu au fost aduse la cunoștința studenților



 

   

  

 

 Întrebați dacă au existat cazuri de discriminare în universitățile/ facultățile lor, reprezentanții 

studenților au declarat că în 17,48% dintre cazuri au întâlnit astfel de practici. Cele mai frecvent 

menționate, cu repercursiuni și asupra evaluărilor/ examinărilor, au fost cele referitoare la orientarea  

religioasă sau politică, sex, zonă georgrafică sau țară de proveniență (UB, ASE, UTBv, UTCN, UBB, 

UMC, UPT, UMF Tm). 

 
 În toate universitățile supuse analizei există o procedură de contestare a notelor obținute la 

examenele scrise; totuși, într-un caz izolat (ULBS), reprezentanții studenților menționează că deși 

aceasta există, este insuficient de clar definită. 

 
  

Cu toate că universitățile pun la dispoziția studenților aceste proceduri, aceștia sunt în 

20,95% dintre cazuri (UBB, UDJ, UO, UPet, UPT), potrivit reprezentanților lor, neinformați cu privire 

la mecanismele de contestare a notelor. Totodată, deși contestarea notei este accesibilă, în 

31,10% dintre universitățile din care s-au primit răspunsuri (UB, UTCN, UOC, UAIC, UMF Iași, UO, 

UPet, ULBS, UPT), studenții sunt nevoiți să parcurgă diverși pași birocratici. 

17.48%

42.95%

39.57%

Au existat în universitate/ facultate cazuri de discriminare de orice tip?

Da Nu NȘ/NR

96.48%

1.76% 1.76%

Există o procedură de contestare a notelor la examenele scrise pentru 

studenți?

Da Nu NȘ/NR



 

   

  

 

 

 
 O altă situație reclamată de studenți constă în faptul că rezolvarea contestației este 

realizată în peste 25,86% din cazuri de către aceleași cadre didactice care au evaluat inițial, 

reprezentanții studenților semnalând lipsa obiectivității la recorectarea lucrărilor lor (UTCN – 

parțial, UBB – parțial, UAIC – parțial, UMF Iași – parțial, UO – parțial, ULBS – parțial, USV, UPT – 

parțial, UMF Tm – parțial). 

 

69.62%

20.95%

9.43%

Studenții sunt informați cu privire la procedura de contestare a notelor 

la examenele scrise?

Da Nu NȘ/NR

60.38%

31.10%

8.52%

Cât de accesibilă este procedura de contestare a notelor la examenele 

scrise pentru studenți?

Foarte ușor accesibilă

Accesibilă, dar există o serie de proceduri birocratice care trebuie respectate

NȘ/NR

51.19%
25.86%

10.48%

12.48%

Contestația se rezolvă de către o comisie din care nu fac parte cadrele didactice 

care au evaluat iniţial?

Da Nu Parțial, nu se întâmplă în toate cazurile NȘ/NR



 

   

  

 

 Întrebați dacă li se permite să asiste la recorectarea lucrării lor, dacă solicită acest lucru, 

studenții au răspuns afirmativ în 69,86% din cazuri, însă mai mult de 13% dintre ei reclamă că nu 

li se respectă acest drept (UB – parțial, UBB – parțial, UMF Cj, UOC – parțial, ULBS – parțial). 

 
 Reprezentanții studenților din 11 universități (UB, ASE, UTBv, UTCN, UBB, UMF Cj, UDJ, 

ULBS, UMF Iași, USV, UPT) au informat și despre faptul că au existat repercursiuni asupra 

studenților contestatari. Deși majoritatea lor reprezintă cazuri izolate, este dezamăgitor faptul că 

în peste 31,52% dintre instituțiile de învățământ superior chestionate, studenții au de suportat 

urmări ale exercitării unui drept al lor. 
 

 

69.86%

8.09%

5.71%

16.33%

Studenților li se permite să asiste la recorectarea lucrării lor, 

dacă solicită acest lucru?

Da Nu Doar în unele cazuri NȘ/NR

0.95%

31.52%

55.01%

12.52%

Cunoști cazuri în care au existat repercusiuni asupra studenților ce au 

contestat notele la examenele scrise?

Da, frecvent Au existat cazuri izolate Nu NȘ/NR



 

   

  

 

II.1.4.12. Transferuri (mobilități definitive). 
  

 În 27,86% dintre universitățile chestionate (UMF București, UBB, UOC, UMF Iași, UO, ULBS, 

UMFST, AFAHC) dreptul la transfer la o altă instituție de învățământ superior este considerat, potrivit 

reprezentanților studenților, un proces greu accesibil. Totuși, procesul este accesibil în peste 

42,43% dintre cazuri, cu îndeplinirea unor condiții. 

 
 

II.1.4.13. Acordarea de credite transferabile pentru activitatea de voluntariat. 
 

 Potrivit răspunsurilor primite, deși studenții pot beneficia conform legii de credite 

transferabile pentru desfășurarea activităților de voluntariat, în 12 universități (UMF București, ASE, 

UTCN, UBB, UMF Cj, UDJ, UAIC, UMF Iași, UPet, ULBS, UMFST, AFAHC) aceștia nu beneficiază de o 

procedură sau o metodologie privind acordarea lor, iar în UMF Tm studenții pot obține aceste 

credite doar dacă fac voluntariat în cadrul programelor generate de către universitate, activitățile 

din cadrul asociațiilor studențești nefiind luate în calcul. 

 

20.24%

42.43%

27.86%

9.47%

Cât de accesibil le este studenţilor să se transfere la o altă universitate, 

printr-un proces reglementat?

Foarte accesibil Accesibil, în anumite condiții Greu accesibil NȘ/NR

37.85%

49.91%

12.24%

Există posibilitatea ca studenţii să primească credite 

pentru activitatea de voluntariat?

Da Nu NȘ/NR



 

   

  

 

II.1.5. Aspecte administrative. 

II.1.5.1. Înregistrarea cererilor. 
  

 Comparativ cu situația anilor precedenți, constatăm o îmbunătățire semnificativă a modului 

în care univeritățile aleg să faciliteze comunicarea cu proprii studenți. Astfel, din răspunsurile primite 

de la reprezentanții acestora, aflăm că 94,67% dintre universitățile chestionate oferă studenților 

posibilitatea de a transmite cereri online, pe adresele de e-mail oficiale. Există totuși și cazuri izolate, 

în care adaptarea la comunicarea online este încă deficitară (UBB – parțial, UMF Iași – parțial).  

 
  

În majoritatea cazurilor, studenților le sunt înregistrate cererile transmise pe canalele online 

oficiale ale instituțiilor de învățământ superior analizate, iar primirea răspunsurilor la acestea a 

devenit o practică des întâlnită în mediul academic al anului universitar 2017-2018.  

 

94.67%

3.57% 1.76%

Există posibilitatea de a trimite cereri online la adresele oficiale de 

e-mail ale univeristății/facultății?

Da Nu NȘ/NR

50.14%43.33%

2.38% 4.14%

Studenţilor le sunt înregistrate toate cererile scrise şi semnate 

sau trimise la adresele oficiale de e-mail ale universităţii 

şi primesc răspuns la acestea?

Da, toate cererile Da, în majoritatea cazurilor Nu, în majoritatea cazurilor NȘ/NR



 

   

  

 

II.1.5.2. Termene de aplicare pentru diverse facilități. 
 

 Cu excepția unui singur caz izolat (UBB – în cazul termenelor de aplicare pentru concursuri), 

prevederile legislației în vigoare cu referire la termenele de aplicare pentru diverse facilități sau 

concursuri, în care se menționează acordarea unei perioade de cel puțin 5 zile lucrătoare de la 

afișarea unui anunț în care studenții pot aplica, au fost respectate în majoritatea cazurilor, la toate 

universitățile de proveniență ale respondenților la chestionar. 

 
 

 

II.1.5.3. Modificarea contractului de studii. 
 

Cu toate că în peste 74,90% dintre cazuri nu au fost semnalate modificări ale contractului de 

studii în timpul anului universitar, reprezentanți ai studenților din 3 universități (UAIC, UMFST, UPT) 

au sesizat această încălcare a drepturilor lor. 

 

53.67%

79.48% 80.86% 79.43%

29.38%

13.38% 11.05% 12.48%1.19%
15.76%

7.14% 8.09% 8.09%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Concursuri Burse Tabere Loc de cazare

Respectarea termenului de cel puțin 5 zile lucrătoare 

în care studenţii puteau aplica pentru:

Da, în toate cazurile Da, în majoritatea cazurilor Nu, în majoritatea cazurilor NȘ/NR

6.52%

74.90%

18.57%

Au existat situații în care contractul de studii a fost modificat în timpul anului universitar?

Da Nu NȘ/NR



 

   

  

 

II.1.5.4. Informații despre taxe. 
 

 În ceea ce privește informarea despre numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate  de 

către universitățile din care provin, reprezentanții studenților au răspuns pozitiv, confirmând pentru 

83% din cazuri, însă listele cu taxele universitare lipsesc de pe siteurile a 4,28% dintre instituțiile 

chestionate (UMFST, UMF Tm), iar în 5,71% din cazuri (UAIC, USV), afișarea acestora oferă doar date 

parțiale despre taxele percepute. 

 
 

 

 

83%

12.24%

4.76%

Studenţii sunt informaţi cu privire la numărul, tipul şi cuantumul 

fiecărei taxe?

Da Parţial NȘ/NR

82.53%

4.28%

5.71%

7.48%

Lista cu taxele universitare este publică pe site-ul universității?

Da Nu Parţial NȘ/NR



 

   

  

 

 În ciuda faptului că în Statutul Studentului este prevăzut că studenții beneficiază de 

gratuitate pentru eliberarea actelor de studii şi a celor care atestă statutul de student, inclusiv 

situaţia şcolară/ foaia matricolă, diploma de licenţă, inginer, urbanist, master şi doctor, 

suplimentele la diplomă, adeverinţele, carnetele şi legitimaţiile, inclusiv cele pentru accesul 

la bibliotecă, există unversități care percep taxe nejustificate pentru aceste documente.  
 

 Eliberarea situației școlare/ foii matricole încă este taxată în 7 universități (UB, UMF Cj, 

UMC, UO, UPet,  ULBS, UMF Tm), conform reprezentanților studenților. Aceștia mai semnalează și 

faptul că trebuie să achite taxe pentru legitimația/ cardul de acces la bibliotecă în 21,19% dintre 

cazuri (UB, UBB, UMF Cj, UAIC, UVT). Studenții din UB și ULBS declară că trebuie să achite taxe 

inclusiv pentru eliberarea fișelor de lichidare și a diplomelor de licență, master și doctor, iar în alte 

trei cazuri, respondenții chestionarului reclamă că pentru a intra în posesia suplimentelor la diplomă 

(UMF Tm), a legitimației de călătorie (UPet) și chiar a carnetului de student (UTCN) sunt nevoiți să 

plătească. 
 

 Singurele documente care atestă calitatea de student și care sunt eliberate gratuit în toate 

universitățile chestionate sunt adeverințele, potrivit reprezentanților studenților. 
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Nu Da, pentru 

situaţia şcolară/ 

foaia matricolă

Da, pentru 
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master şi doctor

Da, pentru 
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Da, pentru 
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Da, pentru 
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student

Da, pentru
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Da, pentru 

legitimaţia/ 

cardul de acces 

la bibliotecă

Da, pentru 

eliberarea 

fișelor de 

lichidare

Studenţii plătesc pentru eliberarea actelor de studii şi 

a celor care atestă statutul de student?

Da Nu NȘ/NR



 

   

  

 

II.1.6. Transparență, etică și bună guvernanță. 

II.1.6.1. Publicarea hotărârilor structurilor de conducere. 
  

 Referitor la transparența decizională a universităților, situația cea mai deficitară este 

regăsită în cazul publicării pe siteurile proprii a hotărârilor Consiliilor facultăților. În doar 30,38% 

dintre universitățile analizate acestea sunt afișate integral, iar în 29,43% afișarea publică este parțială, 

hotărârile acestor structuri fiind aduse la cunoștința studenților cu diverse omisiuni (lipsa anexelor) 

sau doar în anumite facultăți (UB, UTCN, UBB, UAIC, UO, USV, UMFST, UPT, UVT), în timp ce în peste 

36% dintre cazuri acestea lipsesc complet (UMF București, ASE, UMF Cj, UOC, UDJ, UMF Iași, AFAHC, 

UMF Tm), potrivit reprezentanților studenților. 

 Hotărârile Senatelor universitare și ale Consiliilor de Administrație au un grad de 

transparență mai ridicat decât cel al Consiliilor facultăților, respectiv 68,71% și 60,63%, însă și în 

cazul acestora există instituții în care documentele nu sunt publice. Astfel, studenții semnalează 

că nu pot accesa hotărârile Senatelor universitare în 19,05% din cazuri (UMF București, UMF Cj, 

USV, AFAHC) și nici pe cele ale Consiliilor de Administrație în 14,28% dintre situații (UMF 

București, UMF Cj, AFAHC). Totuși, respondenții declară că în unele cazuri pot găsi informații parțiale 

privitoare la deciziile Senatelor universitare (UB, UAIC și UMFST) și ale Consiliilor de Administrație 

(UB, UAIC, USV, UMFST, UVT). 
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II.1.6.2. Publicarea rapoartelor și hotărârilor Comisiei de Etică.   

Întrebați dacă în universitățile/ facultățile lor rapoartele și hotărârile Comisiilor de Etică sunt 

afișate public pe siteurile proprii, reprezentanții studenților au confirmat în 52,05% dintre cazuri. În 

19,76% dintre universitățile de proveniență a acestora însă, aceste documente nu sunt aduse la 

cunoștința comunității academice prin afișare publică (UMF București, UTCN, UPet, ULBS, USV), 

iar în alte 20,95% dintre cazuri, acestea pot fi accesate doar parțial (UB, UBB, UMF Cj, UDJ, UAIC, 

UMFST). 

 
 

II.1.6.3. Publicarea regulamentelor, metodologiilor, a procedurilor și a 

proceselor verbale de interes pentru studenți. 

 Afișarea regulamentelor, metodologiilor și a procedurilor de interes pentru studenți este 

efectuată în 93,20% dintre universitățile chestionate, potrivit respondenților, însă sunt semnalate și 

omisiuni în privința listelor sau a proceselor verbale pentru beneficiarii a diverse facilități destinate 

studenților. Există deficiențe de afișare atât pentru listele bursierilor în peste 16,28% dintre cazuri 

(UB, UMF București, ASE, UTCN, UBB, UOC, UO, UPT), cât și pentru cele ale beneficiarilor de locuri 

în tabere în mai mult de 11,09% din universități și facultăți (UB, UBB, UOC, UDJ, UAIC, UMF Iași, UPT), 

conform răspunsurilor primite, efectele acestor practici constând în privarea studenților de dreptul 

de a formula contestații în termenele stabilite procedural. 
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II.1.6.4. Proceduri de sesizare a abuzurilor sau a situațiilor de discriminare. 
 

 Este îngrijorător că în peste 42,71% dintre cazurile analizate studenții nu sunt informați, 

ori nu au cunoștință despre procedurile de sesizare a abuzurilor (UB, UMF București, ASE, UTBv, 

UTCN, UBB, UAIC, UMF Iași, UO, UPet, ULBS, USV, UPT, UMF Tm, AFAHC). 

 
 Mai mult decât atât, reprezentanții studenților reclamă și faptul că au existat cazuri în care 

aceștia au fost chiar împiedicați să sesizeze (UO, UPT, UMF Tm) aceste abuzuri și nereguli precum 

și să solicite verificarea situațiilor respective, deși acesta este atât un drept, cât și o obligație a lor. 

 

 
 De asemenea, respondenții menționează și că, deși au sesizat abuzuri și nereguli și ar fi 

trebuit să beneficieze, conform legii, de protecție (inclusiv cea a identității), acest lucru nu s-a 

întâmplat în 8,10% dintre cazuri (UTCN, UO, ULBS). 
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organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare?

Da

Nu

NȘ/NR

31.57%

8.10%
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Au beneficiat studenții de protecție (inclusiv cea a identității) în cazurile în care au sesizat 

abuzuri și nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul activităţilor conexe acestuia?

Da

Nu

NȘ/NR



 

   

  

 

 

II.1.7. Reprezentare și proces electiv. 

II.1.7.1. Alegerile studenților reprezentanți. 
  

 Din răspunsurile primite constatăm că în toate universitățile chestionate studenții își pot 

alege reprezentanții în Senatul universitar sau în Consiliile facultăților, cu o singură excepție, în care 

se semnalează că doar studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență pot vota (ULBS), 

contrar prevederilor legale în vigoare50,51,52. 

 Abateri de la Statutul Studentului, cât și de la Legea educației naționale există și în cazul 

studenților care doresc să candideze pentru o poziție de reprezentant. Deși actele normative prevăd 

că instituțiile de învățământ superior nu pot condiționa statutul de student reprezentant de 

performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminare şi laboratoare, studenții au semnalat, 

în 18,09% dintre cazurile analizate, că întâmpină încălcări ale dreptului de a fi aleși, prin 

condiționări referitoare la: performanțele academice (fiindu-le impusă fie o medie minimă, fie de a 

fi integraliști), la forma de școlarizare (doar studenții subvenționați de la buget pot candida) sau la 

conflicte de interese precum deținerea de funcții de conducere în alte organizații studențești decât 

cea care organizează alegerile (ASE, UMF Iași, ULBS).  

 

                                                 
50 Legea educației naționale nr. 1/2011, art. 208, alin. (1) – Senatul universitar este compus din [...] 25% 

reprezentanți ai studenților. Toți membrii senatului universitar, fără excepție, vor fi stabiliți prin votul universal, 

direct și secret […] al tuturor studenților. 
51 Legea educației naționale nr. 1/2011, art. 207, alin. (5), lit. a)  - Componența membrilor consiliului facultății 

este de [...] minimum 25% studenți. [...] Reprezentanții studenților sunt aleși prin vot universal, direct și secret de 

către studenții facultății. 
52 Statutul Studentului, art. 12, alin. (5) - Reprezentanţii studenţilor în consiliile facultăţilor şi în senatele 

universitare sunt aleşi prin votul direct, secret şi universal al tuturor studenţilor de la nivelul facultăţii, respectiv 

al universităţii. 

 

79.91%

97.85%

18.09%

0.95%

2% 1.20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

De a candida pentru o poziție de 

student reprezentant

De a alege un student

reprezentant

Toţi studenţii au posibilitatea

Da Nu NȘ/NR



 

   

  

 

II.1.7.2. Implicarea cadrelor didactice în procesul electiv. 
 

Deși, conform prevederilor legii, cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de 

alegere a studenţilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare, iar intervenţiile se 

sancţionează conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, respondenții chestionarului au reclamat astfel de acțiuni în 4 universități (UBB, UMF 

Iași, ULBS, UMF Tm). 

 
 

II.1.7.3. Reprezentarea studenților în comisiile suport. 
  

 Implicarea studenților în comisiile suport este o practică uzuală a universităților, potrivit 

afirmațiilor reprezentanților organizațiilor studențești; cu câteva excepții, în care aceștia declară că 

nu au reprezentanți în Comisia de etică (UBB, UAIC, ULBS), în Comisia pentru evaluarea și asigurarea 

calității (ULBS) și în Comisia de repartizare a locurilor de cazare (UMF București, UTCN, UMFST), în 

cazul reprezentării studenților în Comisiile de acordare a burselor și în Comisiile de repartizare a 

taberelor există răspunsuri majoritar pozitive. 
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 Întrebați dacă dețin majoritatea în vreuna dintre comisiile suport din universitățile 

chestionate, studenții au răspuns pozitiv în 54,14% din cazuri pentru Comisia de acordare a locurilor 

de cazare, în 39,85% pentru Comisia de acordare a locurilor de tabără și în 31,52% pentru Comisia 

de acordare a burselor. Este de remarcat însă, că în peste 70% dintre cazuri, deși este vorba despre 

facilități și servicii care îi vizează în mod direct, studenții nu au suficienți reprezentanți în comisiile 

care gestionează astfel de aspecte. 

 
 

II.1.7.4. Consultarea & informarea studenților. 
  

 Referitor la cât de des sunt informați și consultați studenții de către reprezentanții acestora 

din structurile de conducere cu privire la hotărârile votate în numele lor, studenții au semnalat că 

deși în majoritatea cazurilor beneficiază de raportări și informări asupra activității colegilor lor, în 

9,52% dintre cazuri, acest lucru nu se întâmplă (ASE, UO, AFAHC), iar în peste 30% dintre cazuri, 

studenții sunt consultați doar ocazional. 
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II.1.7.5. Delegarea reprezentanților organizațiilor studențești în structurile de 

conducere. 
  

 În pofida faptului că în Codul drepturilor și obligațiilor studentului este prevăzut că 

organizațiile studențești legal constituite la nivel de facultate/ universitate pot delega 

reprezentanţi de drept în structurile de conducere, această prevedere nu este aplicată unitar în 

toate facultățile a 36,90% dintre universitățile analizate (UB, UMF București, ASE, UAIC, UOC, UO, 

UPet, ULBS, USV, AFAHC), situațiile variind funcție de cazuri particulare. 

 

II.1.7.6. Participarea la procesul de desemnare/ alegere al rectorului. 
 

 Potrivit prevederilor în vigoare, în cazul în care în urma unui referendum organizat la nivel 

de universitate, cadrele didactice și de cercetare titulare din cadrul instituției și reprezentanții 

studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților decid ca desemnarea să se realizeze 

prin votul universal, direct și secret al acestora, studenții au posibilitatea de a-și exprima opțiunea 

în privința alegerii rectorului. Întrebați dacă au participat la vot în alegerile pentru funcția de rector, 

reprezentanții studenților din universitățile chestionate au confirmat în 66,81% dintre cazuri.  
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II.1.8. Îndeplinirea obligațiilor. 

 

II.1.8.1. Îndeplinirea tuturor sarcinilor care revin potrivit planurilor de 

învățământ și programelor analitice ale disciplinelor. 
 

 În urma răspunsurilor primite de la reprezentanții studenților, aceștia afirmă că obligația lor 

de a îndeplini sarcinile ce le revin potrivit planului de învățământ a fost respectată în mică măsură 

în peste 20% dintre cazuri, studenții având în aceste situații multe examene nepromovate, ca urmare 

a neacordării unei atenții corespunzătoare pregătirii participării la evaluări. 

 
 
 

 

 

II.1.8.2. Respectarea cartei, regulamentelor și deciziilor universității. 

 

Întrebați dacă studenții au respectat carta, regulamentele și deciziile universității din care 

provin, respondenții chestionarului au apreciat că în peste 86% dintre cazuri această obligație a fost 

respectată. În situațiile contrare, studenții au fost sancționați conform cartei și a regulamentelor 

specifice raportate la situația de neîndeplinire a prevederilor stipulate și în funcție de gravitatea 

faptelor cu: excluderea din examen, mustrări sau avertismente scrise, suspendarea bursei, retragerea 

dreptului de cazare în căminele universității, excludere din cămin sau, în cazurile foarte grave, cu 

exmatriculare. 
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II.1.8.3. Participarea la şedinţele structurilor de conducere. 
  

 În majoritatea cazurilor analizate (90,15%), studenții și-au îndeplinit obligația de a participa, 

în calitate de reprezentanți aleși, la ședințele structurilor de conducere din universitatea/ facultatea 

din care fac parte. Sancțiunile aplicate pentru nerespectarea acestei prevederi au fost acordate 

conform regulamentelor specifice, variind de la caz la caz, respectiv: avertismente scrise, revocare 

dacă s-a depășit numărul maxim admis de absențe, motivate sau nemotivate, la ședințe consecutive 

sau mai mult de 2/3 din totalul întrunirilor structurii din care fac parte. Totuși, reprezentanții 

studenților semnalează și cazuri în care astfel de abateri nu au fost sancționate în vreun fel (UMF 

București, UMF Iași, UO, UPet, ULBS). 
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II.1.8.4. Respectarea standardelor de calitate. 

 

 În ceea ce privește obligația respectării standardelor de calitate impuse de către instituția în 

care studiază, studenții din universitățile chestionate au apreciat că acestea au fost în mare măsură 

îndeplinite în 53,46% dintre cazuri, respectiv 29,16% în foarte mare măsură. În câteva cazuri izolate 

(UTCN, UBB, UO, ULBS, UPT), respondenții sunt de părere că acestea au fost respectate doar în mică 

măsură. 

 

 

II.1.8.5. Respectarea drepturilor de autor & recunoaşterea paternității 

inormaţiilor prezentate în lucrările elaborate. 

 

 Reprezentanții studenților afirmă că în cadrul instituțiilor în care ei activează, cadrele 

didactice acordă o atenție sporită respectării acestei prevederi, semnalându-le ori de câte ori este 

cazul și insistând pe respectarea drepturilor de autor. Totuși, potrivit răspunsurilor primite, au existat 

și studenți care nu au ținut seamă de această obligație, aceștia fiind sancționați, funcție de caz și 

gravitate, cu: retragerea dreptului de prezentare la examinare, avertismente scrise, nerecunoașterea 

lucrării la nivel de disciplină sau acordarea notei minime, acordarea calificativului „respins” și 

restricționarea prezentării publice a unei lucrări ce urma a fi expusă în cadrul examenelor de finalizare 

a studiilor, precum și retragerea lucrărilor din orice formă de publicație, anularea lor și a diplomelor 

obținute în cazul celor care au fost deja prezentate, iar în cazurile foarte grave, după investigarea 

cazurilor de către comisiile de etică, cu exmatricularea.    
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8.90%

Studenții și-au îndeplinit obligația de a respecta standardele de calitate impuse de 

către universitate?

Da, într-o foarte mare măsură Da, în mare măsură Da, insă în mică măsură NȘ/NR



 

   

  

 

 
 

II.1.8.6. Respectarea Codului Etic. 
 

 Pe parcursul perioadei raportate, studenții consideră că în peste 78% dintre situații Codurile 

etice ale universităților au fost respectate. În cazurile contrare, potrivit respondenților, sancțiunile 

aplicate studenților sunt consemnate în rapoartele și hotărârile comisiilor de etică, iar majoritatea 

lor au constat în: avertismente scrise, suspendarea bursei, retragerea dreptului de cazare sau 

exmatriculare. 
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II.1.8.7. Elaborarea și susținerea de lucrări de evaluare și de absolvire originale. 

 

 În majoritatea universităților chestionate, reprezentanții studenților afirmă că este pus un 

accent sporit pe prevenția fenomenului de plagiat. Astfel, fiind întrebați dacă studenții și-au 

îndeplinit obligația de a elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de 

absolvire originale, aceștia au oferit răspunsuri afirmative în peste 90% din cazuri, subliniind faptul 

că în special lucrările de finalizare a studiilor sunt introduse în softuri pentru detectarea 

similitudinilor și verificate, iar cele care depășesc procentele stabilite de metodologiile proprii sunt 

trimise înapoi studenților pentru revizuire. Pentru cazurile dovedite de plagiat, care au fost 

semnalate după obținerea de diplome sau alte certificări, respondenții ne spun că sancțiunile au fost 

propuse de către comisiile de etică. 

 
 

 

II.1.8.8. Sesizarea autorităţilor competente pentru orice nereguli în procesul de 

învăţământ şi în cadrul activităţilor conexe acestuia. 

 

 În ceea ce privește obligația studenților de a sesiza autoritățile competente pentru orice 

nereguli în procesul de învățământ și din cadrul activităților conexe, studenții afirmă că în peste 

25,57% din cazuri acest lucru s-a întâmplat doar în mică măsură. În condițiile în care aceștia ajung, 

în unele cazuri, să fie chiar și împiedicați a sesiza, în detrimentul asigurării protecției lor, acest 

procent își poate găsi lesne justificarea. Totuși, în mai mult de 52% dintre situații, reprezentanții 

studenților confirmă îndeplinirea acestei obligații. 

56.52%
33.62%

3.19%
6.67%

Studenții și-au îndeplinit obligația de a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de 

disciplină şi lucrări de absolvire originale?

Da, într-o foarte mare măsură Da, în mare măsură Da, insă în mică măsură NȘ/NR



 

   

  

 

 

 
II.1.8.9. Participarea la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor 

alcoolice sau a altor substanţe interzise. 
 

 Obligația de a participa la activități academice fără a fi sub influența băuturilor alcoolice sau 

a altor substanțe interzise a fost respectată în mai mult de 85% din cazuri; în cazurile contrare, 

abaterile au fost sancționate cu avertismente scrise sau au fost transmise spre deliberare comisiilor 

de disciplină și de etică, potrivit răspunsurilor primite de la reprezentanții studenților. 

 

 

28.10%

24.57%

25.57%

3.19%
18.57%

Studenții și-au îndeplinit obligația de a sesiza autorităţilor competente orice 

nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul activităţilor conexe acestuia?

Da, într-o foarte mare măsură Da, în mare măsură Da, insă în mică măsură Nu NȘ/NR

69.95%

15.62%

14.43%

Studenții și-au îndeplinit obligația de a participa la activităţi academice fără a fi sub 

influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise?

Da, într-o foarte mare măsură Da, în mare măsură NȘ/NR



 

   

  

 

II.1.8.10. Nefolosirea unui limbaj şi a unui comportament neadecvate mediului 

universitar. 

 Referitor la deținerea unei conduite adecvate mediului universitar, inclusiv în ceea ce privește 

limbajul, respondenții chestionarului apreciază că în peste 89% dintre situații acestă obligație a fost 

îndeplinită. Sancțiunile aplicate pentru nerespectarea acestei prevederi au fost graduale, funcție de 

gravitate, pornind de la mustrări verbale, invitarea la părăsirea sălii în care se desfășoară activitatea 

didactică pe parcursul căreia a avut loc incidentul, avertismente scrise sau direcționarea cazurilor mai 

grave către comisiile de disciplină sau de etică. 

 
 

 

II.1.8.11. Utilizarea în mod corespunzător a facilităților și subvențiilor primite. 
 

În majoritatea instituțiilor chestionate, această obligație a studenților a fost îndeplinită. În 

cazurile contrare, abaterile s-au soldat cu restituirea sumelor sau cu achitarea contravalorii pagubelor 

produse în urma deteriorării a diverse obiecte, potrivit declarațiilor studenților. 

 

57.77%31.57%

6.52%
4.14%

Studenții și-au îndeplinit obligația de a nu folosi 

un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar?

Da, într-o foarte mare măsură Da, în mare măsură Da, insă în mică măsură NȘ/NR

58.72%21.95%

19.33%

Studenții și-au îndeplinit obligația de a utiliza în mod corespunzător, 

conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şi subvenţiile primite?

Da, într-o foarte mare măsură Da, în mare măsură NȘ/NR



 

   

  

 

II.1.8.12. Respectarea curăţeniei, liniştii şi ordinii în spaţiul universitar. 

 
 

Întrebați dacă și-au îndeplinit obligația de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul 

universitar (înclusiv în spațiile de cazare, spațiile de servire a mesei, bazele sportive și de agrement, 

biblioteci, muzee, grădini botanice, stațiuni de cercetare, clinici etc. aparținând universității), 

studenții au răspuns pozitiv în 88,34% din cazuri.  

De la caz la caz, funcție de situația specifică de nerespectare a prevederilor din 

regulamentele interne proprii, sancțiunile au constat în: mustrări verbale sau scrise, avertismente 

verbale sau scrise, referate, excluderea din cămin, cu restricționarea dreptului de cazare în căminele 

universității pe parcursul anului universitar sau definitiv pe parcursul studiilor, achitarea contravalorii 

pagubelor produse sau amenzi contravenționale (în cazul perturbării liniștii publice). 

 

 
 

 

 

II.1.8.13. Păstrarea integrității și bunei funcționări a bazei materiale puse la 

dispoziție de către universitate. 
 

 Peste 90% dintre respondenții chestionarului au apreciat pozitiv îndeplinirea acestei 

obligații. Totuși, în cazurile în care au existat abateri, raportat la dimensiunea pagubelor aduse 

bazei materiale, acestea s-au soldat cu avertismente verbale sau scrise, sancțiuni impuse de 

conducerea bibliotecii pentru bunurile nerestituite/ distruse, înlocuirea sau achitarea parțială sau 

totală a contravalorii bunurilor deterioriate sau distruse, propuneri de exmatriculare. 

48.10%

40.24%

5.95%
5.71%

Studenții și-au îndeplinit obligația de a respecta 

curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar?

Da, într-o foarte mare măsură Da, în mare măsură Da, insă în mică măsură NȘ/NR



 

   

  

 

 

 

II.1.8.14. Suportarea plății eventualelor prejudicii aduse bazei materiale. 
 

 Potrivit reprezentanților studenților, prejudiciile aduse bazei materiale a instituției în care își 

desfășoară activitatea, în cazul în care acestea au fost produse de către studenți, au fost recuperate 

în mare măsură, prin suportarea plății contravalorii bunurilor distruse ori deteriorate, însă a fost 

semnalat și un caz în care răspunsul a fost negativ (UPet). 

 

 

57.10%
33.62%

9.28%

Studenții și-au îndeplinit obligația de a păstra integritatea şi buna 

funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 

universitate?

Da, într-o foarte mare măsură Da, în mare măsură NȘ/NR

26.34%

30.76%

4.76%

38.14%

Studenții și-au îndeplinit obligația de a suporta plata 

eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor 

de către universitate?

Da, într-o foarte mare măsură Da, în mare măsură Nu NȘ/NR



 

   

  

 

 II.1.8.15. Informarea autorităţilor competente cu privire la existenţa situațiilor 

care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general. 
 

 În 80,91% din cazurile analizate s-a constatat îndeplinirea obligației studenților de a informa 

autoritățile competente în legătură cu situații care ar putea genera nereguli în buna desfășurare a 

activităților de studiu individual sau general. În cazuri izolate (UB, UMF Iași, ULBS), studenții au 

apreciat însă că această obligație a fost îndeplinită doar în mică măsură. 
 

 
 

 

II.1.8.16. Îndeplinirea angajamentelor financiare stabilite în contractul de 

studiu. 

Pe parcursul anului universitar 2017-2018, studenții din universitățile chestionate declară că 

în 87,14% din cazuri s-au achitat de obligațiile financiare stipulate în contractele de studiu. Pentru 

situațiile în care aceste angajamente nu au putut fi duse la îndeplinire, acestora li s-au aplicat diverse 

sancțiuni, conform specificațiilor din contracte, precum: restricționarea accesului la platforma 

informatică internă a universității, restricționarea participării la sesiunile de examene și de restanțe, 

pierderea locului de cazare în cămin sau al bursei, excluderea din cămin, aplicarea de penalități 

financiare sau exmatriculare, urmare a notificărilor și somațiilor de plată. 
 

 

35.05%

45.86%

4.52% 14.57%

Studenții și-au îndeplinit obligația de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei 

situaţii care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general?

Da, într-o foarte mare măsură

Da, în mare măsură

Da, insă în mică măsură

NȘ/NR

68.81%

18.33%

12.86%

Studenții s-au achitat de obligația de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către 

universitate, în condiţiile stabilite în contractul de studiu?

Da, într-o foarte mare măsură

Da, în mare măsură

NȘ/NR



 

   

  

 

CONCLUZII 
 

 

 La 7 ani de la emiterea acestui act normativ încă există instituții de învățământ superior de 

stat care nu au adoptat un document propriu. Aproape un sfert (22,22%) dintre universitățile de 

stat din România nu oferă, la acest moment, acces public online studenților la un Cod 

universitar al drepturilor și obligațiilor studentului, sau nu l-au adoptat.  

În numeroase cazuri, instituțiile de învățământ superior au înțeles prin adoptarea unui Cod 

propriu trunchierea celui existent la nivel național, din documentele a peste 10% dintre universități 

fiind omise mai mult de jumătate dintre prevederile cuprinse în varianta de referință 

națională. 

 Doar două drepturi și patru obligații stipulate la nivel național sunt preluate 100% și la nivel 

local de către toate universitățile la care s-a putut efectua analiza comparativă a conținutului 

documentelor. Chiar și în aceste condiții, comparativ cu raportările precedente, în care niciun drept 

nu se regăsea în codurile universitare proprii ale tuturor instituțiilor, ci doar o singură obligație, se 

poate observa că, în continuare, interesul universităților este îndreptat „la dublu” spre a promova 

îndatoririle studenților, nu și drepturile acestora, deși studenții sunt considerați, cel puțin la nivel 

declarativ și scriptic, parteneri ai instituțiilor de învățământ. 

 Analiza răspunsurilor primite de la reprezentanții organizațiilor studențești relevă și aspecte 

pozitive; astfel, putem concluziona că, în comparație cu raportările anterioare, o parte dintre 

neregulile semnalate în analizele ANOSR au fost remediate și există progrese pe diverse direcții: 

 Creșterea numărului universităților care acordă locuri bugetate garantate pentru 

candidaţii proveniţi din medii dezavantajate socioeconomic sau marginalizate din punct 

de vedere social, inclusiv absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin 

de 10.000 de locuitori; 

 Scăderea numărului cazurilor în care contractele de studii sunt modificate în timpul 

anului universitar; 

 Creșterea interesului acordat de universități stagiilor de practică pentru studenți; 

 Creșterea relativă a transparenței decizionale a structurilor de conducere ale 

universităților, precum și a publicării documentelor de interes pentru studenți 

(comparativ cu raportarea precedentă, se constată o creștere de peste 10% în ceea ce 

privește publicarea regulamentelor, metodologiilor și a procedurilor de interes pentru 

studenți și de 21% în cazul hotărârilor Consiliilor de Administrație, respectiv 2% în cazul 

hotărârilor Consiliilor facultăților, însă în cazul hotărârilor hotărârilor Senatelor 

universitare aceasta a scăzut cu 4%).  

 Adaptarea comunicării cu studenții inclusiv prin intermediul mediului online (poșta 

electronică); 



 

   

  

 

 Creșterea numărului de universități care oferă un Ghid al Studentului; 

 Creșterea procentului universităților care oferă suport de curs gratuit (de minimum 5 

pagini), în format fizic sau electronic, precum și acces la resurse educaționale disponibile 

în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe siteurile facultăţilor; 

 Creșterea gradului de informare și consultare al studenților de către studenții 

reprezentanți în legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere. 

 

Totuși, studenții semnalează persistența unei serii de probleme și nereguli care s-au 

accentuat de la raportarea anterioară. 

 

Participarea scăzută a studenților în procesul de revizuire al planurilor de învățământ, 

neadaptarea și neactualizarea acestora cu cerințele curente ale pieței muncii, fără o consultare cu 

studenții și absolvenții, ne determină să solicităm în continuare introducerea explicită în actele 

normative care reglementează componența structurilor de conducere din instituțiile de  învățământ 

superior a prezenței studenților într-un procent de minimum 25% și în Consiliile 

departamentelor. În acest mod, sugestiile și recomandările studenților vor putea avea 

oportunitatea de a fi implementate cu scopul îmbunătățirii și inovării curriculumului, dar și al 

creșterii atractivității programelor de studii. 

În continuare, evaluarea cadrelor didactice de către studenți nu este abordată pe cât de 

riguros ar fi recomandat. Studenții nu sunt încurajați să participe la aceste evaluări sau nu pot evalua 

deloc, rapoartele cuprinzând rezultatele centralizate pentru fiecare profesor în parte nu sunt 

publicate, iar efecte reale ale acestor demersuri asupra procesului educațional din universitățile 

românești sunt departe de a apare prea curând în lipsa creării și dezvoltării unei culturi a evaluării. 

Propaganda politică este încă prezentă în universități, deși este interzisă, iar persoane 

care ocupă funcții de conducere în universități au simultan și diverse alte funcții politice. Considerăm 

necesară revizuirea cadrului legislativ în direcția incompatibilității dintre funcțiile de 

conducere din mediul academic și funcțiile politice. 

 Subfinanțarea sistemului de învațământ superior determină universitățile să solicite 

studenților, în continuare, taxe nejustificate sau ilegale pentru diverse documente garantate a fi 

eliberate gratuit în actele normative aflate în vigoare. 

O altă situație nefavorabilă pentru studenți în anul universitar 2017-2018 este necumularea 

burselor sociale cu alte tipuri de burse. Deși în luna martie 2017 a fost crescut fondul de burse cu 

o suplimentare de peste 142% față de anul anterior, iar cuantumul minim al burselor sociale la nivel 

național a devenit 578 lei/ lună (acest fapt determinând universitățile să crească, la rândul lor, 

cuantumurile tuturor categoriilor de burse), concomitent cu aceste măsuri au intervenit și 

problemele privind cumularea. Universitățile permit cumularea doar în limita fondurilor disponibile 

de la bugetul de stat, iar de cele mai multe ori, acestea sunt insuficiente.  



 

   

  

 

Vizibilitatea și accesibilitatea Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră rămân și în 

acest an universitar unele dintre punctele slabe ale acestora. Deși serviciile oferite sunt considerate 

accesibile, studenții nu cunosc existența lor. În lipsa unei promovări corespunzătoare a serviciilor 

oferite, precum și a resursei umane calificate pentru activitatea de consiliere, aceste centre nu își 

pot atinge corespunzător scopul pentru care au fost create. 

Studenților cărora nu li se poate asigura cazare în căminele universității nu li se acordă 

subvențiile de care pot beneficia ca sprijin compensatoriu. 

Acordarea de credite pentru activitățile de voluntariat este privită cu reticență de mai 

mult de jumătate dintre universități, acestea neavând implementată o procedură sau o metodologie 

în acest sens. Mai mult decât atât, chiar și acolo unde există, aceasta este limitativă, activitățile 

desfășurate în cadrul organizațiilor studențești nefiind luate în calcul, ci doar cele din cadrul 

programelor inițiate de universități. 

Deși au implementat proceduri specifice, universitățile supun studenții unui lung șir de 

acțiuni birocratice în procesul de contestare a notelor, urmate și de repercursiuni asupra celor 

ce își exercită acest drept. 

Mecanismele și procedurile de sesizare a abuzurilor sunt în continuare neaduse la 

cunoștința studenților; aceștia nu sunt educați în spiritul semnalării abuzurilor și nici nu sunt 

încurajați în acest sens. 

Universitățile nu sunt pregătite să asigure infrastructura, metode alternative sau resurse 

educaționale adaptate nevoilor studenților cu dizabilități și se află mai mult în poziția de a le 

îngreuna procesul de incluziune socială, decât în cea de a îl facilita. 

Delegarea reprezentanților organizațiilor studențești în structurile de conducere ale 

universităților este în continuare o procedură inaccesibilă în aproape jumătate dintre instituții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

 

RECOMANDĂRI 
 

 

 Adoptarea de către toate universitățile a unui Cod universitar al drepturilor și obligațiilor 

studentului, din care să nu fie omise prevederi din referința națională. 

 Publicarea Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studentului de către universități, 

la loc vizibil, pe siteurile proprii și informarea constantă a studenților despre prevederile 

acestuia. 

 Redactarea de către organizațiile studențești legal constituite de rapoarte anuale privind 

implementarea prevederilor Codurilor universitare ale drepturilor și obligațiilor studentului, 

publicarea lor pe siteurile facultăților/ universităților și implementarea măsurilor corective 

de către universități în cazul constatării unor deficiențe. 

 Implicarea studenților și absolvenților în procesul de revizuire al planurilor de învățământ. 

 Reintroducerea incompatibilităților între funcțiile de conducere din universități și funcțiile 

politice. 

 Afișarea rezultatelor evaluărilor cadrelor didactice de către studenți și aplicarea de măsuri în 

urma acestui proces, care să fie aduse și la cunoștința studenților care au participat la 

procesul de evaluare. 

 Eliminarea taxelor de eliberare a actelor de studii sau care atestă statutul de student. 

 Suplimentarea fondurilor de burse provenite de la bugetul de stat cu fonduri din venituri 

proprii extrabugetare pentru a se putea asigura cumularea burselor sociale cu celelalte tipuri 

de burse. 

 Acordarea subvențiilor pentru cazare studenților care nu locuiesc într-un cămin studențesc 

și nu au domiciliul în localitatea în care studiază. 

 Dezvoltarea și creșterea eficacității și a eficienței Centrelor de Consiliere și Orientare în 

Carieră din universități prin angajarea de personal calificat, alocarea de resurse financiare 

pentru activități și promovarea acestora în rândul studenților. 

 Adoptarea de proceduri/ metodologii/ regulamente pentru acordarea creditelor de 

voluntariat. 

 Simplificarea procedurilor privind contestarea notelor și eliminarea birocrației. 

 Promovarea mecanismelor de sesizare a abuzurilor și neregulilor. 

 Facilitarea accesului studenților cu dizabilități locomotorii în toate spațiile de studiu, de 

cazare sau de servire a mesei. Construirea de spații sanitare și camere de cazare special 

adaptate pentru nevoile acestora. 

 Achiziționarea de softuri speciale și volume în limbaj Braille pentru a facilita procesul 

educațional pentru studenții cu deficiențe de vedere, precum și adaptarea suporturilor de 

curs în format audio. Pregătirea personalului academic și auxiliar pentru a cunoaște limbajul 

mimicogestual necesar pentru a comunica cu studenții cu dizabilități auditive.  



 

   

  

 

 Creșterea numărului de locuri bugetate garantate pentru candidaţii proveniţi din medii 

dezavantajate socioeconomic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv 

absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori. 

 Creșterea numărului de locuri de cazare oferite de universități studenților, prin accesarea de 

fonduri pentru construcția de noi cămine sau prin preluarea în administrare și renovarea 

altor spații ce pot fi utilizate în acest sens. 

 Continuarea acordării unei atenții sporite formării practice a studenților și facilitarea stagiilor 

de practică într-un procent cât mai ridicat față de pragul minim impus. 

 Acordarea de suporturi de curs gratuite studenților pentru toate disciplinele și sancționarea 

cadrelor didactice care încearcă să facă comerț cu acestea. 

 Publicarea pe siteul universității/ facultății a tuturor hotărârilor structurilor decizionale 

(Consiliul de Administrație, Senatul universitar, Consiliul facultății) în formă completă, 

inclusiv anexe. 

 Publicarea pe siteul universității/ facultății a rapoartelor anuale și a tuturor hotărârilor 

Comisiilor de etică. 

 Creșterea gradului de implicare al studenților reprezentanți, precum și a reprezentanților 

organizațiilor studențești legal constituite în procesele de acordare a burselor, a locurilor de 

cazare, a locurilor de tabără. 

 Asigurarea prezenței a cel puțin unui reprezentant al studenților în Comisiile de evaluare și 

asigurare a calității și în Comisiile de etică. 

 Eliminarea criteriilor de orice fel care condiționează statutul de student reprezentant în 

structurile de conducere ale universităților. 

 Permiterea organizațiilor studențești legal constituite să aibă delegați de drept în structurile 

de conducere ale universităților. 

 Sprijinirea organizațiilor studențești în redactarea, tipărirea și distribuirea Ghidului 

Studentului. 

 Sancționarea cadrelor didactice și a personalului administrativ care încalcă prevederile 

Codului drepturilor și obligațiilor studentului. 

 Sancționarea universităților care nu respectă prevederile Codului drepturilor și obligațiilor 

studentului. 

 Monitorizarea permanentă a respectării cadrului legislativ. 

 

Recomandările de mai sus sunt adresate atât instituțiilor de învățământ superior, cât și 

Ministerului Educației Naționale, studenților reprezentanți, organizațiilor studențești, precum și 

studenților, după caz. Suntem încrezători că prin colaborarea tuturor actorilor implicați se pot 

implementa măsuri corective care să genereze într-un timp cât mai scurt asigurarea unui cadru 

optim pentru derularea și dezvoltarea unui proces educațional cât mai apropiat de nevoile societății 

actuale. 



   

   

 

  

 

 

 

Anexa 1 - Instituții de învățământ superior de stat care nu aveau adoptat și/ sau publicat pe siteurile proprii  

Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului la data de 10.02.2019 

 

Nr. 

crt. 

Cod 

MEN 

 

Universitatea 

 

Abrevierea utilizată 

1. U.02. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI UTCB 

2. U.03. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI UAUIM 

3. U.04. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI USAMVB 

4. U.08. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI UNMB 

5. U.09. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI UNARTE 

6. U.10. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE” DIN BUCUREŞTI UNATC 

7. U.21. ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” DIN CLUJ-NAPOCA AMGD 

8. U.26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA UMF Craiova 

9. U.31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” DIN IAŞI UMF Iași 

10. U.44. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ UAT 

11. U.51. ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL” DIN BUCUREŞTI ANIMVB 

12. U.55. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU AFTS 

 

 

 



   

   

 

  

 

 

Anexa 2 - Instituții de învățământ superior de stat care aveau adoptat și publicat pe siteurile proprii 

Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului la data de 10.02.2019 

 

Nr. 

crt. 

Cod 

MEN 

 

Universitatea 
Abrevierea  

utilizată 

1. U.01. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI UPB 

2. U.05. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI UB 

3. U.06. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI UMF București 

4. U.07. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ASE 

5. U.11. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI UNEFS 

6. U.12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI SNSPA 

7. U.13. UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA UAB 

8. U.14. UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD UAV 

9. U.15. UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU UVA 

10. U.16. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV UTBv 

11. U.17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ - NAPOCA UTCN 

12. U.18. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA USAMV Cj 

13. U.19. UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA UBB 

14. U.20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA UMF Cj 

15. U.22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA UAD 

16. U.23. UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA UOC 

17. U.24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA UMC 

18. U.25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA UCv 

19. U.27. UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI UDJ 

20. U.28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI UT Iași 

21. U.29. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI USAMV Iași 



   

   

 

  

 

 

Nr. 

crt. 

Cod 

MEN 

 

Universitatea 

 

Abrevierea utilizată 

22. U.30. UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI UAIC 

23. U.32. UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAŞI UAGE 

24. U.33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA UO 

25. U.34. UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI UPet 

26. U.35. UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI UPit 

27. U.36. UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE” DIN PLOIEŞTI UPG 

28. U.37. UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” DIN REŞIŢA UEM 

29. U.38. UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU ULBS 

30. U.39. UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA USV 

31. U.40. UNIVERSITATEA „VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE UVTgv 

32. U.41. UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU UTgJiu 

33. U.43. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ UMFST 

34. U.45. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA UPT 

35. U.46. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” 

DIN TIMIŞOARA 

USAMV Tm 

36. U.47. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA UVT 

37. U.48. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA UMF Tm 

38. U.49. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREȘTI ATMB 

39. U.50. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” DIN BUCUREŞTI UNAB 

40. U.52. ACADEMIA DE POLITIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN BUCUREŞTI APB 

41. U.53. ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” DIN BRAŞOV AFAHC 

42. U.54. ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” DIN CONSTANŢA ANMB 

 

 

 



   

   

 

  

 

 

Anexa 3 – Universitățile de proveniență ale respondenților la chestionarul aplicat de ANOSR 

 

 

Nr. 

crt. 

Cod 

MEN 
Universitatea 

Abrevierea 

utilizată 

1. U.05. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI UB 

2. U.06. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI UMF București 

3. U.07. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ASE 

4. U.16. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV UTBv 

5. U.17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ - NAPOCA UTCN 

6. U.19. UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA UBB 

7. U.20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA UMF Cj 

8. U.23. UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA UOC 

9. U.24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA UMC 

10. U.27. UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI UDJ 

11. U.30. UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI UAIC 

12. U.31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” DIN IAŞI UMF Iași 

13. U.33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA UO 

14. U.34. UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI UPet 

15. U.38. UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU ULBS 

16. U.39. UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA USV 

17. U.43. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ UMFST 



   

   

 

  

 

 

Nr. 

crt. 

Cod 

MEN 
Universitatea 

Abrevierea 

utilizată 

18. U.45. UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” TIMIŞOARA UPT 

19. U.47. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA UVT 

20. U.48. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA UMF Tm 

21. U.53. ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” DIN BRAŞOV AFAHC 

 


