CODUL
UNIVERSITAR AL DREPTURILOR ŞI OBLIGAłIILOR
STUDENłILOR

Aprobat de senatul universitar, prin Hotărârea nr. 23 din 27.05.2015

- BUCUREŞTI, 2015 -

1 din 8

Capitolul I
DISPOZIłII GENERALE
Art. 1 - Prezentul cod cuprinde totalitatea drepturilor şi obligaŃiilor studenŃilor
UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”, în acord cu Legea educaŃiei naŃionale
nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu Ordinul nr. 3666/2012,
privind aprobarea Codului drepturilor si obligaŃiilor studentului, emis de Ministerul
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi în conformitate cu Carta universitară.
Art. 2 - (1) StudenŃii sunt parteneri ai universitaŃii şi membri egali ai
comunităŃii universitare, având drepturi şi obligaŃii în baza principiilor enunŃate la
art. 118 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Activitatea studenŃilor în cadrul comunităŃii universitare este reglementată
de principiile enunŃate la art. 202 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Calitatea de student, respectiv student-doctorand se dobândeşte prin
admiterea la un program de studii universitare de licenŃă, master şi, respectiv
doctorat, potrivit prevederilor art. 142 alin. (7) şi art. 199 alin. (2) din Legea
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Drepturile şi obligaŃiile studentului-doctorand sunt prevăzute în Hotărârea
Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
Art. 3 - (1) Universitatea admite şi înmatriculează într-un program de studii
numai acel număr de studenti pentru care sunt asigurate condiŃii optime de calitate
academică, de viaŃă şi de servicii sociale în spaŃiul universitar, pe baza aprobării
planului de şcolarizare de către ministrul apărării naŃionale.
(2) În urma admiterii şi înmatriculării într-un program de studii, între student şi
universitate se încheie un contract în care se specifică drepturile şi obligaŃiile părŃilor,
contract ce nu poate fi modificat în timpul anului universitar.
Art. 4 - Procesul educaŃional este centrat pe student, în vederea dezvoltării
intelectuale şi ştiinŃifice personale şi a capacităŃii de a se integra rapid si eficient pe
piaŃa muncii, precum şi pentru a-şi crea şanse sporite de evoluŃie în carieră prin
obŃinerea şi consolidarea deprinderilor de a identifica soluŃii, în mod creativ, la
problemele cu care se confruntă şi care nu au o legătură expicită cu experienŃa
proprie.
Art. 5 - Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală
sau de grup sunt interzise în cadrul universităŃii.
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Capitolul II
DREPTURI ŞI LIBERTĂłI
Art. 6 - (1) StudenŃii au dreptul să înfiinŃeze în universitate, cu sprijin financiar
din partea universităŃii sau din alte surse realizate conform legii, ateliere, cluburi,
cercuri, cenacluri, formaŃii artistice şi sportive, organizaŃii studenŃeşti legale, precum
şi publicaŃii, cu respectarea legislaŃiei în vigoare.
(2) - ReprezentanŃii studenŃilor care sunt aleşi în mod democratic, prin vot
universal, direct şi secret, la nivelul diverselor formaŃii, programe sau cicluri de
studiu, atât în cadrul facultăŃilor, cât şi al universităŃii. Ei sunt, de drept reprezentanŃi
legitimi ai intereselor studenŃilor, la nivelul comunităŃii universitare. Conducerea
universităŃii nu se implică în organizarea procesului de alegere a reprezentanŃilor
studenŃilor.
(3) - Statutul de student reprezentant nu poate fi condiŃionat de către
conducerea universităŃii.
(4) - StudenŃii pot fi reprezentaŃi în toate structurile decizionale şi consultative
din universitate. Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în
structuri decizionale ale universităŃii pentru mai mult de 4 ani.
Art. 7 - StudenŃii au cel puŃin un reprezentant în comisia de etică, de asigurare
a calităŃii, precum şi în comisii cu caracter social, constituite de universitate.
Art. 8 - (1) StudenŃii beneficiază de asistenŃă medicală şi psihologică gratuită în
cabinetele de specialitate din universitate, conform legislaŃiei in vigoare.
(2) StudenŃii beneficiază de următoarele reduceri de tarife:
a) cu cel puŃin 50 % pentru transportul local în comun, de suprafaŃă şi subteran,
precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, conform prevederilor
art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) de 75 % pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte
manifestări culturale şi sportive organizate de instituŃii publice, conform prevederilor
art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) ActivităŃile extracurriculare - ştiinŃifice, tehnice, cultural-artistice şi
sportive, precum şi cele pentru studenŃii capabili de performanŃe sunt finanŃate de la
bugetul statului, conform normelor stabilite de Ministerul EducaŃiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului. În acest scop se pot folosi şi alte surse de finanŃare.
(4) Statutul de student cu taxă se poate modifica în condiŃiile stabilite de
senatul universitar.
Art. 9 - ( 1) StudenŃii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se
stabilesc taxele de studiu, precum şi alte taxe percepute de universitate, în
conformitate cu Carta universitară.
(2) StudenŃii au dreptul să fie informaŃi cu privire la numărul, tipul şi
cuantumul fiecărei taxe practicate de către universitate.
Art. 10 - ( 1) Studentul bene ficiază de următoarele drepturi în baza principiilor
enunŃate de Legea nr. 1/201l , cu modificările şi completările ulterioare:
a) dreptul la învăŃământ de calitate;
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b) dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă, cu recunoaşterea,
conform legii, a creditelor obŃinute in acest fel;
c) dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislaŃiei în
vigoare şi canelor universitare;
d) dreptul la protecŃia datelor personale;
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 facultăŃii;
f) dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu
privire la programa analitică, structura şi obiectivele cursului, competenŃele generate
de acesta, precum şi cu privire la modalităŃile de evaluare şi examinare. Orice
modificare ulterioară a modalităŃilor de evaluare şi examinare poate fi făcută doar cu
acordul studenŃilor;
g) dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un ”Ghid al
studentului”, cu informaŃii referitoare la drepturie şi obligaŃiile studentului,
disciplinele din planul de învăŃământ, serviciile puse la dispoziŃie de universitate,
procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a universităŃii şi a
facultăŃii, informaŃii despre asociaŃiile studenŃeşti legal constituite, modalităŃi de
acces la burse şi alte mijloace de finanŃare, mobilităŃi, precum şi alte facilităŃi şi
subvenŃii acordate;
h) dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secŃie/grupă, în funcŃie de
dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice din facultatea în cadrul
căreia îşi desfăşoară cursurile;
i) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice, a
prestaŃiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaŃionale şi/sau organizatorice legate
de programul de studii urmat, potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Evaluările sunt informaŃii
publice şi sunt folosite în evaluarea performanŃelor respectivelor cursuri, seminare,
stagii de practică, programe de studiu şi cadre didactice;
j) dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente
ale instituŃiei la care studiază, în condiŃiile legislaŃiei în vigoare;
k) drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obŃinute prin
activităŃile de cercetare-dezvoltare, creaŃie artistică şi inovare, conform legislaŃiei în
vigoare, Cartei universitare şi eventualelor contracte între părŃi;
1) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică,
profesională, psihologică şi socială, conexe activităŃii de învăŃământ, puse la
dispoziŃie de universitate potrivit Cartei universitare;
m) dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii
universitare, precum şi dreptul la baza materială, transport şi masă asigurate în
condiŃiile legii;
n) dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de
îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu;
o) dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform Cartei universitare şi legislaŃiei în
vigoare;
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p) dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaŃie internaŃională,
dacă există această posibilitate în instituŃia de învăŃământ superior, în limita locurilor
atribuite pentru acest tip de program de studii;
q) dreptul de a refuza să participe la procesul educaŃional mai mult de 8 ore pe zi,
reprezentând cursuri, laboratoare şi seminare, exceptând cazurile de pregătire
practică;
r) dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenŃelor dobândite după
parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, şi dreptul de a cunoaşte baremul
după care a fost evaluat;
s) dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o
dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă
prezentarea cunoştinŃelor învăŃate în maniera prestabilită de către titularul de curs,
astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor
examinării ;
ş) dreptul de a contesta notele obŃinute la examenele scrise, conform regulamentelor
interne ale universităŃii. Rezolvarea contestaŃiei va fi făcută de către o comisie din
care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat iniŃial, în prezenŃa studentului
contestatar, în cazul care studentul solicită acest lucru;
t) dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate
al lucrării de licenŃă/dizertaŃie şi de a i se comunica punctajul acordat;
Ń) dreptul de a beneficia de un proces educaŃional centrat pe student;
u) dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învăŃare, conform prevederilor 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 opŃionale
şi/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate.
(2) Universitatea va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către
studenŃi pe site-ul propriu, în format lizibil, în condiŃiile legislaŃiei în vigoare.
Rezultatele vor conŃine centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în
parte.
(3) Modul de identificare, organizare şi evaluare a practicii de specialitate
reprezintă un criteriu obligatoriu de evaluare a calităŃii programelor de studiu.
Art. 11 - (1) StudenŃii şi cursanŃii, de la forma de învăŃămănt cu frecvenŃă, care
au absentat peste 25% din orele prevăzute în planul de învăŃământ pentru o disciplină,
se pot prezenta la testele semestriale, verificare scrisă, colocvii sau la examen, în
sesiunea în care au fost planificaŃi, numai cu aprobarea decanului.
(2) StudenŃii care se înscriu în aceste situaŃii pot solicita participarea la formele
de verificare şi evaluare finale numai dacă au susŃinut programe compensatorii şi
testele periodice prevăzute la disciplina respectivă.
(3) StudenŃii care urmează cursuri universitare în sistemul cu ”taxă” se pot
prezenta la susŃinerea examenelor de semestru, respectiv de absolvire, numai dacă au
achitat, în prealabil, taxele stabilite de senatul universitar în acest an.
Art. 12 - (1) StudenŃii nepromovaŃi, din cauza neparticipării la cursuri ca
urmare a afecŃiunilor medicale sau a altor motive bine întemeiate, pot repeta anul de
învăŃământ, dacă starea de sănătate le permite. Propunerile, în acest sens, sunt
formulate de consiliul departamentului, la solicitarea studentului în cauză, se avizează
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de consiliul facultăŃii şi, cu acordul senatului universitar, sunt promovate, pentru
aprobare, de ministrul apărării naŃionale .
(2) În cazul în care, specializarea din care provine studentul nepromovat nu se
mai organizează în cadrul UniversităŃii NaŃionale de Apărare ”Carol I” în noul an
universitar, însă există o specializare înrudită din acelaşi domeniu, sau în cazul în
care specializarea respectivă se organizează în noul an universitar în cadrul altei
instituŃii militare de învăŃământ superior, Ńinând cont de aplicarea sistemului ECTS
/SECT, studentul aflat în situaŃia descrisă la art. 12 alin. 1 va putea să-şi reia studiile
la specializarea înrudită .
Art. 13 - Studentul care repetă un an de studii va îndeplini toate obligaŃiile de
promovare, prevăzute în planul de învăŃământ şi programele analitice. În situaŃia în
care, la unele discipline de învăŃământ a obŃinut rezultate pozitive la formele de
evaluare, iar numărul de credite repartizat acestora prin planul de învăŃământ nu s-a
modificat, beneficiază de acestea.
Art. 14 - (1) StudenŃii pot participa la concursul anual, organizat la nivel
naŃional de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru obŃinerea
de burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în străinătate.
(2) Universitatea poate asigura, în limita resurselor financiare, pe perioada
prevăzută în planurile de învăŃământ, cheltuielile de masă, cazare şi transport, în
situaŃiile în care practica se desfăşoară în afara instituŃiei.
(3) Toate actele de studii eliberate de universitate, precum şi cele care atestă
statutul de student (adeverinŃe, carnete, legitimaŃii) se eliberează în mod gratuit.
(4) StudenŃii care obŃin media de absolvire cea mai mare şi, totodată, au o
comportare ireproşabilă sunt declaraŃi şefi de promoŃie la specializările respective, iar
cel care are media cea mai mare, este declarat şef de promoŃie al seriei (promoŃiei de
studii). Numele său este gravat pe placa de onoare a UniversităŃii NaŃionale de
Apărare ”Carol I”.
Art. 15 - AbsolvenŃilor studiilor universitare de licenŃă care, pe toată durata
studiilor, obŃin medii generale ale anilor de studii peste 9,50 şi nota 10 la examenul
de licenŃă, fără a fi avut probleme de natură disciplinară şi/sau comportamentală, li se
eliberează, prin hotărârea senatului universitar, la propunerea consiliului facultăŃii,
diplome de licenŃă cu menŃiunea ”de merit”.
Art. 16 - (1) StudenŃii din anul doi care, din motive justificate (îmbolnăviri,
cazuri de forŃă majoră), după ultima sesiune nu promovează maximum două
examene, ca urmare a neprezentării, le pot susŃine - cu aprobarea decanului, la
propunerea consiliului facultăŃii - o singură dată, în termen de 30 zile de la începutul
noului an universitar.
(2) StudenŃii din anul de învăŃământ final, aflaŃi în astfel de situaŃii, pot susŃine
examenele şi verificările restante şi examenul de licenŃă/disertaŃie, într-o altă sesiune.
(3) Masteranzii care efectuează pregătirea în forma ”cu frecvenŃă redusă”,
aflaŃi în misiune/la post pentru o perioadă de un an sau mai mult, pot susŃine unele
probe de evaluare în sistem on-line, dar nu mai mult de o sesiune de examene.
Art. 17 - (1) AbsolvenŃii, care nu promovează examenul de licenŃă/disertaŃie,
primesc certificat de absolvire a ciclurilor respective de studii universitare şi, la
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cerere, copie de pe foaia matricolă. Ei mai pot susŃine examenul de licenŃă/disertaŃie
în oricare altă sesiune, cu plata taxelor stabilite de senatul universitar.
(2) StudenŃii care nu promovează forma finală de absolvire a cursului
postuniversitar primesc adeverinŃă de participare la cursuri.

Capitolul III
OBLIGAłII ŞI SANCłIUNI
Art. 18 - StudenŃii au următoarele obligaŃii:
a) să respecte legislaŃia în vigoare;
b) să îndeplinească toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăŃământ şi
programelor analitice ale disciplinelor;
c) să respecta carta, regulamentele şi deciziile universităŃii;
d) să participe la şedinŃele structurilor de conducere din cadrul universităŃii în calitate
de reprezentanŃi aleşi ai studenŃilor;
e) să respecte standardele de calitate impuse de către universitate;
f) să respecte drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte paternitatea
informaŃiilor prezentate în lucrările elaborate;
g) să respecte prevederile codului etic al universităŃii;
h) să elaboreze şi să susŃină lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de
absolvire originale;
i) să sesizeze autorităŃilor competente orice nereguli în procesul de învăŃământ şi în
cadrul activităŃilor conexe acestuia;
j) să participe la activităŃi academice fără a fi sub influenŃa băuturilor alcoolice sau a
altor substanŃe interzise;
k) să nu folosească un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar;
l) să utilizeze în mod corespunzător, conform destinaŃiei stabilite, toate facilităŃile şi
subvenŃiile primite;
m) să respecte curăŃenia, liniştea şi ordinea în spaŃiul universitar;
n) să păstreze integritatea şi buna funcŃionare a bazei materiale puse la dispoziŃia lor
de către universitate;
o) să suporte plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziŃia lor
de către universitate;
p) să informeze autorităŃile competente cu privire la existenŃa oricărei situaŃii care ar
putea influenŃa buna desfăşurare a activităŃilor de studiu individual şi general;
q) să-şi îndeplinească angajamentele financiare impuse de către instituŃia la care
studiază, în condiŃiile stabilite în contractul de studiu.
Art. 19 - StudenŃii/cursanŃii care absentează la mai mult de 50% din orele
prevăzute în planurile de învăŃământ, pentru formele de învăŃământ cu frecventă şi cu
frecvenŃă redusă, indiferent de forma de finanŃare a studiilor, sunt exmatriculaŃi.
Exmatricularea se aprobă de senatul universitar, la propunerea consiliului
departamentului, cu avizul consiliului facultăŃii.
7 din 8

Art. 20 - (1) StudenŃii care repetă anul de învăŃământ şi care, după prima
sesiune de examene, au două sau mai multe examene nepromovate, vor fi
exmatriculaŃi.
(2) StudenŃii exmatriculaŃi din universitate, cu excepŃia celor care au fost
exmatriculaŃi din motive disciplinare sau pentru fraudă ori tentativă de fraudă, pot
relua cursurile numai după ce participă, cu aprobările necesare, la un nou concurs de
admitere şi sunt declaraŃi admişi.
Art. 21 - (1) Sunt exmatriculaŃi din universitate, în cursul sau la sfârşitul anului
universitar, studenŃii care:
a) nu au promovat anul universitar sau cursul postuniversitar;
b) încearcă să promoveze examenele sau alte forme de verificare prin fraudă;
c) au săvârşit abateri repetate de la prevederile regulamentelor militare şi evenimente
grave, care au atras după sine calificativele ”mediocru” sau ”necorespunzător”, în
aprecierea de serviciu.
(2) Exmatricularea studenŃilor, care se înscriu în una din situaŃiile menŃionate
în prezentul articol, se propune de consiliul departamentului, se avizează de consiliul
facultăŃii şi se aprobă de senatul universitar. Exmatricularea devine efectivă prin
decizia rectorului. În funcŃie de gravitatea abaterilor disciplinare sau a evenimentelor
grave, rectorul poate propune şi trecerea în rezervă a studenŃilor militari în cauză.
Art. 22 - (1) 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 universităŃii.
(2) Dreptul persoanei sancŃionate disciplinar de a se adresa instantelor
judecătoreşti este garantat.
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