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I. INTRODUCERE 

Obiectivul prezentului document analitic constă în conturarea unei imagini de 

ansamblu asupra modului în care drepturile și obligațiile studentului sunt transpuse 

și respectate în Facultatea de Drept din cadrul Universității din București. 

În calitate de beneficiari direcți ai actului educațional, înțelegem importanța 

spiritului proactiv al studenților în privința dezvoltării calității serviciilor oferite de 

către facultate, în special vizând procesul educațional. Deopotrivă, ținând seama de 

profesiile a căror vocație de urmat este facilitată de facultate absolvenților săi 

(absolvenți a căror calificare este recunoscută nu numai de către mediul academic, 

ci și de către societatea privită în ansamblul său), este importantă evaluarea și, 

ulterior, îmbunătățirea condițiilor necesare desfășurării optime a formării și 

dezvoltării studenților.  

Considerăm că raportul de față poate reprezenta un instrument util pentru 

conducerea facultății în vederea asigurării constante a mecanismelor de exercitare a 

drepturilor studenților și, ca o cheie de boltă, a însușirii depline a principiului 

afirmat la nivel european 1  conform căruia studenții sunt „parteneri egali” ai 

întregului proces de învățare, participând activ la toate etapele construirii și 

implementării acestuia. 

Având în vedere cele mai sus menționate, în conținutul raportului este urmărit 

modul în care sunt privite și respectate aspectele ce aparțin sferei drepturilor 

studentului și, respectând importanța obligațiilor corelative, acestea urmează a fi 

tratate cu aceeași atenție în rândurile de mai jos. 

Astfel, Asociația Studenților în Drept (ASD), în calitate de asociație reprezentativă a 

studenților Facultății de Drept, recunoscută întocmai în Codului Drepturilor și 

Obligațiilor Studentului, anexă a Cartei Universității din București, inițiază acest 

demers, analizând sistematic prevederile CDOS-UB și gradul de aplicare al acestuia 

din urmă. 

 
1  Bologna With Student Eyes, 
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2015_Yerevan/73/8/ESU_Bologna_With_Student_Eyes_
2015-Executive_Summary_613738.pdf 

http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2015_Yerevan/73/8/ESU_Bologna_With_Student_Eyes_2015-Executive_Summary_613738.pdf
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2015_Yerevan/73/8/ESU_Bologna_With_Student_Eyes_2015-Executive_Summary_613738.pdf
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II. CONTEXT 

În acord cu prevederile Legii educației naționale nr. 1 din 2011, lege publicată în 

Monitorul Oficial la 10 ianuarie 2011, evidențiem următoarele:  

„Art. 202 alin. (3) Drepturile, libertățile și obligațiile studenților sunt cuprinse 

în Codul drepturilor și obligațiilor studentului, propus de asociațiile studențești în 

termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi și adoptat de Ministerul 

Educației și Cercetării prin ordin al ministrului acestuia. 

(5) Fiecare universitate va institui un sistem de aplicare și monitorizare a 

respectării prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului. Asociațiile 

studenților prezintă un raport anual privind respectarea codului, care este public”. 

În baza articolului citat, a fost adoptat OMECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea 

Codului drepturilor și obligațiilor studentului, la nivel național. Acesta obligă 

universitățile să elaboreze Coduri ale drepturilor și obligațiilor studentului proprii, 

care să respecte și să cuprindă integral drepturile prevăzute în conținutul ordinului. 

Demersul despre care facem vorbire a fost realizat și în cadrul Universității din 

București și al Facultății de Drept a acesteia. Ținând cont de intrarea în vigoare la 1 

octombrie 2016 a noii Carte a Universității din București2, s-a elaborat în mod 

subsecvent un nou Cod al drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea din 

București3, care a intrat în vigoare la aceeași dată, fiind documentul la care ne 

raportăm în prezent.  

Astfel, pentru a descoperi sfera în care se încadrează demersul nostru, ne vom opri 

asupra articolului 22 din Codul în vigoare, care stabilește:  

 
2  Carta UB, 
http://www.old.unibuc.ro/n/organizare/senat-ub/docs/2016/sep/27_13_41_23Carta_Universitatii_
din_Bucuresti_2016.pdf 
 
3 CDOS-UB, https://drive.google.com/file/d/0B-WydKlC-sxCblczQUlJQklMMXc/view 

http://www.old.unibuc.ro/n/organizare/senat-ub/docs/2016/sep/27_13_41_23Carta_Universitatii_din_Bucuresti_2016.pdf
http://www.old.unibuc.ro/n/organizare/senat-ub/docs/2016/sep/27_13_41_23Carta_Universitatii_din_Bucuresti_2016.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B-WydKlC-sxCblczQUlJQklMMXc/view
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„Art. 22 alin. (1) Asociaţiile studenţeşti legal constituite şi recunoscute la nivel 

de facultate elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor 

prezentului Cod în fiecare facultate din cadrul Universităţii.    

(3) Raportul se prezintă în şedinţa Consiliului facultăţii înaintea începerii anului 

universitar, fiind obligatorie dezbaterea cu privire la modalităţile de soluţionare a 

deficienţelor identificate în implementarea prezentului Cod”. 

Analiza respectării drepturilor și obligațiilor studentului în Facultatea de Drept nu 

este de natura a se limita la o analiză strictă, rigidă a drepturilor și obligațiilor 

prevăzute în respectivul document. Privit drept un document-cadru, drepturile și 

obligațiile garantate prin Cod sunt prevăzute de diferite alte regulamente, acte 

oficiale sau proceduri care fac implicit obiectul analizei noastre. Astfel, în cadrul 

acestui raport vom avea în vedere și modul în care, în concret, prevederile CDOS-UB 

își găsesc aplicarea în alte regulamente. 

 

III. ANALIZA ASUPRA RESPECTĂRII PREVEDERILOR CDOS ÎN FACULTATEA DE 

DREPT A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI 

Conform Ordinului menționat anterior, regăsim drepturile studentului fiind 

următoarele: 

a) 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. 

Acest drept este prevăzut de art. 11 alin. (2) din Codul Drepturilor și Obligațiilor 

Studentului la nivel de UB: „Organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de 

Universitate/facultate din cadrul Universităţii au dreptul să acceseze spaţiile 

universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula 

activităţile interne, în limitele spaţiilor disponibile şi în afara orelor de curs şi a altor 

activităţi prestabilite, prin depunerea unei cereri la secretariatul 

Universităţii/facultăţii din cadrul Universităţii”, iar la nivelul Facultății de Drept, 
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UB, această prevedere este respectată. Prin înaintarea unei cereri de rezervare, 

organizațiile studențești au posibilitatea să folosească spațiile facultății în vederea 

desfășurării proiectelor destinate studenților, cât și posibilitatea de a organiza 

evenimente ce privesc activitatea internă a acestora. 

b) Instituţiile de învăţământ superior cooperează cu organizaţiile studenţeşti 

legal constituite şi se consultă cu acestea pentru aspectele privind 

dezvoltarea învăţământului superior. 

Dreptul este prevăzut la art. 4 alin. (1) din CDOS-UB, „asociațiile studențești având 

drept scop reprezentarea studenţilor sunt partenere ale structurilor decizionale ale 

Universităţii”, este respectat și se aplică la nivelul Facultății de Drept, UB.  

c) Statul garantează pentru toţi studenţii din sistemul naţional de învăţământ 

un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte admiterea, parcurgerea şi 

finalizarea studiilor.  

Prevederea este adoptată la art. 2 al CDOS-UB. Mai mult decât atât, în acest an 

universitar au fost initiate discuții privind elaborarea unor criterii clare, previzibile 

și scrise ale alocării numărului de burse pe fiecare an de studiu, respectiv privind 

alocarea numărului de locuri de cazare pe fiecare an de studiu, dintre locurile 

repartizate de Comisia Centrală de Cazare a universității.  

d) Candidaţii proveniţi din medii dezavantajate socio-economic 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. 

Dreptul este prevăzut la art. 14 din CDOS-UB. Cu toate acestea, este necesar să 

avem în vedere că activitatea serviciilor de consiliere și orientare în carieră nu este 
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promovată adecvat în rândul studenților, fiind în egală măsură o activitate cu un 

impact scăzut pentru întreaga populație de studenți, nu numai pentru categoriile 

sociale precizate.  

Mai mult, serviciile de tutorat desfășurate la nivelul facultății nu au aplicații 

speciale pentru studenții prevăzuți în actul normativ și nu există o politică precis 

stabilită privind urmărirea traseelor educaționale ale acestora.  

e) Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau 

de grup sunt interzise în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. 

Această normă este transpusă în art. 2 al CDOS-UB, fiind respectată. 

f) drepturile studenţilor cu dizabilităţi fizice în desfăşurarea activităţilor 

academice şi a celor sociale şi culturale 

Art. 5, literele v) și y) prevăd drepturile studenților cu dizabilități la forme de 

evaluare alternativă și acces adaptat nevoilor acestora. În anul universitar 

2019-2020, au existat cazuri de studenți cu dizabilități locomotorii pentru care 

facultatea a asigurat sprijin prin permiterea accesului la liftul facultății și 

organizarea orarului studenților în cauză, facilitând intrarea și participarea acestora 

la activitățile didactice. În plus, studenții despre care facem vorbire sunt parte din 

organizațiile studențești ale facultății, participând la proiecte de ordin 

socio-cultural. Prin urmare, dreptul este respectat și aplicat la nivelul FD-UB. 

g) dreptul la învăţământ de calitate 

Dreptul la învățământ de calitate se află în fruntea listei drepturilor studenților 

prevăzute de CDOS-UB. Ținând seama de rezultatele facultății la examenele de 

admitere în profesie, putem formula concluzia că respectarea acestui drept este 

atent urmărită.  

Considerăm că evaluările efectuate de către studenți pentru activitatea desfășurată 

în cadrul cursurilor, seminarelor, cât și a metodelor folosite de cadrele didactice 

creează o imagine de ansamblu asupra perspectivei studenților în acest sens, inclusiv 

defalcată pe ramuri, discipline și cadre didactice, informații care pot sprijini 
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conducerea facultății în vederea optimizării actului educațional, a procesului 

didactic, iar publicarea rapoartelor sintetice privind evaluarea cadrelor didactice4 

pe pagina oficială a facultății ne consolidează încrederea că aceste evaluări sunt 

tratate cu interes.  

h) dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă, cu 

recunoaşterea, conform legii, a creditelor obţinute în acest fel 

Articolul 5, litera d) din CDOS-UB prevede acest drept la nivelul universității, acesta 

fiind aplicat și respectat la nivelul facultății, în special prin cadrul mobilităților 

Erasmus+. În privința mobilităților interne temporare, putem afirma că acest proces 

necesită o mai mare susținere din partea universității, precum și a facultății.  

i) dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare şi cartelor universitare 

Dreptul este preluat de CDOS-UB prin art. 5 și este respectat. 

j) dreptul la protecţia datelor personale 

Apreciem că față de prevederile din actul normativ la nivel național, CDOS-UB 

specifică faptul că în sfera datelor personale intră inclusiv rezultatele academice. 

Observăm o îmbunătățire în acest sens, anul universitar 2019-2020 fiind primul în 

care publicarea numelor studenților care nu au achitat taxa de studiu s-a realizat 

prin intermediul platformei ADMA, iar nu pe site-ul facultății precum în anii 

anteriori.   

k) 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 

Deși stipulat în CDOS-UB, dreptul nu este respectat în integralitatea sa, dat fiind 

faptul că accesul la bibliotecă nu este permis în mod gratuit (biblioteca facultății 

aparținând, în fapt, Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”). Cu toate acestea, 

 
4  Rapoarte sintetice privind evaluarea cadrelor didactice pentru anul 2019 și anul 2020, 
https://drept.unibuc.ro/2019-2020-s945-ro.htm 

https://drept.unibuc.ro/2019-2020-s945-ro.htm
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având în vedere desfășurarea celui de-al doilea semestru al anului universitar în 

mediul online, studenții au beneficiat de acces gratuit la suporturi de curs și 

materiale suplimentare destinate studiului individual. În trecut, accesul la astfel de 

materiale era garantat doar studenților de la forma de învățământ la distanță.   

l) 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 

Acest drept este stabilit de art. 5 din CDOS-UB în sensul în care modificarea 

modalităților de evaluare și examinare se realizează cu aprobarea majorității 

studenților, prin semnătură scrisă. 

Pe de o parte, în genere, există cazuri în care fișa disciplinei, mai ales la programele 

de masterat, dar nu exclusiv, nu este pusă la dispoziția studenților pe site nici la 

câteva luni după începerea anului universitar. În același timp, semnalăm faptul că 

există discipline la care forma de evaluare prevăzută în fișa disciplinei este 

prezentată extrem de generic.  

Pe de altă parte, în contextul pandemiei de Covid-19 și suspendării activității 

didactice față în față, a fost imperioasă adaptarea modalității de evaluare și 

examinare și, implicit, modificarea fișelor disciplinelor. Cu toate acestea, s-a 

stabilit că modificarea va opera în urma consultării studenților, consultare ce nu a 

avut loc în toate cazurile în timp util. 

m) 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 
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studenţeşti legal constituite, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de 

finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate 

Norma prevăzută la litera m) este stipulată subsecvent în CDOS-UB, iar Ghidul este 

realizat la nivelul facultății, la începutul fiecărui an universitar, pentru studenții din 

cadrul primului an de studii de către Asociația Studenților în Drept (ASD).  

n) 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 

Articolul 5 din CDOS-UB recunoaște acest drept, care este aplicat la nivelul 

Facultății de Drept, UB.  

o) 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. 

Prevăzut de CDOS-UB, astfel cum am menționat anterior, acest drept este respectat 

și aplicat la nivelul facultății, iar studenții pot consulta pe pagina oficială rapoarte 

sintetice privind evaluările cadrelor didactice.  

p) dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte 

documente ale instituţiei la care studiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare 

Dreptul este prevăzut de CDOS-UB, menționând în plus faptul că aceste documente 

trebuie să fie disponibile pe site-ul facultății. Astfel, observăm o îmbunătățire din 

acest punct de vedere pentru anul universitar 2019-2020, întrucât minutele 

Consiliului facultății au ajuns a fi publicate pe site-ul oficial cu regularitate.5 

 
5 Minutele Consiliului, https://drept.unibuc.ro/Minutele-consiliului-s334-ro.htm 

https://drept.unibuc.ro/Minutele-consiliului-s334-ro.htm
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q) 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 

Dreptul este recunoscut de CDOS-UB și aplicat la nivelul Facultății de Drept, UB.  

r) 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 

CDOS-UB, prin art. 5, litera m), asigură aplicarea acestui drept la nivelul 

universității, însă putem constata faptul că studenții facultății noastre nu cunosc 

suficiente detalii despre și, prin urmare, nu beneficiază de activitatea centrului de 

orientare și consiliere în carieră, aspect care ține însă de conducerea UB.  

s) dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii 

universitare, precum şi dreptul la baza materială, transport şi masă 

asigurate în condiţiile legii 

Dreptul la practică este recunoscut de CDOS-UB și respectat la nivelul facultății, 

printre altele asociațiile studențești din cadrul facultății realizând demersurile 

necesare pentru asigurarea locurilor de practică de specialitate pentru studenți. În 

plus, în anul universitar 2019-2020, mai multe cadre didactice ale facultății au oferit 

sprijin studenților în vederea obținerii locurilor de practică. În ceea ce privește baza 

materială, transportul și masa, nu există norme de aplicare a dispozițiilor nici la 

nivel național, nici la nivelul universității.   

t) dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea 

gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu 

programul de studiu 

Dreptul este recunoscut și aplicat întocmai la nivelul Facultății de Drept, UB.  
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u) dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform Cartei universitare şi 

legislaţiei în vigoare 

Dreptul este recunoscut și aplicat corespunzător la nivelul Facultății de Drept, UB. 

v) 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 

La nivelul facultății noastre, sunt școlarizate programe de studiu în limbi străine la 

nivelul ciclului master.  

w) 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 

Dreptul precizat la litera w) este recunoscut de CDOS-UB și aplicat la nivelul 

facultății noastre. 

x) 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 

Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite, cu 

respectarea programei, cât și cu dreptul de cunoaștere a baremului după care s-a 

realizat evaluarea este prevăzut de CDOS-UB, însă există în mod constant situații în 

care studenții ridică obiecții privind respectarea acestui drept. În plus, în cadrul 

acestei secțiuni, reamintim și necesitatea comunicării rezultatelor evaluării în 

termenul prevăzut de Regulamentul privind activitatea profesională a studenților și 

semnalăm încălcarea acestei prevederi în anumite cazuri.  

y) 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 
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Dreptul este recunoscut la nivelul CDOS-UB, totuși, neavând informații despre 

depunerea unor solicitări în acest sens.  

z) 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 

Dreptul este recunoscut de către CDOS-UB și de către Regulamentul privind 

activitatea profesională a studenților Facultății de Drept.  

Cu toate acestea, există studenți care au semnalat că din perspectiva lor 

soluționarea contestațiilor nu reprezintă o cale de atac efectivă, comisia având 

tendința de a favoriza evaluarea inițială.  

aa) 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 

Pentru prima parte, nu este cazul în contextul renunțării la lucrarea de licență. 

Punctajul examenului scris de licență se publică pe site-ul facultății, dreptul fiind 

respectat.  

ab) 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 

Norma este prevăzută la nivelul CDOS-UB și putem afirma că este aplicată în mod 

corespunzător, însă nu se respectă indicatorul ARACIS privind dezbaterea și 

îmbunătățirea constantă a planului de învățământ, prin implicarea actorilor 

interesați, mai ales în cazul planului de învățământ de la studiile de licență. Totuși, 

înțelegem că există interes în sensul modificării planului de învățământ. 

ac) 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 
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cadrul programului de studiu va fi asigurat un număr minim de cursuri opţionale 

şi/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate 

CDOS-UB reia dispozițiile dreptului precizat, asigurând discipline opționale și 

facultative în planul de învățământ, în special la nivelul anului IV. În schimb, nu 

există discipline opționale pentru anul III. Mai mult, la momentul elaborării acestui 

raport, nu s-a constatat fructificarea în mod corespunzător a posibilității de a urma 

discipline în regim facultativ în cadrul altor facultăți din cadrul UB.  

ad) 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. 

Dreptul este recunoscut de CDOS-UB și aplicat la nivelul facultății. 

 

ae) 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. 

Dreptul este recunoscut și aplicat la nivelul Facultății de Drept, UB, iar alegerile se 

derulează în acord cu normele în vigoare. 

af) 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. 

Dreptul este reluat de CDOS-UB și aplicat la nivelul facultății noastre, urmărind 

prevederile Regulamentului privind creditele pentru voluntariat, regulament stabilit 

la nivelul universității și aprobat de Senatul universitar la 20.06.2018.6 

 
6  Regulamentul privind creditele pentru voluntariat în UB, 
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Regulament_privind_Creditele_pentru-Voluntariat
_in-UB1.pdf 

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Regulament_privind_Creditele_pentru-Voluntariat_in-UB1.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Regulament_privind_Creditele_pentru-Voluntariat_in-UB1.pdf
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ag) 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 

Dreptul este recunoscut și aplicat la nivelul Facultății de Drept, UB, fiind un exemplu 

de bună practică la nivel național.  

ah) 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 

Dreptul este prevăzut la art. 10 din CDOS-UB, însă considerăm că studenții ar trebui 

informați mai mult în privința mecanismelor de care dispun pentru sesizarea 

neregulilor pe care le observă.  

ai) 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 

Dreptul este recunoscut și aplicat la nivelul Facultății de Drept, UB.  

aj) 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 

Dreptul este recunoscut și aplicat la nivelul Facultății de Drept, UB.  

ak) Studenţii 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. 

În cursul anului universitar la care ne raportăm, odată cu propunerile de creștere a 

taxelor de studiu, studenții au solicitat din partea conducerii facultății lămuriri cu 
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privire la mecanismele care au condus la stabilirea cuantumului acestora, fiind 

oferite unele explicații. 

În continuare, cunoscând importanța existenței corelative a obligațiilor pentru 

drepturile care ne sunt recunoscute în mediul academic, urmăm a analiza, în 

temeiul Ordinului menționat anterior obligațiile studentului: 

a) de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ şi 

programelor analitice ale disciplinelor 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

b) de a respecta carta, regulamentele şi deciziile universităţii 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

c) de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul instituţiilor 

de învăţământ superior în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

d) de a respecta standardele de calitate impuse de către universităţi 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte 

paternitatea informaţiilor prezentate în lucrările elaborate 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

f) de a respecta prevederile codului etic al universităţii 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

g) de a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de 

absolvire originale 

Deși stipulată și aplicată, de principiu, la nivelul facultății, există situații în care la 

anumite discipline există prea puțini supraveghetori pentru a asigura respectarea 

obligației. Mai mult, în contextul suspendării activității didactice față în față și 
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susținerii lucrărilor de evaluare în spațiul online, au fost constatate unele abateri în 

acest sens. 

h) de a sesiza autorităţilor competente orice nereguli în procesul de învăţământ 

şi în cadrul activităţilor conexe acestuia 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

i) de a participa la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor 

alcoolice sau a altor substanţe interzise 

Această obligație nu este stabilită prin CDOS-UB, dar este cunoscută și aplicată la 

nivelul facultății.  

j) de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

k) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate 

facilităţile şi subvenţiile primite 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

l) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

m) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la 

dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ superior 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

n) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la 

dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ superior 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

o) de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii 

care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi 

general 
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Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

p) de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către instituţia la care 

studiază, în condiţiile stabilite în contractul de studiu 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

 

IV. CONCLUZII 

Într-o majoritate covârșitoare dispozițiile OMEN nr. 3666/2012 sunt transpuse în 

CDOS-UB, care la rândul său este urmărit și aplicat la nivelul Facultății de Drept. 

Aspectele semnalate mai sus, precum elaborarea unor norme metodologice de 

alocare a burselor și a locurilor de cazare, în vederea asigurării respectării 

principiului echității, promovarea în rândul studenților a mecanismelor prin care pot 

sesiza neregulile ivite (de exemplu, existența Codului de etică și deontologie 

academică și a Regulamentului de procedură al Comisiei de Etică), dezbaterea 

conținutului planului de învățământ, investițiile în dezvoltarea bazei materiale, 

discuții cu cadrele didactice care fac parte din comisiile de contestații în urma 

sesizărilor primite au posibilitatea de a fi îmbunătățite într-un orizont de timp mediu 

sau chiar scurt.  

 


