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I. PĂRŢILE CONTRACTULUI 
Prezentul contract se încheie între Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, cu sediul în Lugoj, str. Ion Huniade nr. 2, cod 305500, judeţul 

Timiş, România, reprezentată prin__________________________________________________, Rector al Universităţii Europene "Drăgan" şi 

domnul/doamna______________________________________________________________________________________________________ 

domiciliat/ă în localitatea__________________________________________________________judeţul_______________________________ 

ţara_________________str.___________________________________________________nr.____/bloc___sc.___etaj___ap.____ născut/ă în  

localitatea_________________________________________________judeţul_________________________________la data de______________, 

CNP__________________________________________posesor/posesoare al/a cărţii de identitate/paşaport, seria______nr._______________ 

eliberat de_____________________________________la data de __________________,telefon____________________________ 

în calitate de student/ă în ciclul de studii universitare de masterat la Facultatea de Drept/ Ştiinţe Economice, în anul I, an universitar 2017 – 2018.  

 
      II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. (1) Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare din Universitate, reglementarea raporturilor dintre 
U.E.D. Lugoj şi studenţii care beneficiază de studii în regim cu taxă, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare cu legislaţia în 
vigoare, cu ordinele Ministrului Educaţiei Naţionale, prevederile Cartei Universitare, regulamentelor Univeristăţii (Ghidul de studii, Regulamentul 
privind activitatea profesională a studenţilor, Regulamentul privind aplicarea Sistemului de Credite Transferabile etc). 
         (2) Prezentul contract este încheiat pentru întreaga perioadă de studii. Anual vor fi încheiate contracte de studii, ce reprezintă o 
particularizare a contractului de şcolarizare încheiat la începerea studiilor.  

 
III. PLATA TAXEI DE STUDIU 
Art. 2. (1) Cuantumul, modalitatea de plată şi termenele de achitare a taxelor de şcolarizare, se vor stabili în fiecare an de Senatul Universităţii 
Europene "Drăgan" din Lugoj şi vor fi aduse la cunoştinţa studenţilor, prin afişare la avizierele universităţii. Dacă plata nu se efectuează la termen, 
se vor percepe penalităţi de întârziere. Condiţia de înmatriculare în anul universitar reprezintă achitarea în termen, a ratei I din taxa de 
şcolarizare. Neachitarea taxelor de şcolarizare până la începerea sesiunii de vară va conduce la exmatricularea studentului. 

   (2) Prin taxa de şcolarizare se acoperă şi susţinerea, fără taxă, a examenelor programate în sesiunile: de iarnă - sesiunea I, pentru 
disciplinele semestrului I şi de vară - sesiunea II-a, pentru disciplinele semestrului II. În caz de neprezentare şi nepromovare, studenţii sunt obligaţi 
să achite susţinerea examenelor programate/reprogramate în sesiunile următoare (de restanţe).  

   (3) Odată achitate taxele, acestea nu se mai restituie. 
            
IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 3. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, din Carta Universitară, precum şi din regulamentele specifice 
Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj (Ghidul de studii, Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, Regulamentul privind 
aplicarea Sistemului de credite Transferabile). 
Art. 4. Drepturile şi obligaţiile Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj: 
a. Rectorul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj are dreptul de a supraveghea şi a urmări modul în care studentul îşi respectă toate 

îndatoririle. 
b. Universitatea se obligă să asigure condiţiile materiale şi logistice de derulare a activităţilor didactice conform planurilor de învăţământ. 
c. Rectorul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj stabileşte şi aplică sistemul de evaluare a cunoştinţelor, condiţiile necesare de promovare 

şi de întrerupere medicală din alte motive a studiilor. 
d. Rectorul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj are obligaţia de a asigura condiţiile de exercitare a drepturilor studentului, în concordanţă 

cu legislaţia în vigoare.  
e. Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj are dreptul să stabilească cuantumul taxelor de studii, eventual defalcarea acestora pe tranşe, 

modalitatea de actualizare a acestora şi a tranşelor restante, precum şi consecinţele privind neachitarea la termen. 
f. Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj are obligaţia să stabilească facilităţile la care studentul are acces pe baza taxei achitate. 

 
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile studentului: 
a. Studentul are dreptul să participe la formarea/instruirea prevăzută în planul de învăţământ şi la activităţi didactice organizate la cerere, în 

conformitate cu prevederile Cartei Universitare şi cele ale Senatului Universităţii Europene Drăgan. 
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b. Studentul are dreptul să utilizeze baza materială şi logistică şi să aibă acces la alte servicii legate de procesul de învăţământ sau de activitatea 
sportivă, culturală, socială, de orientare profesională şi consiliere în carieră. 

c. Studentul are dreptul să solicite Universităţii Europene Drăgan întreruperea medicală sau amânarea studiilor din alte motive. 
d. Studentul are dreptul să participe prin libera exprimare a opiniilor la evaluarea activităţii pentru disciplinele frecventate, respectând 

reglementările Senatului Universităţii. 
e. Pentru performanţe deosebite obţinute în activitatea profesională şi ştiinţifică studentul poate fi recompensat în conformitate cu hotărârile 

Consiliului Facultăţii. 
f. Studentul se obligă ca în derularea activităţilor didactice,  evaluarea cunoştinţelor, acordarea creditelor transferabile şi de certificare a 

examinărilor, să se încadreze în reglementările legislaţiei în vigoare şi cele specifice Universităţii Europene Drăgan. 
g. Studentul se obligă să respecte normele de disciplină şi etică universitară, comportament, ţinută, în conformitate cu regulamentele proprii 

ale Universităţii Europene Drăgan.  
h. Studentul are obligaţia să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămine, cantine, biblioteci etc. 
i. În incinta Universităţii Europene Drăgan NU SE FUMEAZĂ şi se interzice accesul în sălile de examen cu telefoane mobile. Aceste fapte, ca şi 

orice distrugere a bazei materiale se sancţionează cu exmatricularea şi plata contravalorii daunelor produse. 
j. Studentul în regim cu taxă are obligaţia să achite taxele de studii conform reglementărilor Universităţii Europene Drăgan. 
k. În cazul în care solicită transfer la o altă instituţie de învăţământ superior, studentul se obligă să achite o taxă de transfer, ce se stabileşte de 

către Senatul Universităţii, iar dacă a beneficiat şi de bursă, scutire de taxă, se obligă să achite şi contravaloarea acestora. 
l. Studentul se obligă să încheie contractul de studii la începerea procesului de învăţământ.  
m. Studentul se obligă să respecte normele generale de protecţia muncii în interiorul clădirii şi perimetrul acesteia. 
Art. 6. Pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor (disertaţie) se percepe o taxă a cărei valoare este stabilită de Senatul UED, pentru 
fiecare an universitar. Taxele vor fi aduse la cunoştinţa studenţilor, cu cel puţin două luni înainte de susţinerea examenului, prin afişare la 
avizierele facultăţilor/universităţii. 
Art. 7. Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine, aplicarea sancţiunilor prevăzute în 
regulamentele din Universitate, la propunerea Consiliului Facultăţii, aprobate de Rector, sau după caz, conform legilor în vigoare. Sancţiunea 
aplicată, în funcţie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor şi de condiţiile în care au fost săvârşite, poate fi contestată în termen legal de 30 de 
zile de la data comunicării, la organul de conducere superior. 
Art. 8. În situaţii litigioase, atât studentul cât şi cadrul didactic se pot adresa organismului abilitat de către Senat pentru rezolvarea acestor 
probleme. 
Art. 9. Pentru apărarea drepturilor sale, studentul se poate adresa prin petiţie organelor de conducere ale Facultăţii sau Universităţii. 
 
V. ÎNCETAREA/SUSPENDAREA CONTRACTULUI 
Art. 10. Prezentul contract de şcolarizare poate înceta în următoarele situaţii: 
a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat; 
b) în urma exmatriculării studentului pentru neîndeplinirea obligaţiilor de şcolarizare (neachitarea taxelor/ratelor de şcolarizare – pentru 

studenţii în regim cu taxă; neîncheierea situaţiei şcolare; nereluarea studiilor în termenele stabilite); 
c) în urma exmatriculării din motive disciplinare; 
d) prin denunţarea unilaterală din partea studentului înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat. 
Art. 11. Contractul de şcolarizare se poate suspenda şi în situaţia amânării medicale, a întreruperii studiilor din motive întemeiate, intervenită în 
cursul anului, studentul fiind obligat la achitarea taxelor/ratelor scadente, până în momentul suspendării. În momentul reluării studiilor în noul an 
universitar, studentul va încheia un nou contract de şcolarizare, în condiţiile oferite de UED la acea dată.  
 
VI. REZILIEREA CONTRACTULUI 
Art. 12. În toate cazurile de exmatriculare, ca urmare a neachitării taxei/ratelor de şcolarizare, nepromovării examenelor sau ca urmare a unor 
situaţii în care este decisă exmatricularea studentului, contractul de şcolarizare va fi reziliat, iar taxa/ratele de şcolarizare achitată/achitate, nu se 
restituie. În cazul în care studentul se retrage de la studii, contractul va fi reziliat, iar taxa de şcolarizare achitată nu se restituie. Rezilierea 
contractului se face de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. Contractul încetează la data emiterii 
decizei de exmatriculare sau la data aprobării cererii de retragere. Actele în original, din dosarul persoanal al studentului rămân în posesia UED 
până la achitarea integrală a debitelor datorate cu orice titlul universităţii. 

 
VII. PREVEDERI FINALE 
Art. 13. Prezentul contract se completează cu dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
regulamentelor Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj. Clauzele prezentului contract sunt aplicabile începând cu 2 octombrie 2017. Prezentul 
contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi îşi păstrează valabilitatea pe perioada cât contractantul este 
student al Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj. Un exemplar din contract se păstrează de către secretariatul facultăţii, la dosarul personal al 
studentului iar al doilea, de către student. 
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