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TITLUL I 

Dispoziții generale 

 
Art. 1. Prezentul Cod a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea 
Codului drepturilor și obligațiilor studentului. 

Acesta cuprinde drepturile și obligațiile recunoscute tuturor studenților înmatriculați la Universitatea 
Europeană "Drăgan" din Lugoj (numită în continuare UED) fără deosebire de etnie, religie, sex, opinie, 
apartenență politică sau statut social. 

 
Art. 2. Studenții sunt membrii ai comunității academice și parteneri ai UED în procesul de formare de 

specialiști. 
 
Art. 3. Studentul, în calitate de membru al comunității academice, are drepturi și obligații care sunt 

cuprinse în prevederile legislative specifice ale prezentului Cod, Cartei Universității și ale reglementărilor 
stabilite de Senatul Universității în colaborare echilibrată cu celelalte componente ale administrației 
universitare. 

 
Art. 4. Activitatea studenților în cadrul comunității universitare este reglementată pe baza 

următoarelor principii:  
a) principiul nediscriminării, conform căruia toți studenții beneficiază de egalitate de tratament din 

partea Universității;  
b) principiul participării la decizie;  
c) principiul libertății de exprimare;  
d) principiul dreptului la consiliere și la servicii complementare gratuite în Universitate, conform legii;  
e) principiul accesului liber și gratuit la informații care privesc propriul parcurs educațional și viața 

comunității universitare, conform prevederilor legale. 
 
Art. 5. (1) Calitatea de student la UED se dobândește prin admiterea la un program de studii 

universitare de licență/master și se menține pe întreaga perioadă a prezenței studentului în cadrul 
programului respectiv, de la înmatriculare și până la susținerea examenului de finalizare a studiilor sau 
exmatriculare, mai puțin pe perioadele de întrerupere a studiilor (potrivit art. 142, alin. (7) și art. 199, alin. (2) 
din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare). 

(2) Contractul de studii încheiat între student și universitate în urma admiterii la un program de studii 
universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar. 

 
Art. 6. (1) Studenții se pot asocia în structuri sau organizații studențești potrivit prevederilor art. 203, 

alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
(2) Organizațiile studențești legal constituite au dreptul să acceseze spațiile universitare pentru a 

organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor 
activități prestabilite. 

(3) UED cooperează cu organizațiile studențești legal constituite și se consultă cu acestea pentru 
aspectele privind dezvoltarea învățământului superior. 
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Art. 7. În cazul constituirii legale a asociațiilor studențești, acestea elaborează anual un raport privind 
respectarea prevederilor prezentului cod. Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an universitar 
pe site-ul universității. În cazul constatării unor deficiențe, UED are obligația de a face publice modalitățile de 
soluționare a acestora. 

 
Art. 8. Propaganda politică, precum și orice formă de discriminare individuală sau de grup, sunt 

interzise în cadrul UED. 
 

TITLUL II 

Drepturi și obligații 

 
Art. 9. (1) În perioada desfășurării studiilor universitare, studenții beneficiază de următoarele drepturi 

(în baza principiilor enunțate de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului 
MECTS nr. 3666/2012) pentru un învățământ de calitate prin: 

a) dreptul la suport de curs gratuit în format fizic sau electronic și acces la toate materialele didactice 
disponibile în mod gratuit, în biblioteca universității sau pe site-ul universității; 

b) dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la 
programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta, precum și cu privire la 
modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a modalităților de evaluare și examinare, 
poate fi făcută doar cu acordul studenților; 

c) dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de "Ghidul studentului" cu informații 
referitoare la: drepturile și obligațiile studentului, disciplinele din planul de învățământ, serviciile puse la 
dispoziție de universitate, procedurile de evaluare etc. 

d) dreptul de a beneficia de un îndrumător de an, din rândul cadrelor didactice, din facultatea în cadrul 
căreia își desfășoară cursurile. 

(2) Dreptul de a folosi sălile de curs și seminar, laboratoarele, sălile de lectură, bibliotecă, bazele 
sportive, cluburile și toate celelalte mijloace puse la dispoziție de instituție pentru o temeinică pregătire 
profesională, pentru activitatea științifică culturală și sportivă, de a beneficia în mod egal de condițiile și baza 
materială oferite de instituție. 

(3) Dreptul de acces la programe de mobilitate internă si externă, cu recunoașterea, conform legii, a 
creditelor obținute în acest fel. 

(4) Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a prestației cadrelor 
didactice și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice în cadrul disciplinelor frecventate, legate de 
programul de studii urmat potrivit prevederilor art. 303, alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Evaluările sunt informații publice și sunt folosite în evaluarea performanțelor 
respectivelor cursuri, seminarii, stagii de practică, programe de studiu și cadre didactice. 

(5) Dreptul la practică: 
a) în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, asigurat în condițiile legii; 
b) efectuată individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în 

conformitate cu programul de studiu; 
c) modul de identificare, organizare și evaluare a practicii de specialitate reprezintă un criteriu 

obligatoriu de evaluare a calității programelor de studiu. 
(6) Dreptul de a întrerupe și relua studiile conform Cartei Universitare, regulamentelor proprii și 

legislației în vigoare. 
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 (7) Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea 

unui curs, cu respectarea programei și dreptul de a cunoaște baremul după care au fost evaluați. 
(8) Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau 

permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoștințelor învățate în maniera 
prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea 
standardelor examinării. 

(9) Dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale 
universității. Rezolvarea contestației va fi efectuată de către o comisie din care nu fac parte cadre didactice 
care au evaluat inițial, în prezența studentului contestator, în cazul în care studentul solicită acest lucru. 

(10) Dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrării de 
licență/disertație și de a i se comunica punctajul acordat. 

(11) Dreptul de a beneficia de un proces educațional centrat pe student în vederea dezvoltării 
personale, integrării în societate și dezvoltării capacității de angajare, păstrării locului de muncă și mobilității 
pe piața muncii. 

(12) Dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învățare conform art. 123, alin. (7) din Legea nr. 1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, în cadrul programului de studiu, vor fi asigurate un 
număr minim de cursuri opționale și/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate. 

(13) Dreptul de a fi informați cu privire la cuantumul taxelor de studiu și a altor taxe practicate de 
universitate. 

(14) Dreptul de a particip la activitatea formațiilor artistice, cluburilor și caselor de cultură, la sporturi de 
masă și de performanță. 

(15) Dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislației în vigoare și a 
Cartelor Universitare. 

(16) Dreptul de a se asocia și a se afilia altor organizații studențești.  
 

Art. 10. Studenții au dreptul de a participa activ la programul universității prin: 
a) dreptul de a alege și a fi aleși în mod democratic prin vot universal direct și secret în organismele de 

conducere ale UED, Senat, comisii, consilii; 
b) dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și alte documente ale 

universității, în condițiile legislației în vigoare; 
c) drepturi de autor și de proprietate intelectuală pentru rezultatele obținute prin activitățile de 

cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în vigoare și a Cartei Universitare și a 
eventualelor contracte între părți. 

 
Art. 11. Studenții beneficiază de următoarele reduceri de tarife: 
a) cu cel puțin 50% pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru 

transportul intern auto, feroviar și naval, conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

b) de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, opera, film, la alte manifestări 
culturale și sportive organizate de instituții publice, conform art. 205, alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Art. 12. UED încurajează participarea studenților la acțiuni de voluntariat (în cadrul fundațiilor, ONG-

urilor sau altor organizații cu caracter umanitar), pentru care pot primi un număr de credite (1 punct de credit 
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= 25 de ore de activitate) ce va fi consemnat în suplimentul la diploma de studii (conform art. 101 lit. i din 
Carta Universitară). 

 
Art. 13 (1) Studenții beneficiază de gratuitate pentru: 
a) eliberarea actelor de studii și a celor care atestă statutul de student (inclusiv situația școlară / foaia 

matricolă, a diplomelor de licență, master, suplimentele la diplomă, adeverințele, și legitimațiile de 
bibliotecă); 

b) eliberarea carnetului de student și legitimație de student pentru reducere/ gratuitate la transport 
care se vizează la începutul fiecărui an universitar de către secretariatul facultății; 

c) accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive 
organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara granițelor tării, potrivit prevederilor art. 
205, alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, UED poate percepe taxe stabilite în temeiul 
autonomiei universitare. 

(3) Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere academică, profesională, 
psihologică și socială, conexe activității de învățământ; 

 
Art. 14.  Studenții beneficiază de următoarele drepturi sociale: 
a) acces în spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula 

activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite; 
b) dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și evaluarea acestor sesizări de către 

organisme specializate, prevăzute de legislația în vigoare, precum și dreptul la protecția celor care sesizează, 
potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte 
unități care semnalează încălcări ale legii; 

c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la adresele oficiale de 
email ale universității și de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în 
condițiile stabilite de lege și de regulamentele universitare; 

d) dreptul la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului pentru 
concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere și mobilități. 

e) dreptul de a solicita întreruperea sau amânarea studiilor din motive medicale bine întemeiate;  
f) dreptul la protecția datelor personale în conformitate cu Regulamentul privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal la UED. 
 
Art. 15. (1) Studenții pot beneficia de următoarele tipuri de burse: 
a) burse și alte forme de sprijin material pentru stimularea performanței, care se distribuie conform 

regulamentelor interne ale Universității.   
b) burse pe bază de contract încheiat cu agenți economici ori cu alte persoane juridice sau fizice de 

tipul celor prevăzute la art. 205, alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
c) burse pentru performanțe deosebite obținute în activitatea profesională și științifică studentul 

poate fi recompensat în conformitate de hotărârile consiliului facultății/ senatului/ consiliului de 
administrație.  

(2) Studenții pot beneficia de împrumuturi prin Agenția de Credite și Burse pentru Studenți în 
conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art. 16. Studenții UED au următoarele obligații: 

(1) De a îndeplini toate sarcinile care le revin conform: 



                                                            

6 | P a g e  

 

a) planului de învățământ și programelor analitice ale disciplinelor; 
b) contractului de studii încheiat la începerea procesului de învățământ; 
c) Cartei Universitare, regulamentelor, hotărârilor și deciziilor universității. 

(2) De a participa la: 
a) întocmirea Regulamentului de desemnare a reprezentanților studenților în senat, comisii și celelalte 

structuri ale universității la care sunt chemați să participe; 
b) ședințele structurilor de conducere din cadrul universității și facultăților în calitate de reprezentanți 

aleși ai studenților. 
(3) De a respecta prevederile Codului de etică și deontologie profesională universitară:  

a) referitor la drepturile de autor ale altor persoane și de a recunoaște paternitatea informațiilor 
prezentate în lucrările elaborate; 

b) de a participa la activități academice fără a fi sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe 
interzise; 

c) în incinta Universității Europene Drăgan NU SE FUMEAZĂ și se interzice accesul în sălile de examen 
cu telefoane mobile, arme de orice fel și substanțe interzise; 

d) de a nu participa la cursuri, seminarii și examene în ținuta specifică locului de muncă (uniformă de 
polițist, jandarm, lucrător MAPN) și de a nu avea asupra lor echipament periculos specific locului de muncă; 

e) de a nu folosi un limbaj și comportament neadecvat mediului universitar; 
f) de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar; 
g) de a respecta normele generale de protecția muncii în interiorul clădirii și în perimetrul acesteia. 

(4) Studenții au obligația ca în derularea activităților didactice,  evaluarea cunoștințelor, acordarea 
creditelor transferabile și de certificare a examinărilor, să se încadreze în reglementările legislației în vigoare și 
cele specifice Universității Europene Drăgan. 

(5) Studenții au obligația de a-și îndeplini angajamentele financiare stabilite de către UED: 
a) studentul în regim cu taxă are obligația să achite taxele de studii conform reglementărilor 

Universității Europene Drăgan; 
b) în cazul în care  solicită transfer la o altă instituție de învățământ superior, studentul se obligă să 

achite o taxă de transfer, ce se stabilește de către Senatul Universității, iar dacă a beneficiat și de bursă, 
scutire de taxă, se obligă să achite și contravaloarea acestora; 

c) studentul bursier are obligativitatea finalizării anului de studiu ca integralist cu media generală 
minim 7.50 și să respecte prevederile Regulamentului privind acordarea burselor la UED; studentul aflat în 
regim de bursă de studii, în caz de neprezentare și nepromovare a examenelor programate în sesiunea de 
iarnă (sesiunea I pentru disciplinele semestrului I) și sesiunea de vară (sesiunea II pentru disciplinele 
semestrului II) este obligat să achite susținerea examenelor programate/ reprogramate în sesiunile următoare 
(de restanțe); 

d) de a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către UED; 
e) de a suporta eventualele prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziția lor de către instituția de 

învățământ superior; 
f) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile și subvențiile 

primite. 
 

Art. 17. (1) Studenții au obligația, prin activitățile specifice și în limita posibilităților, să contribuie la 
dezvoltarea UED și la menținerea și ridicarea prestigiului instituției.  

(2) Studenții au obligația de a nu aduce atingere intereselor legitime ale UED și ale facultăților acesteia, 
cu excepția situațiilor când aceste interese ar leza drepturile conferite studenților de Lege și de prevederile 
prezentului Cod. 



                                                            

7 | P a g e  

 

(3) Studenții au obligația de a respecta standardele de calitate impuse de către universitate și de a 
elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de absolvire originale. 

(4) Studenții au obligația de a informa autoritățile competente cu privire la existența oricărei situații 
care ar putea influența buna desfășurare a activităților de studiu individual și general.  

 
TITLUL III 

Reprezentarea studenților 

 
Art. 18. (1) Studenții sunt reprezentanți în structurile consultative, decizionale și executive din cadrul 

UED potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului MECTS nr. 
3666/2012 și ale Cartei Universitare. 

(2) Studenții participă la luarea deciziilor din cadrul UED în temeiul următoarelor drepturi: 
a) dreptul de a alege și de a fi aleși în structurile de conducere ale Universității conform Legii nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
b) dreptul de a fi reprezentanți în Senatul Universitar și în consiliile facultăților într-o proporție de 

minim 25%, în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universitare; 
c) dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalității de desemnare a rectorului prin 

reprezentanți, precum și în procesul de desemnare a acestuia indiferent de modalitatea de desemnare, 
potrivit art. 209, alin (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

d) dreptul de a fi informați și consultați de către reprezentanții studenților în legătură cu hotărârile 
votate în structurile de conducere ale UED din care aceștia fac parte. 

 
Art. 19. (1) Calitatea de reprezentant poate fi dobândită pe bază de alegeri organizate de studenții 

Universității fără deosebire de etnie, religie, sex, opinie, apartenență politică sau statut social, potrivit 
prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Cartei Universitare și Metodologiei 
proprii de alegeri. Nicio persoană fizică sau juridică ori alte structuri nu pot desemna reprezentanți ai 
studenților în forurile decizionale din UED, ci numai studenții prin vot direct, secret și universal. 

(2) Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății și Senatul Universității sunt aleși prin votul direct, 
secret și universal al tuturor studenților de la nivelul facultății, respectiv al universității; 

(3) UED asigură sprijinul logistic necesar desfășurării proceselor de alegeri. 
(4) UED nu poate condiționa statutul de student reprezentant în funcție de performanțele academice, 

prezența la cursuri, seminarii și laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a 
studenților reprezentanți, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervențiile se sancționează conform 
prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 (5) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structurile decizionale (Consiliu, 
Senat) ale UED pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele și de 
întreruperile acestora. 

 
Art. 20. Reprezentanții studenților, indiferent de nivelul de reprezentare, nu pot fi sancționați pe linie 

profesională sau administrativă, pentru opiniile exprimate în activitatea de reprezentare a intereselor 
studențești. 

 
Art. 21. Șeful de an este studentul care reprezintă specializarea, anul de studiu din care provine. Șeful 

de an este ales de către studenții care alcătuiesc specializarea, anul de studiu din care provine. 
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Art. 22. Reprezentanții studenților din Consiliul Facultății au următoarele drepturi: 
a) să voteze în Consiliul Facultății în condițiile legii;  
b) să fie informați, în timp util (cel puțin o zi înainte), despre întrunirile Consiliul Facultății și să le fie 

puse la dispoziție materialele care vor fi discutate în consiliu; 
c) să inițieze demersuri pentru înființarea de asociații profesionale la nivelul facultății; 
d) să aibă acces la secretariatul facultății, departamentului, decanatului în afara programului cu 

publicul, precum și la toate documentele facultății care implică studenții. 
 

Art. 23. Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății au următoarele obligații: 
a) să participe la ședințele Consiliului Facultății; 
b) să acționeze pentru promovarea intereselor studențești; 
c) să informeze și să discute cu șefii de an asupra problemelor studenților din facultate, având cel puțin 

o întâlnire lunară cu aceștia; 
d) să informeze Consiliul Facultății asupra problemelor studenților din facultate. 

 
Art. 24. Studenții senatori au următoarele drepturi: 
a) să voteze în Senatul Universității în condițiile legii;  
b) să facă parte din comisiile de specialitate ale Senatului; 
c) să propună proiecte de hotărâri pentru Senat;  
d) să aleagă și să fie aleși în funcțiile de conducere ale acestora sau alte foruri decizionale;  
e) să aibă acces la secretariatele facultăților, departamente, decanate sau Rectorat în afara 

programului cu publicul, precum și la toate documentele facultăților și universității care implică studenții. 
 

Art. 25. Studenții senatori au următoarele obligații: 
a) să participe la ședințele Senatului; 
b) să informeze studenții pe care îi reprezintă despre deciziile Senatului;  
c) să acționeze pe lângă Senatul Universității pentru promovarea intereselor studențești. 
   
Art. 26. Pierderea calității de reprezentant intervine în următoarele situații: 
a) prin revocare, de către cei care au conferit calitatea de reprezentant, revocarea se face la 

propunerea a cel puțin jumătate plus unu din membrii adunării investite cu alegerea;  
b) în cazul în care reprezentantul lipsește de la 3 ședințe ale organismului din care face parte, într-un 

an universitar, fără a notifica, în scris, în prealabil, lipsa acestuia de la ședință.  
 

Art. 27. Calitatea de reprezentant încetează de drept: 
a) la expirarea mandatului;  
b) în situația în care reprezentantul pierde calitatea de student, nivel licență/masterat; 
c) în situația în care a fost exmatriculat, chiar dacă a fost ulterior reînmatriculat;  
d) prin demisie.  

 
Art. 28. În cazul în care o funcție de reprezentare devine vacantă, se vor organiza alegeri parțiale 

pentru ocuparea acelei funcții respectând prevederile metodologiei proprii de alegeri. Persoana astfel aleasă 
continuă mandatul persoanei pe care a înlocuit-o. 
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COMISIA PERMANENTĂ DE MONITORIZARE A RESPECTĂRII 

CODULUI DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENTULUI 

 

Art. 29. În scopul de a asigura aplicarea și a monitoriza respectarea prevederilor Codului drepturilor și 
obligațiilor studentului emis în baza Ordinului MECTS nr. 3666/2012 și a Codului drepturilor și obligațiilor 
studentului din UED, în conformitate cu prevederile articolului 202, alin. (5) din Legea nr. 1/2011, la nivelul 
UED se constituie Comisia permanentă de monitorizare a respectării Codului drepturilor și obligațiilor 
studentului (denumită, în continuare, "Comisia de monitorizare").  

 
Art. 30. Comisia de monitorizare va avea următoarea componență:   
a) un reprezentant al Centrului de Consiliere și Orientară în Carieră – Președinte;  
b) un reprezentant al studenților senatori, ales prin votul democratic al acestora – Vicepreședinte;  
c) doi reprezentanți ai studenților membri în consiliile facultăților, aleși prin votul democratic al tuturor 

studenților reprezentanți din consilii;  
d) un specialist în drept, desemnat de către Rectorul Universității.  
 
Art. 31. (1) Comisia de monitorizare are următoarele atribuții:  
a) informarea studenților cu privire la dispozițiile Codului drepturilor și obligațiilor studentului (cadru) 

și a Codului drepturilor și obligațiilor studentului din UED;  
b) dreptul de a solicita informații, la nivelul facultăților din UED pentru monitorizarea modului de 

aplicare a celor două Coduri;  
c) efectuarea de sondaje în interiorul comunității studențești, pentru verificarea gradului de 

cunoaștere și respectare a drepturilor și obligațiilor studenților;  
d) formularea de propuneri către Rectorat și către Senatul Universității, în scopul soluționării 

deficiențelor observate în implementarea celor două Coduri la nivelul Universității și al facultăților acesteia.  
(2) Comisia de monitorizare se întrunește, în ședințe ordinare, semestrial.  
(3) Comisia de monitorizare se întrunește, în ședințe extraordinare, la solicitarea Președintelui comisiei 

ori a majorității membrilor ei, precum și ori de câte ori este sesizată.  
(4) În evaluarea sesizărilor menționate la alin. (1), lit. e din prezentul articol, Comisia de monitorizare are 

sarcina de a verifica dacă s-au produs încălcări ale prevederilor celor două Coduri și în ce au constat acestea. 
În cazul identificării unor încălcări, Comisia va formula propuneri către Rectorat și/sau către Senat – în funcție 
de natura problemelor – în scopul soluționării problemelor constatate și sancționării celor răspunzători de 
încălcarea Codurilor.  

 
Art. 32. (1) Comisia de monitorizare își poate elabora un regulament propriu de funcționare, în baza 

prevederilor prezentului Cod.  
(2) UED are obligația de a face publice deficiențele constatate și modalitățile de soluționare a acestora. 
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TITLUL IV 

Dispoziții finale și tranzitorii 

 
Art. 33. Prezentul Cod poate fi modificat, în funcție de necesități și cu respectarea prevederilor legale, 

în aceleași condiții precum cele care au stat la baza alcătuirii sale.  
 
Art. 34. Actualul Cod, în forma prezentată, modifică și completează Codul drepturilor și obligațiilor 

studenților din cadrul UED Lugoj, aprobat de Senatul universitar prin Hotărârea nr. 20 din 16.11.2012. 
Modificările și completările aduse prezentului Cod vor intra în vigoare la data adoptării lui în Senatul 
universitar, în ședința din 27.07.2018, prin Hotărârea nr. 42 din 27.07.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


