Aprobat de Senatul universitar
în ședința din 31.07.2017
prin Hotărârea nr. 22 din 31.07.2017

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor din
cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj în anul universitar 2017 – 2018

Prezentul Regulament privind activitatea profesională a studenților din cadrul Universităţii
Europene "Drăgan" din Lugoj a fost elaborat în temeiul:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Legii nr. 228/2004 privind organizarea studiilor universitare,
Ordinului MENCŞ nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat
Ordinului MEN nr. 651/19.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea
academică a studenţilor,
Ordinului MEC nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă,
Ordinului MEC nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite
Transferabile,
Standardelor specifice ARACIS privind evaluarea externă a calității academice a programelor de
studii din domeniile de licență și de master aferente Comisiilor de specialitate (Științe
Economice și Drept)
Actelor normative în vigoare, pe durata valabilităţii prezentului Regulament, cu privire la
aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a
structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare
acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a
numărului de credite transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de
învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi;
a programelor de studii universitare de masterat evaluate de ARACIS.
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1. PREZENTAREA STRUCTURII INSTITUŢIONALE A UNIVERSITĂŢII EUROPENE "DRĂGAN" DIN
LUGOJ
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj (numită în continuare şi UED) este o instituţie de
învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţată prin Legea nr.
100/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 184/2003.
Studiile universitare din cadrul UED Lugoj sunt organizate pe două cicluri de studii:
▪ Ciclul I - studii universitare de licenţă şi
▪ Ciclul II - studii universitare de masterat.
În cadrul învăţământului postuniversitar UED organizează programe postuniversitare de formare şi
dezvoltare profesională continuă.
Activitatea didactică a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj se desfăşoară în cadrul a două
facultăţi:
1. FACULTATEA DE DREPT, cu specializările/programele de studii:
▪ Drept (Licenţă);
▪ Managementul investigaţiei penale (Masterat).
2. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, cu specializările/programele de studii:
▪ Finanţe şi bănci (Licenţă);
▪ Management financiar (Masterat).
Pentru buna funcţionare şi realizare a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică, practică şi de
perfecţionare profesională, fiecare facultate include câte un departament, şi anume:
▪ în cadrul Facultăţii de Drept – Departamentul de Drept;
▪ în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice – Departamentul de Economie generală.
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj are ca organ de conducere Senatul, iar facultăţile din
componenţa ei, Consiliile facultăţilor. Organul de conducere executivă cu caracter de permanenţă al
universităţii este Rectorul, iar al facultăţilor, Decanul. Modul de constituire şi atribuţiile acestor organe de
conducere sunt stabilite prin Carta Universităţii, conform cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.

▪
▪

Staff-ul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj este reprezentat de:
Rector:
Conf. univ. dr. Dumitru Cornean
Preşedinte Senatul universitar:
Conf. univ. dr. Sorin Blaj

▪
▪

Personalul de conducere al Facultăţii de Drept este format din:
Decan:
Lector univ. dr. Corina Negruţiu
Director Departamentul de Drept:
Lector univ. dr. Speranţa Daniela Maria Georgescu – Bona

▪
▪

Conducerea Facultăţii de Ştiinţe Economice este asigurată de:
Decan:
Conf. univ. dr. Sorin Blaj
Director Departamentul de Economie generală: Conf. univ. dr. Melania – Elena Miculeac

Spaţiul academic al instituţiei noastre se află în Lugoj, str. Ion Huniade nr. 2, cod 305500, judeţul
Timiş, România.
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2. CALENDARUL ANULUI UNIVERSITAR 2017 – 2018
Anul universitar începe de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie şi este format din două
semestre, durata unui semestru fiind de 14 săptămâni.
2.1. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
În cadrul Facultății de Științe Economice funcționează programe de studii universitare de licență și de
master doar la forma de învățământ cu frecvență, durata studiilor fiind de 3 ani – 6 semestre pentru licență,
respectiv 2 ani – 4 semestre, pentru master.
2.1.A. Structura pentru ciclul de studii universitare de licenţă
Durata unui semestru privind activitatea didactică este de 14 săptămâni, acestea cuprind și stagiile de
activități practice de specialitate (semestrul IV, anul II) și de elaborare a lucrării de licență (semestrul VI, anul
III).

■

SEMESTRUL I

Perioada

Natura activităţii

Nr. de
săpt.

02.10.2017 ÷ 24.12.2017

Activitate didactică

12

25.12.2017 ÷ 14.01.2018
15.01.2018 ÷ 28.01.2018
29.01.2018 ÷ 18.02.2018

Vacanţă de iarnă
Activitate didactică
Sesiune de examene I

3
2
3

19.02.2018 ÷ 25.02.2018

Sesiune de restanţe

1

15.02.2018 ÷ 16.02.2018

Examen de licenţă*
(sesiunea a III-a)

-

Observaţii
Joi, 30.11.2017 (Sf. Andrei) și Vineri,
01.12.2017 (Ziua Naţională) – zile libere
Miercuri, 24.01.2018 (Ziua Unirii) – zi liberă
Programarea examenelor restante şi de
măriri de note din sesiunea I
Perioada de înscriere:
01.02.2018 ÷ 02.02.2018

*Se organizează pentru absolvenţii promoţiilor anterioare anului 2017 inclusiv.

■

SEMESTRUL II

Perioada

Natura activităţii

19.02.2018 ÷ 08.04.2018
09.04.2018 ÷ 15.04.2018

Activitate didactică
Vacanţă de Paşti

Nr. de
săpt.
7
1

16.04.2018 ÷ 03.06.2018

Activitate didactică

7

04.06.2018 ÷ 24.06.2018

Sesiune de examene II

3

25.06.2018 ÷ 01.07.2018

Sesiune de restanţe

1

02.07.2018 ÷ 30.07.2018
02.07.2018 ÷ 02.09.2018

Admitere I
Vacanţă de vară
Sesiune de examene III
Sesiune de restanțe
Sesiune de examene IV
Sesiune de restanțe
Admitere II

9

03.09.2018 ÷ 23.09.2018
24.09.2018 ÷ 30.09.2018
03.09.2018 ÷ 27.09.2018

3
1
-

Observaţii
Marți, 01.05.2018 (Ziua Muncii), Luni,
28.05.2018 (Rusalii) și Vineri, 01.06.2018
(Ziua Copilului) – zile libere
Programarea examenelor restante şi de
măriri de note din sesiunea II
Afişarea rezultatelor 31.07.2018
Restanţe şi măriri de note (Programarea
examenelor din sesiunile I şi II)
Sesiune extraordinară
cu aprobarea Consiliilor facultăţilor
Afişarea rezultatelor 28.09.2018
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■

SEMESTRUL II pentru anul III

Perioada

Natura activităţii

19.02.2018 ÷ 08.04.2018
09.04.2018 ÷ 15.04.2018

Activitate didactică
Vacanţă de Paşti

Nr. de
săpt.
7
1

16.04.2018 ÷ 03.06.2018

Activitate didactică

7

04.06.2018 ÷ 17.06.2018

Sesiune de examene II
Sesiune de examene III
Sesiune de restanțe
Sesiune de examene IV
Sesiune de restanțe
Examen de licenţă
(sesiunea I)
Examen de licenţă
(sesiunea a II-a)

2

18.06.2018 ÷ 01.07.2018
02.07.2018 ÷ 08.07.2018
25.07.2018 ÷ 26.07.2018
24.09.2017 ÷ 25.09.2017

2
1
-

Observaţii
Marți, 01.05.2018 (Ziua Muncii), Luni,
28.05.2018 (Rusalii) și Vineri, 01.06.2018
(Ziua Copilului) – zile libere
Restanţe şi măriri de note (Programarea
examenelor din sesiunile I şi II)
Sesiune extraordinară
cu aprobarea Consiliilor facultăţilor
Perioada de înscriere:
10.07.2018 ÷ 12.07.2018
Perioada de înscriere:
10.09.2018 ÷ 11.09.2018

2.1.B. Structura pentru ciclul de studii universitare de masterat
Durata unui semestru de activitate didactică este de 14 săptămâni, acestea cuprind și stagiile
activității practice (semestrul III, anul II) și de elaborare a lucrării de disertație (semestrul IV, anul II).

■

SEMESTRUL I

Perioada

Natura activităţii

Nr. de
săpt.

02.10.2017 ÷ 24.12.2017

Activitate didactică

12

25.12.2017 ÷ 14.01.2018
15.01.2018 ÷ 28.01.2018
29.01.2018 ÷ 18.02.2018

Vacanţă de iarnă
Activitate didactică
Sesiune de examene I

3
2
3

19.02.2018 ÷ 25.02.2018

Sesiune de restanţe

1

08.02.2018 ÷ 09.02.2018

Examen de disertaţie*
(sesiunea a III-a)

-

Observaţii
Joi, 30.11.2017 (Sf. Andrei) și Vineri,
01.12.2017 (Ziua Naţională) – zile libere
Miercuri, 24.01.2018 (Ziua Unirii) – zi liberă
Programarea examenelor restante şi de
măriri de note din sesiunea I
Perioada de înscriere:
25.01.2018 ÷ 26.01.2018

* Se organizează pentru absolvenţii promoţiilor anterioare anului 2017 inclusiv.

■

SEMESTRUL II

Perioada

Natura activităţii

19.02.2018 ÷ 08.04.2018
09.04.2018 ÷ 15.04.2018

Activitate didactică
Vacanţă de Paşti

Nr. de
săpt.
7
1

16.04.2018 ÷ 03.06.2018

Activitate didactică

7

04.06.2018 ÷ 24.06.2018

Sesiune de examene II

3

25.06.2018 ÷ 01.07.2018

Sesiune de restanţe

1

02.07.2018 ÷ 30.07.2018
02.07.2018 ÷ 02.09.2018

Admitere I
Vacanţă de vară

9

Observaţii
Marți, 01.05.2018 (Ziua Muncii), Luni,
28.05.2018 (Rusalii) și Vineri, 01.06.2018
(Ziua Copilului) – zile libere
Programarea examenelor restante şi de
măriri de note din sesiunea II
Afişarea rezultatelor (31.07.2018)
-
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03.09.2018 ÷ 23.09.2018
24.09.2018 ÷ 30.09.2018
03.09.2018 ÷ 27.09.2018

■

Sesiune de examene III
Sesiune de restanțe
Sesiune de examene IV
Sesiune de restanțe
Admitere II

3
1
-

Restanţe şi măriri de note (Programarea
examenelor din sesiunile I şi II)
Sesiune extraordinară
cu aprobarea Consiliilor facultăţilor
Afişarea rezultatelor
28.09.2018

SEMESTRUL II pentru anul II

Perioada

Natura activităţii

Nr. de
săpt.

Observaţii

19.02.2018 ÷ 08.04.2018

Activitate didactică

7

-

09.04.2018 ÷ 15.04.2018

Vacanţă de Paşti

1

-

16.04.2018 ÷ 03.06.2018

Activitate didactică

7

04.06.2018 ÷ 17.06.2018

Sesiune de examene II
Sesiune de examene III
Sesiune de restanțe
Sesiune de examene IV
Sesiune de restanțe
Examen de disertaţie
(sesiunea I)
Examen de disertaţie
(sesiunea a II-a)

2

18.06.2018 ÷ 01.07.2018
02.07.2018 ÷ 08.07.2018
23.07.2018 ÷ 24.07.2018
20.09.2017 ÷ 21.09.2017

Marți, 01.05.2018 (Ziua Muncii), Luni,
28.05.2018 (Rusalii) și Vineri, 01.06.2018
(Ziua Copilului) – zile libere
Restanţe şi măriri de note (Programarea
examenelor din sesiunile I şi II)
Sesiune extraordinară
cu aprobarea Consiliilor facultăţilor
Perioada de înscriere:
09.07.2018 ÷ 10.07.2018
Perioada de înscriere:
06.09.2017 ÷ 07.09.2017

2
1
-

2.2. FACULTATEA DE DREPT
În cadrul Facultății de Drept, funcționează programe de studii universitare de licență și de master
doar la forma de învățământ cu frecvență, durata studiilor fiind de 4 ani – 8 semestre pentru licență,
respectiv 1,5 ani – 3 semestre, pentru master.
2.2.A. Structura pentru ciclul de studii universitare de licenţă
Durata unui semestru privind activitatea didactică este de 14 săptămâni. Acestea cuprind și stagiile de
activități practice de specialitate (semestrul VII și VIII, anul IV) și de elaborare a lucrării de licență (semestrul
VIII, anul IV).

■

SEMESTRUL I

Perioada

Natura activităţii

Nr. de
săpt.

02.10.2017 ÷ 24.12.2017

Activitate didactică

12

25.12.2017 ÷ 14.01.2018
15.01.2018 ÷ 28.01.2018
29.01.2018 ÷ 18.02.2018

Vacanţă de iarnă
Activitate didactică
Sesiune de examene I

3
2
3

19.02.2018 ÷ 25.02.2018

Sesiune de restanţe

1

15.02.2018 ÷ 16.02.2018

Examen de licenţă*
(sesiunea a III-a)

-

Observaţii
Joi, 30.11.2017 (Sf. Andrei) și Vineri,
01.12.2017 (Ziua Naţională) – zile libere
Miercuri, 24.01.2018 (Ziua Unirii) – zi liberă
Programarea examenelor restante şi de
măriri de note din sesiunea I
Perioada de înscriere:
01.02.2018 ÷ 02.02.2018

*Se organizează pentru absolvenţii promoţiilor anterioare anului 2017 inclusiv.
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■

SEMESTRUL II

Perioada

Natura activităţii

19.02.2018 ÷ 08.04.2018
09.04.2018 ÷ 15.04.2018

Activitate didactică
Vacanţă de Paşti

Nr. de
săpt.
7
1

16.04.2018 ÷ 03.06.2018

Activitate didactică

7

04.06.2018 ÷ 24.06.2018

Sesiune de examene II

3

25.06.2018 ÷ 01.07.2018

Sesiune de restanţe

1

02.07.2018 ÷ 30.07.2018
02.07.2018 ÷ 02.09.2018

Admitere I
Vacanţă de vară
Sesiune de examene III
Sesiune de restanțe
Sesiune de examene IV
Sesiune de restanțe
Admitere II

9

03.09.2018 ÷ 23.09.2018
24.09.2018 ÷ 30.09.2018
03.09.2018 ÷ 27.09.2018

■

3
1
-

Observaţii
Marți, 01.05.2018 (Ziua Muncii), Luni,
28.05.2018 (Rusalii) și Vineri, 01.06.2018
(Ziua Copilului) – zile libere
Programarea examenelor restante şi de
măriri de note din sesiunea II
Afişarea rezultatelor 31.07.2018
Restanţe şi măriri de note (Programarea
examenelor din sesiunile I şi II)
Sesiune extraordinară
cu aprobarea Consiliilor facultăţilor
Afişarea rezultatelor 28.09.2018

SEMESTRUL II pentru anul IV

Perioada

Natura activităţii

19.02.2018 ÷ 08.04.2018
09.04.2018 ÷ 15.04.2018

Activitate didactică
Vacanţă de Paşti

Nr. de
săpt.
7
1

16.04.2018 ÷ 03.06.2018

Activitate didactică

7

04.06.2018 ÷ 17.06.2018

Sesiune de examene II

2

18.06.2018 ÷ 01.07.2018

Sesiune de examene III

2

02.07.2018 ÷ 08.07.2018

Sesiune de examene IV

1

24.07.2018 ÷ 26.07.2018
19.09.2018 ÷ 21.09.2018

Examen de licenţă
(sesiunea I)
Examen de licenţă
(sesiunea a II-a)

-

Observaţii
Marți, 01.05.2018 (Ziua Muncii), Luni,
28.05.2018 (Rusalii) și Vineri, 01.06.2018
(Ziua Copilului) – zile libere
Restanţe şi măriri de note (Programarea
examenelor din sesiunile I şi II)
Sesiune extraordinară
cu aprobarea Consiliilor facultăţilor
Perioada de înscriere:
09.07.2018 ÷ 13.07.2018
Perioada de înscriere:
10.09.2018 ÷ 11.09.2018

2.2.B. Structura pentru ciclul de studii universitare de masterat
Durata unui semestru privind activitatea didactică este de 14 săptămâni, acestea cuprind și stagiile
activității practice (semestrul III, anul II) și elaborarea lucrării de disertație (semestrul III, anul II).

■

SEMESTRUL I
Perioada

Natura activităţii

Nr. de
săpt.

02.10.2017 ÷ 22.12.2017

Activitate didactică

12

25.12.2017 ÷ 14.01.2018
15.01.2018 ÷ 28.01.2018

Vacanţă de iarnă
Activitate didactică

3
2

Observaţii
Joi, 30.11.2017 și Vineri, 01.12.2017
– zile libere
Miercuri, 24.01.2018 – zi liberă
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29.01.2018 ÷ 18.02.2018

Sesiune de examene I

3

19.02.2018 ÷ 25.02.2018

Sesiune de restanţe

1

■

SEMESTRUL II
Perioada

Natura activităţii

26.02.2018 ÷ 08.04.2018
09.04.2018 ÷ 15.04.2018

Activitate didactică
Vacanţă de Paşti

Nr. de
săpt.
6
1

16.04.2018 ÷ 10.06.2018

Activitate didactică

8

11.06.2018 ÷ 01.07.2018

Sesiune de examene II

3

02.07.2018 ÷ 08.07.2018

Sesiune de restanţe

1

02.07.2018 ÷ 30.07.2018

Admitere I

-

02.07.2018 ÷ 30.09.2018

Vacanţă de vară

13

03.09.2018 ÷ 23.09.2018

Sesiune de examene III
Sesiune de restanțe

3

24.09.2018 ÷ 30.09.2018

Sesiune de restanțe

1

03.09.2018 ÷ 27.09.2018

Admitere II

-

Perioada

Natura activităţii

Nr. de
săpt.

02.10.2017 ÷ 22.12.2017

Activitate didactică

12

25.12.2017 ÷ 14.01.2018
15.01.2018 ÷ 28.01.2018
29.01.2018 ÷ 11.02.2018
12.02.2018 ÷ 18.02.2018
19.02.2018 ÷ 25.02.2018

Vacanţă de iarnă
Activitate didactică
Sesiune de examene I
Sesiune de restanţe I
Sesiune de restanţe II
Examen de disertaţie
(sesiunea I)
Examen de disertaţie
(sesiunea a II-a)

3
2
2
1
1

■

Programarea examenelor restante
şi măriri de note din sesiunea I

Observaţii
Marți, 01.05.2018, Luni, 28.05.2018
și Vineri, 01.06.2018 – zile libere Programarea examenelor restante şi
de măriri de note din sesiunea II
Afişarea rezultatelor
31.07.2018
Restanţe şi măriri de note
(Programarea examenelor din
sesiunile I şi II)
Sesiune extraordinară
cu aprobarea Consiliilor facultăţilor
Afişarea rezultatelor 28.09.2018

SEMESTRUL III pentru anul II

14.03.2018 ÷ 16.03.2018
17.09.2018 ÷ 18.09.2018

-

Observaţii
Joi, 30.11.2017 și Vineri, 01.12.2017
– zile libere
Miercuri, 24.01.2018 – zi liberă
Perioada de înscriere:
01.03.2018 ÷ 02.03.2018
Perioada de înscriere:
05.09.2018÷ 06.09.2018

Secretariatele facultăţilor afişează cu două săptămâni înaintea sesiunilor, programarea examenelor,
pe baza propunerilor studenţilor, de comun acord cu cadrele didactice şi aprobate de decanii facultăţilor.

3. PROCEDURILE DE ÎNSCRIERE ŞI ÎNMATRICULARE
Înmatricularea studenţilor admişi la concursul de admitere în anul I, a studenţilor transferaţi de la alte
universităţi, a celor care doresc să continue studiile în cadrul UED, se face prin decizia rectorului, după
îndeplinirea tuturor cerinţelor legale, în baza propunerii înaintate de decanii facultăţilor, în baza unui
referat. Acest demers se aplică și în cazul studenților care solicită reînmatriculare (studenți care au fost
exmatriculați din cadrul UED).
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După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol, sub număr unic, valabil
pentru întreaga perioadă de şcolarizare. Studentul reînmatriculat (care a fost exmatriculat din cadrul UED)
va primi acelaşi număr matricol, număr sub care a fost înmatriculat iniţial.
Studenţii vor încheia: un contract – cadru, pentru întreaga perioadă de şcolarizare (Contract de
şcolarizare – Anexa 1) şi un contract pentru fiecare an de studii (Contract de studii – Anexa 2).
Înmatricularea în anul I şi înscrierea studenţilor în anii II, III şi IV de studii
Condiţia de înmatriculare în anul I este achitarea ratei I din taxa de şcolarizare, la termenul stabilit
prin contractul de studii.
Calitatea de student în anii II, III, IV de studii, se validează anual, după anul în care s-a produs
înmatricularea şi se face în baza încheierii contractului anual de studii şi a achitării primei rate din taxa de
şcolarizare.
Cuantumul taxei de şcolarizare pentru fiecare an de studiu se aprobă de Senatul Universităţii
Europene "Drăgan", la propunerea Consiliului de administraţie, în funcţie de costurile specifice şcolarizării.
La înscrierea studenţilor în Registrul matricol, dosarul personal va cuprinde:
1. Fişa de înscriere.
2. Diplomă de bacalaureat* sau echivalentă cu aceasta, însoţită de foaia matricolă (original şi copie
certificată cu originalul).
3. Diplomă de licenţă*/master* sau echivalentă cu aceasta, însoţită de suplimentul la diplomă /foaia
matricolă (original şi copie certificată cu originalul).
4. Curriculum Vitae (numai pentru candidaţii la admitere în ciclul de studii universitare de masterat).
5. Certificat de naştere (copie certificată cu originalul).
6. Certificat de căsătorie (copie certificată cu originalul) – unde este cazul.
7. Două poze tip carte de identitate.
8. Adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1.
9. Act de identitate - carte de identitate/buletin (copie certificată cu originalul).
10. Contractul de şcolarizare şi contractul de studii încheiat între student şi UED.
*

În cazul studenţilor înscrişi şi la o altă universitate sau la două facultăţi din cadrul UED, în dosarul
personal se află copia certificată cu originalul după diploma de bacalaureat/diplomă de licenţă/master,
însoţită de copia certificată a foii matricole, şi adeverinţa care să ateste faptul că originalele sunt la instituţia
respectivă sau la una dintre facultăţile UED.
Copiile documentelor solicitate vor fi certificate în conformitate cu originalul, prin semnătură şi
aplicarea ştampilei "conform cu originalul" de către persoana autorizată/desemnată în acest caz, conform
prevederilor OUG nr. 41/2016 şi a OMENCŞ nr. 4664/2016.
Dosarele studenţilor se completează în fiecare an cu contractul anual de studii, încheiat între student
şi UED; cu eventualele documente şi decizii care privesc situaţia şcolară şi socială a studentului (cereri cu
solicitări privind prelungiri de şcolarizare, întreruperi de studii, reînmatriculări, transfer, burse sociale, de
studiu etc.)
După înmatricularea în facultate, studentul primeşte carnetul de student, care se vizează la începutul
fiecărui an universitar de către secretariatul facultății.
9|Page

Carnetul de student stă la baza legitimării studentului pentru toate serviciile şi activităţile din UED.
În carnetul de student se înscriu toate notele la examene sau alte forme de verificare a cunoştinţelor.
Prezentarea carnetului de student la examene este obligatorie.
În carnetul de student nu sunt admise corecturi sau introduceri de date nereale de către titularul
carnetului, acestea constituind fals în acte publice şi se sancţionează ca atare.
În cazul în care studentul pierde carnetul de student, i se poate elibera la cerere, contra cost, un
duplicat.
Pentru eliberarea duplicatului, titularul adresează în scris o cerere către decanul facultăţii, la care
anexează anunţul după publicarea în presă a pierderii acestuia, precum şi dovada achitării taxei de eliberare a
duplicatului.
Persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă sau master are calitatea de student
pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi până la susţinerea
examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare/retragere, mai puţin pe perioadele de întrerupere a
studiilor.

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR
Drepturile și obligațiile studenților UED sunt prevăzute în Carta universitară, Codul drepturilor și
obligațiilor studenților UED, contractele de școlarizare încheiate între studenți și conducerea
universității/facultăților, cu respectarea Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și
completările ulterioare.
Studenţii sunt parteneri în procesul formării de specialişti. Opinia studenţilor, exprimată prin
reprezentanţii lor aleşi democratic, ori de sondaje efectuate cu metodologii validate, constituie o
modalitate de autocontrol, de evaluare şi perfecţionare a activităţii academice.

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

În perioada studiilor reglementată de legislaţia în vigoare, studenţii au următoarele drepturi:
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;
studenţii beneficiază în mod egal de condiţiile şi baza materială oferite de instituţie;
să primească burse şi alte forme de sprijin material, potrivit legii și reglementărilor UED;
să participe la activitatea didactică şi ştiinţifică;
să aleagă şi să fie aleşi în mod democratic, prin vot universal, direct şi secret în organismele de
conducere ale facultăţii şi universității (Senat, Consiliul facultății si Comisii);
să participe la activitatea formaţiilor artistice, cluburilor şi caselor de cultură, la sportul de masă
şi de performanţă etc.;
să beneficieze de mobilităţi interne şi internaţionale;
să participe prin libera exprimare a opiniilor la evaluarea activităţii pentru disciplinele frecventate,
respectând reglementările Senatului Universităţii;
să petiţioneze în problemele vieţii studenţeşti;
pot participa la acţiuni de voluntariat (în cadrul fundaţiilor, ONG-urilor sau alte organizaţii cu
caracter umanitar), pentru care pot primi un număr de credite (1 punct de credit = 25 de ore de
activitate) ce va fi consemnat în suplimentul la diploma de studii;
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▪
▪
▪

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

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 UED;
să solicite întreruperea medicală sau amânarea studiilor din motive bine întemeiate;
pentru performanţe deosebite obţinute în activitatea profesională şi ştiinţifică studentul poate fi
recompensat în conformitate cu hotărârile consiliului facultăţii/senatului/consiliului de
administrație.

Studenţii au următoarele obligaţii:
să îndeplinească cerinţele programelor de studii universitare;
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
UED;
să încheie contractele de școlarizare și de studii la începerea procesului de învăţământ;
să respecte actele normative care reglementează activitatea studenţilor (prezentul Regulament,
Ghidul de studii, Carta universitară, Codul drepturilor și obligațiilor studenților UED etc);
să participe activ la desemnarea reprezentantilor studentilor in consiliile facultăților, senatul
universității, in comisiile organizate la nivelul facultăților, senatului;
să achite taxele de studii și alte taxe, conform reglementărilor Universităţii Europene Drăgan;
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;
studentul bursier are obligativitatea finalizării anului de studiu ca integralist, cu media generală,
minim 8 (opt) şi să respecte prevederile Regulamentului privind acordarea burselor la UED.
studentul aflat în regim de bursă de studii, în caz de neprezentare şi nepromovare a examenelor
programate în sesiunea de iarnă - sesiunea I, pentru disciplinele semestrului I şi de vară - sesiunea
II-a, pentru disciplinele semestrului II, este obligat să achite susţinerea examenelor
programate/reprogramate în sesiunile următoare (de restanţe);
să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţie în sălile de curs, laboratoare,
bibliotecă, şi să păstreze curăţenia în spaţiile universitare;
să plătească sumele corespunzătoare prejudiciilor cauzate prin degradarea şi distrugerea
bunurilor materiale utilizate;
să respecte normele de disciplină și etică universitară, ținută, să aibă un comportament civilizat în
relaţiile cu colegii, cu personalul didactic şi tehnic administrativ;
să respecte normele generale de protecţia muncii în interiorul clădirii şi perimetrul acesteia;
în incinta universității, la cursuri, seminarii și la examene studenții UED trebuie să adopte o
ținută decentă;
este interzis studenților să poarte la cursuri, seminarii și examene ținuta specific locului lor de
muncă (uniforma de polițist, jandarm, lucrător MAPN etc);
este interzis studenților să pătrundă în incinta universității având asupra lor arme de orice fel,
droguri sau substanțe halucinogene;

11 | P a g e

Nerespectarea prevederilor de la punctele n) și o) atrage imposibilitatea studentului de a
participa la cursuri, seminarii și examane, iar nerespectarea prevederilor de la punctul p) conduce la
exmatricularea studenților.
5. EXPRIMAREA OPŢIUNII STUDENŢILOR PENTRU DISCIPLINELE OPŢIONALE ŞI FACULTATIVE
Opţiunea studenţilor pentru disciplinele opţionale şi facultative cuprinse în planul de învăţământ al
semestrelor anului universitar 2017 – 2018 se face în perioada 11 – 29 iunie 2017, pe baza unei cereri depuse
la secretariatul facultăţii.
La disciplinele opţionale şi facultative ce urmează a fi parcurse, trebuie să se înscrie un minim de 10
studenţi/disciplină, pentru a putea fi organizate.
În cazul neexprimării opţiunilor (cererilor) pentru disciplinele opţionale, studenţii vor fi repartizaţi din
oficiu, de către decanat.
6. PROMOVAREA ŞI TRECEREA DE LA UN AN DE STUDIU LA ALTUL. EVALUAREA
CUNOŞTINŢELOR
6.1. Ciclul de studii universitare de licenţă
Studiile universitare de LICENŢĂ corespund unui număr de credite de studiu transferabile cuprins
între minimum 180 şi 240 conform Sistemului European de Credite Transferabile (European Credit Transfer
System - ECTS) şi sunt particularizate, pe domenii de studii, în cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din
Lugoj, după cum urmează:
Facultatea

Domenii de studii universitare
de licenţă

Nr. de credite de studiu
transferabile (ECTS)

Durata studiilor

Drept
Ştiinţe Economice

Drept
Finanţe

240
180

8 semestre = 4 ani
6 semestre = 3 ani

La învăţământul cu frecvenţă (IF), durata studiilor universitare de licenţă este de 3 – 4 ani, diferenţiată
pe domenii de studii (conform tabelului de mai sus) şi corespunde unui număr de 60 credite transferabile,
specific unui an universitar (minimum 30 de credite/semestru).
Promovarea fiecărui an de studiu este condiţionată de realizarea a minimum 60 de credite aferente
disciplinelor obligatorii şi opţionale, din planul de învăţământ al facultăţii.
Obţinerea de credite peste numărul normal alocat este posibilă prin frecventarea şi promovarea de
discipline facultative cuprinse în planul de învăţământ al fiecărui an/semestru de studii universitare. Astfel de
credite nu se iau în calcul pentru promovarea anului de studiu sau la absolvirea facultăţii.
Studiile universitare de licenţă se încheie cu un examen de licenţă organizat potrivit reglementărilor
anuale ale Ministerului Educaţiei Naţionale în acest domeniu, şi ale regulamentelor/metodologiilor proprii
Universităţii Europene "Drăgan", aprobate de Senatul universitar.
Probele prevăzute pentru examenul de licenţă se creditează separat. Pentru elaborarea, susţinerea și
promovarea lucrării de licenţă se alocă, un număr de 10 credite1, care se adaugă, după caz, la cele 180 sau

1

Conform Standardelor specifice ARACIS penru domeniul Ştiinţe Economice, respectiv programului de studii de licenţă Finanţe şi
bănci, pag. 57 și domeniul Drept, respectiv programului de studii de licenţă Drept, pag. 6.
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240 de credite obligatorii acumulate în cadrul programului de studii universitare de licenţă. Pentru proba de
evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se acordă 10 credite.
Se pot prezenta la examenul de licență, absolvenţii care au promovat toate examenele aferente
disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ, acumulând necesarul de credite, cu excepția celor prevăzute
pentru finalizarea studiilor.
Studenţii pot accede în anii următori de studiu fără să realizeze numărul total de credite aferent
promovării unui an de studiu (60 de credite) după cum urmează:
▪ din anul I în anul II, dacă au realizat minimum 30 de credite aferente disciplinelor obligatorii și
opționale din planul de învăţământ al facultăţii; în caz contrar, vor fi exmatriculați cu drept de
reînmatriculare, la cerere. Reînmatricularea se face după finalizarea procesului de admitere (sesiunile
de vară şi toamnă), în limita capacităţii de şcolarizare.
▪ din anul II în anul III, dacă au realizat cumulativ (anii I şi II) minimum 90 de credite la disciplinele
obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al facultăţii şi nu au credite din anul I de studiu; în
caz contrar studentul se află în prelungire de şcolarizare, cu obligativitatea de a solicita acest lucru şi
de a achita taxa de şcolarizare pe anul II de studiu. Un examen promovat anterior este recunoscut ca
promovat, chiar dacă se modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă.
▪ absolvirea anului III (Facultatea de Ştiinţe Economice) este condiţionată de realizarea, cumulativ (anii
I – III), a celor 180 de credite aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al
facultăţii; în caz contrar, studenţii pot urma, la cerere, în vederea încheierii situaţiei şcolare un an
suplimentar, cu plata taxelor aferente; sunt declaraţi în prelungire de şcolarizare.
▪ din anul III în anul IV (Facultatea de Drept), dacă au realizat, cumulativ (anii I – III), minimum 150
credite aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale cuprinse în planul de învăţământ al facultăţii şi nu
au credite din anii I şi II de studiu; în caz contrar, studentul se află în prelungire de şcolarizare, cu
obligativitatea de a solicita această prelungire şi de a achita taxa de şcolarizare aferentă anului III de
studiu. Un examen promovat anterior este recunoscut ca promovat, chiar dacă se modifică numărul
de credite alocat pentru disciplina respectivă.
▪ absolvirea anului IV (Facultatea de Drept) este condiţionată de realizarea, cumulativ (anii I – IV), a
celor 240 de credite aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al
facultăţii; în caz contrar, studenţii pot urma, la cerere, în vederea încheierii situaţiei şcolare un an
suplimentar, cu plata taxelor aferente; sunt declaraţi în prelungire de şcolarizare.
Prelungirea de şcolarizare integrală (2 semestre) se aprobă la cererea studentului (Anexa 3), cu
acordul decanului facultăţii şi cu obligativitatea achitării ratei I din taxa de şcolarizare aferentă anului de
studiu pe care îl repetă. Studentul trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care
va absolvi studiile.
Prelungirea de şcolarizare parţială se acordă studenţilor din ultimul an de studiu cu 2 – 3 examene
nepromovate, în vederea încheierii situaţiei şcolare. Se aprobă la cererea studentului (Anexa 3), cu avizul
decanului facultăţii. Prelungirea se aprobă cu respectarea planului de învățământ aferent promoției
studentului care solicită prelungirea. Taxa de şcolarizare se stabileşte în funcţie de numărul examenelor
creditate/nepromovate.
Solicitările studenților privind prelungirea de școlaritate (integrală și parțială) se depun la secretariatul
facultății în primele 10 zile lucrătoare de la începutul anului universitar.
În cazul studenţilor transferaţi, cei care au acumulat pe un an de studiu 60 de credite, creditele
odată obţinute se recunosc pe întreaga durată a şcolarităţii.
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Studenţii care nu au înregistrat pe un an de studiu 60 de credite şi întrunesc condiţiile de transfer, la
cererea acestora, creditele pentru o disciplină pot fi echivalate cu creditele obţinute la o disciplină cu
tematică echivalentă de la facultatea sau specializarea de unde provin.
Cererile de echivalare vor fi aprobate de decanul facultăţii pe baza documentelor care atestă situaţia
şcolară (supliment la diplomă, foaie matricolă, adeverinţă, situație școlară etc). Cererile de echivalare se vor
depune la secretariatul facultății la începutul semestrului, fiind însoțite de actele doveditoare
corespunzătoare atestării situației școlare, semnate de persoane autorizate (rector/decan, secretar şef,
secretar facultate).
6.2. Ciclul de studii universitare de masterat
Studiile universitare de MASTERAT din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, corespund
unui număr de credite de studiu transferabile cuprins între 90 şi 120 şi sunt organizate la forma de
învăţământ cu frecvenţă, conform tabelului de mai jos. Prin excepţie, în funcţie de durata studiilor
universitare de licenţă, limita inferioară poate fi de 60 credite de studiu transferabile.

Facultatea
Drept
Ştiinţe
Economice

Specializarea/Programul de studiu
de master

Nr. de credite
de studiu transferabile (ECTS)

Durata studiilor

Managementul investigaţiei penale

90

3 semestre = 1,5 ani

Management financiar

120

4 semestre = 2 ani

Durata normală a studiilor universitare de masterat este de 1 – 2 ani şi corespunde unui număr de 60
de credite de studiu transferabile pentru un an de studiu (minim 30/semestru).
Durata totală cumulată a ciclului I – studii universitare de licenţă şi a ciclului II – studii universitare
de masterat trebuie să corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de studiu transferabile.
Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat este condiţionată de obţinerea diplomei
acordate la finalizarea studiilor universitare de licenţă.
Studenţii pot accede în anul următor de studiu (din anul I în anul II) fără să realizeze numărul total de
credite aferent promovării unui an de studiu (60 de credite), dacă au realizat minimum 30 de credite,
aferente disciplinelor obligatorii din planul de învăţământ.
Studenţii de la studiile universitare de masterat pot beneficia de întreruperea studiilor pe o perioadă
de 1 – 2 ani.
Prelungirea de şcolarizare integrală (2 semestre) se aprobă la cererea studentului (Anexa 3), cu
acordul decanului facultăţii şi cu obligativitatea achitării ratei I din taxa de şcolarizare aferentă anului de
studiu pe care îl repetă. Studentul trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care
va absolvi studiile.
Prelungirea de şcolarizare parţială se acordă studenţilor din ultimul an de studiu cu 2 – 3 examene
nepromovate, în vederea încheierii situaţiei şcolare. Se aprobă la cererea studentului cu avizul decanului
facultăţii. Taxa de şcolarizare se stabileşte în funcţie de numărul examenelor creditate/nepromovate.
Studiile universitare de masterat se încheie cu un examen de disertaţie, care se va organiza potrivit
reglementărilor anuale emise de Ministerul Educaţiei Naţionale în domeniu, şi a regulamentelor proprii
Universităţii Europene "Drăgan".
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Pentru elaborarea, susţinerea și promovarea lucrării de disertație se acordă 10 credite2, care se
adaugă, după caz, la cele 90 sau 120 de credite acumulate în cadrul programului de studii universitare de
masterat până la susţinerea disertaţiei.
Se pot prezenta la examenul de disertaţie, absolvenţii care au promovat toate examenele aferente
disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ, acumulând necesarul de credite, cu excepția celor prevăzute
pentru finalizarea studiilor.
6.3. Învăţământ postuniversitar
Programele postuniversitare din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" sunt programe
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, organizate la învăţământ cu frecvenţă, în
regim cu taxă.
Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se desfăşoară pe baza
unui Regulament propriu de organizare şi desfăşurare aprobat de Senatul UED, potrivit Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului MECTS nr. 3163/2012 privind
aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi
dezvoltare profesională continuă, fiind aprobate de MECTS prin adresa nr. 51333/2012.

Facultatea
Ştiinţe
economice

Drept

Programul postuniversitar de formare şi
dezvoltare profesională continuă
1. Expert fiscal
2. Audit intern şi audit financiar
3. Management educaţional şi financiar
4. Finanţarea şi gestiunea afacerilor
1. Carieră în domeniul juridic
2. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor
şi arbitrarea abaterilor disciplinare

1 an (416 ore)
1 an (312 ore)
1,5 ani (536 ore)
2 ani (648 ore)

Nr. de credite de
studiu transferabile
60
60
90
120

1 an (416 ore)

60

1 an (416 ore)

60

Durata

Au dreptul să participe la studii postuniversitare absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu
diplomă de licenţă sau echivalentă.
Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează cu un
examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe parcursul programului. Pentru
promovarea examenului de certificare a competenţelor profesionale se va aloca suplimentar, faţă de
numărul de credite acumulate în cadrul programului, un număr de 10 credite.
Absolvenţilor care promovează examenul li se eliberează un certificat de atestare a competenţelor
profesionale specifice programului, însoţit de suplimentul descriptiv.

▪

6.4. Evaluarea cunoştinţelor
Evaluarea cunoştinţelor studenţilor este prevăzută în programa analitică a fiecărei discipline şi poate
fi sub formă de examen, verificare pe parcurs şi colocviu. Notarea răspunsurilor studenţilor se face cu
note de la 10 la 1 (numere întregi), nota minimă de promovare fiind 5,00 (cinci).

2

Conform Standardelor specifice ARACIS penru domeniul Ştiinţe Economice, respectiv programelor de studii de masterat din
domeniul de licenţă Finanţe, pag. 102 și domeniul Drept, respectiv programelor de studii de masterat din domeniul de licenţă
Drept, pag. 19.
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▪

Studenţii au dreptul să se prezinte la evaluarea finală a disciplinei numai dacă s-au achitat de toate
obligaţiile profesionale prevăzute în planul de învăţământ şi programa analitică de la disciplina
respectivă, precum şi de obligaţiile financiare (taxă de şcolarizare, taxă examen restant etc).
▪ Evaluarea cunoştinţelor se face în zilele şi sălile stabilite, de către cadrul didactic care a predat
disciplina respectivă şi asistat de un alt cadru didactic; la iniţiativa Consiliului facultăţii, în cazuri
obiective (motivate), evaluarea se face de către o comisie desemnată de decanii facultăţiilor.
▪ Examenele prevăzute în planul de învăţământ pentru fiecare an universitar se susţin în 3 (trei) sesiuni,
sau de 3 (trei) ori, astfel: examenele din sesiunea I (iarnă), aferente primului semestru, se mai
planifică într-o sesiune de restanţe, programată imediat după sesiunea I şi în sesiunea de toamnă
(septembrie) - sesiune de examene III; examenele din sesiunea a II-a (vară), aferente celui de-al
doilea semestru, se replanifică imediat după încheierea sesiunii de vară şi în sesiunea de toamnă
(septembrie) – sesiunea de examene III.
▪ În cazuri excepţionale, la cerere, cu aprobarea Consiliilor facultăţilor, se poate organiza (de regulă în
ultima săptămână din septembrie) o sesiune extraordinară (sesiunea a IV-a), la anumite discipline,
pentru studenţii aflaţi în următoarele situaţii, cu condiţia achitării integrale a taxei de şcolarizare
aferentă anului universitar parcurs:
- nu au numărul de credite necesar promovării în anul următor de studii;
- nu au promovate creditele din anul anterior de studii (nu pot accede în anul III cu credite din anul
I, sau în anul IV, cu credite din anul II).
Aceeaşi situaţie se aplică şi studenţilor transferaţi/înmatriculaţi pentru continuare de
studii/reînmatriculaţi, pentru diferenţe. Studentul trebuie să aibă achitată taxa de studii pe anul în curs.
▪ Toate examenele se susţin numai în sesiunile de examene planificate într-un an universitar.
▪ Examenele nepromovate din anul universitar precedent (creditate) se susţin în regim cu taxă.
▪ Serviciile de evaluare a cunoştinţelor în sesiunile de restanţă se plătesc, chiar dacă studenţii nu au
fost prezenţi la sesiunile I şi a II-a. Scutirea de plată se face în cazuri de forţă majoră (cu acte
doveditoare) la propunerea decanatelor, cu aprobarea rectorului.
▪ Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute la solicitarea studentului şi cu aprobarea decanilor
facultăţilor, în sesiunile de restanţe programate pentru examenele aferente fiecărui semestru
(sesiuni ordinare) din anul universitar în curs şi într-una din sesiunile extraordinare (sesiunea III sau
IV).
▪ Într-un an universitar un student poate susţine două examene pentru mărirea notei, în fiecare
semestru, la două discipline diferite.
▪ Nota se modifică numai în cazul în care studentul obţine o notă mai mare decât cea iniţială. La
examenele pentru mărirea notei se va respecta principiul: "un examen promovat este definitiv
promovat."
▪ Notele obţinute la examenele pentru mărirea notei se iau în calculul mediilor de burse şi la
reclasificarea anuală.
▪ Cadrul didactic examinator stabileşte notele pe care le acordă studenţilor şi are obligaţia de a le trece
în catalog, de a le semna împreună cu cadrul didactic care asistă la examen şi a le aduce la cunoştinţa
acestora. Neprezentarea la examen este consemnată în catalog cu absenţă. Orice modificare de notă,
pe care cadrul didactic examinator o operează în catalog se face cu precizarea datei şi sub semnătură,
cu menţiunea "rectificat de mine". Rezultatele la examene vor fi comunicate studenţilor în maximum
72 de ore de la data susţinerii.
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▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Rezultatele obținute sunt înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare, în formulare omologate
în acest sens: cataloage, centralizatoare, registre matricole, supliment la diplomă.
Modalitatea de susţinere a examenelor (scris sau/şi oral) se stabileşte pentru fiecare disciplină de
către Consiliul facultăţii, la începutul anului universitar.
Evaluările la disciplinele nepromovate dintr-un an se fac conform conţinutului şi în sesiunile
corespunzătoare planului şi programelor analitice în vigoare la momentul când se face evaluarea.
În cazul în care unele discipline nu se mai regăsesc în planul de învăţământ în vigoare, Consiliul
facultăţii va stabili alte discipline echivalente, care să asigure realizarea plafonului punctajelor de
credit precizate în prezentul Regulament.
La examinarea prin probă scrisă, lucrările se păstrează de cadrul didactic, în cadrul departamentului,
15 zile după afişarea rezultatelor.
Contestaţiile la examene se depun în scris la secretariatul facultăţii, în termen de 24 de ore de la
primirea rezultatelor şi sunt analizate de o comisie desemnată de decanul facultăţii.
Examinarea prin proba orală se face pe baza biletului de examen extras de student din totalul
biletelor întocmite, semnate de examinator.
La disciplinele facultative, notele obţinute în urma evaluării se trec în documentele de evidenţă a
situaţiei şcolare a studentului (catalog, centralizator, registru matricol).
Studenţii care încearcă să promoveze prin fraudă examenele, sunt propuşi de Consiliul facultăţii
pentru exmatriculare. În cazul substituirii de persoană la examen, cei în cauză (cel înlocuit şi cel care
înlocuieşte) vor fi exmatriculaţi, fără drept de reînmatriculare în niciuna din facultăţile Universităţii
Europene "Drăgan" din Lugoj.
La disciplina Educaţie fizică se acordă calificativul Admis/Respins.
Practica de specialitate este disciplină obligatorie. Finalizarea practicii se face prin susţinerea unui
colocviu şi se apreciază cu note de la 1 la 10. Nepromovarea colocviului conduce la refacerea integrală
sau parţială a perioadei de practică, în funcţie de aprecierea conducătorului de practică.
Pentru studenţii ultimului an de studii, situaţia şcolară se încheie cu cel puţin 15 zile înainte de data
fixată pentru examenul de licenţă.
6.5. Întreruperi de studii. Reînmatriculări. Transferuri.
Întreruperea de şcolarizare se aprobă de decanii facultăţilor, pe bază de cerere (Anexa 4), din motive
bine întemeiate (caz de boală, plecări din ţară pe o perioadă mai mare de un an, financiare etc).
Durata de întrerupere a studiilor este de cel mult doi ani.
Studentele care nu pot continua studiile din motive de graviditate pot solicita întreruperea studiilor
pentru o perioadă de maximum doi ani.
Studenţii care au beneficiat de întreruperea studiilor pe o perioadă de 1-2 ani, sunt obligaţi să depună
cu cel puţin două săptămâni înaintea începerii anului universitar, la secretariatul facultăţii, o cerere
către decan (Anexa 5), prin care solicită reluarea studiilor; în caz contrar vor fi exmatriculaţi.
Înscrierea în anul de studiu solicitat se efectuează după achitarea ratei I din taxa de şcolarizare pe
anul universitar în curs.
Studenţii care au întrerupt activitatea şcolară sunt obligaţi, la revenire, să se încadreze în cerinţele
planurilor de învăţământ în vigoare la acea dată, ale promoţiei cu care va absolvi.
Reînmatriculările se referă la studenții exmaticulați din cadrul UED și se realizează cu acceptul
decanilor şi cu aprobarea Rectorului, pe bază de cerere. (Anexa 6).
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▪

▪

▪
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▪
▪

Se aprobă transferuri sau înmatriculări pentru continuarea studiilor doar de la instituţii de învăţământ
superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu.
Perioada de depunere a cererilor de reînmatriculare este cu cel puţin două săptămâni înainte de
începerea anului universitar. Reînmatricularea în anul universitar curent se efectuează după achitarea
taxei de reînmatriculare şi a ratei I din taxa de şcolarizare.
Studenţii exmatriculaţi din motive de neîndeplinire a obligaţiilor şcolare, pot fi înmatriculaţi la cerere
într-un an de studiu superior celui din care au fost exmatriculaţi, în condiţiile realizării unui număr
total de credite necesar promovării anului de studii prin credite (vezi cap. 6.1 şi 6.4).
Transferurile, înmatriculările pentru continuarea studiilor, de la alte instituţii de învăţământ superior
se realizează cu acceptul decanilor şi cu aprobarea Rectorului Universităţii Europene "Drăgan" din
Lugoj.
Transferurile de la o specializare la alta în cadrul facultăţilor Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj
se realizează cu aprobarea decanilor.
Cererile de transfer (Anexa 8), cu avizul universităţii de la care vine studentul şi cererile de
înmatriculare pentru continuarea studiilor (Anexa 7) se vor depune la secretariatele facultăţilor, în
luna septembrie, cu cel puţin două săptămâni înainte de începerea anului universitar şi vor fi însoţite
de situaţia şcolară precum şi de dosarul personal al studentului (diploma de bacalaureat, în original şi
copie certificată cu originalul, însoţită de foaia matricolă – original şi copie certificată cu originalul;
certificat de naştere – copie certificată cu originalul, adeverinţă medicală tip, copie certificată cu
originalul după actul de identitate, 2 poze 3x4 cm.)
Nu se admit transferuri în ultimul an de studiu.
Retragerea de la studii se aprobă de decanul facultăţii, la cererea studentului (Anexa 9), din motive
întemeiate, în condiţiile îndeplinirii obligaţiilor financiare până la data solicitării retragerii.

6.6. Mobilitatea academică a studenţilor
▪ Mobilitatea academică reprezintă dreptul studenţilor de a li se recunoaşte creditele transferabile
dobândite, în condiţiile legii, la alte instituţii de învăţământ superior acreditale/autorizale provizoriu
din ţară sau din străinătate. Mobilitatea poate fi internă sau internaţională, respectiv definitivă sau
temporară, pentru toate formele de învăţământ.
▪ Calitatea de student se menţine pe perioada mobilităţilor interne şi internaţionale.
▪ Mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a demersului studentului:
a) în baza unor acorduri interinstituţionale;
b) numai cu acceptul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizale provizoriu, după caz,
de provenienţă, respectiv primitoare.
▪ Acordurile interinstituţionale stabilesc condiţiile de desfăşurare a mobilităţilor între instituţiile de
învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu: tipul mobilităţii, durata mobilităţii, numărul de
mobilităţi, domeniul, programul de studiu, finanţarea mobilităţii temporare etc.
▪ Acceptul interinstituţional constă în completarea şi semnarea cererii - tip de mobilitate prevăzută în
Anexa 10 la prezentul regulament, astfel:
a) studentul depune cererea de mobilitate la instituţia de învăţământ superior unde doreşte
mobilitatea;
b) după obţinerea acceptului de mobilitate, studentul solicită mobilitate instituţiei de învăţământ
superior de unde doreşte mobilitatea;
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c) instituţia de învăţământ superior care acceptă mobilitatea semnează prima cererea de mobilitate a
studentului, apoi semnează instituţia de la care se pleacă;
d) în cerere sunt trecute şi condiţiile în care are loc mobilitatea.
▪ Studentul poate beneficia de mobilitate temporară internă între două instituţii de învăţământ
superior acreditate/autorizate provizoriu, după caz.
▪ Recunoaşterea creditelor de studii transferabile şi a compatibilităţii curriculei se realizează atât la
începutul, cât şi la sfârşitul perioadei de mobilitate, în baza regulamentelor instituţiilor de învăţământ
superior implicate.
▪ Mobilitatea internă temporară poate surveni după parcurgerea primului an de studii, cu finalizarea
integrală a sesiunilor de examene.
▪ Mobilitatea academică internă definitivă se realizează cu respectarea prevederilor legale privind
capacitatea de şcolarizare şi finanţarea învăţământului superior, prin acordul instituţiilor de
învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în conformitate cu prevederile legislaţiei
naţionale şi ale prezentului regulament.
▪ Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an şi până Ia sfârşitul penultimului an de studii,
la aceeaşi specializare.
▪ Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârşitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor
cerinţelor prevazute în programa curriculară, iar înmatricularea se realizează odata cu începerea
noului an universitar.
▪ În cazul unei mobilităţi definitive, diploma se emite absolventului de instituţia de învăţământ superior
care l-a acceptat.
▪ Prevederile privind mobilitatea internă definitivă se aplică şi in cazul studenţilor proveniţi din statele
membre ale UE, SEE şi din Confederaţia Elveţiană.
▪ Mobilitatea internaţională temporară prin programe internaţionale se realizează în conformitate cu
reglementerile ce privesc respectivele programe.
▪ Mobilitatea internaţională temporară pe cont propriu reprezintă mobilitatea temporară efectuată în
afara cadrului stabilit de un program internaţional.
▪ Mobilitatea internaţională temporară pe cont propriu se realizează cu acceptul instituţiei de
învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienţă, respectiv primitoare.
▪ Mobilitatea internaţională temporară poate surveni după finalizarea primului an de studii.
În cazul mobilităţilor academice internaţionale temporare, recunoaşterea creditelor transferabile se
realizează de către instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienţă,
respectiv primitoare, în temeiul autonomiei universitare.

▪

▪
▪

7. EXAMENUL DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE
Aceste examene se desfăşoară în baza reglementărilor pentru fiecare an universitar (Ordinul
ministerului de resort privind metodologia cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor
în învăţământul superior – licenţă/disertaţie, regulamentelor proprii ale Universităţii Europene
"Drăgan", hotărâri ale Consiliilor facultăţilor şi ale Senatului Universităţii).
Absolvenţii vor fi informaţi de aceste reglementări după publicarea ordinului ministrului și a
metodologiile proprii ale UED privind finalizarea studiilor.
Absolvenții examenului de finalizare a studiilor universitare de licență primesc DIPLOMĂ DE LICENȚĂ
și Supliment la diplomă.

19 | P a g e

▪

Absolvenții examenului de finalizare a studiilor universitare de master primesc DIPLOMĂ DE MASTER
și Supliment la diplomă.

▪

Până la eliberarea Diplomei de licență, respectiv master, absolvenții care au promovat examenul de
finalizare a studiilor primesc adeverințe de absolvire a studiilor.

▪

Absolvenții care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de
studii universitare. Cererea va fi depusă la secretariatul facultății absolvite.

▪

Certificatele de competenţă lingvistică se eliberează numai în vederea susţinerii examenelor de
licenţă.
O copie xerox a suplimentului la diplomă se păstrează în dosarul absolventului la arhiva facultăţilor.
La cerere, absolvenţii altor universităţi – de stat sau particulare acreditate sau autorizate să
funcţioneze provizoriu se pot înscrie la examenele de licenţă organizate de UED, dacă
specializările/programele de studii absolvite fac parte din acelaşi domeniu fundamental cu
specializările/programele de studii acreditate ale UED.
Absolvenţii proprii care doresc să susţină examenul de licenţă la alte universităţi, din motive bine
întemeiate, trebuie să solicite acordul decanului şi al rectorului UED. Aceștia pot susține examenul de
licență cu aprobarea senatelor universitare (a UED și a instituției unde dorește să susțină examenul de
licență), după avizul favorabil al consiliilor de administrație. După aprobarea în Senat și eliberarea
dosarului complet cu toate actele necesare susținerii examenului de licență, Universitatea nu
eliberează alte documente suplimentare solicitate de respectivele instituţii, şi îndeosebi după
susţinerea examenelor de finalizare a studiilor.

▪
▪

▪

RECTOR,

Conf. univ. dr. Dumitru CORNEAN

Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul universitar al Universităţii Europene "Drăgan" din
Lugoj, prin Hotărârea nr. 22 din 31.07.2017 în şedinţa din data de 31.07.2017. În caz de necesitate,
prezentului Regulament i se pot aduce completări sau modificări în funcţie de eventualele prevederi legale
care survin.

PREȘEDINTE SENATUL UNIVERSITAR,

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ
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Anexa 1

Contract de şcolarizare
nr. _____din___________

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 domnul conf. univ. dr. Dumitru CORNEAN, 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._______________eliberatde___________la data de ___________________, telefon____________________________.
în calitate de student/ă în ciclul de studii universitare de licenţă/master 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, Codul drepturilor şi obligaţiile studenţilor).
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.
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.
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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.
Prezentele drepturi şi obligaţii se completează cu drepturile şi obligaţiile stabilite de actele normative şi regulamentele
menţionate la art. 3.
Art. 6. Pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor (licenţă) 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.
RECTOR,

DECAN,

SERV. ECONOMIC - FINANCIAR,

AVIZ JURIDIC,

STUDENT,
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Anexa 2
CONTRACT DE STUDII
Anexă la Contractul de şcolarizare nr.______din___________
încheiat pe perioada: 2 octombrie 2017 – 28 septembrie 2018
PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art.1. FACULTATEA DE_______________________, reprezentată de DECAN, ___________________ în calitate de PRESTATOR şi
________________________________________________________________student/ă în ciclul de studii universitare de
licenţă/masterat, în anul_________, programul de studii universitare_________________, învăţământ cu frecvenţă, 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_________________,
email________________________________________________în calitate de BENEFICIAR.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. (1) Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare din Universitate, pentru anul
universitar 2017 – 2018, reglementând raporturile dintre U.E.D. Lugoj şi student, 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, Regulamentul privind acordarea burselor la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj).
Art. 3. Numărul de credite angajate la disciplinele obligatorii şi opţionale este de ________credite.
Art. 4. Disciplinele contractate sunt conform Programei curriculare: Anul _____, Semestrul_____; Anul _____, Semestrul_____.... Total
credite semestrul___şi____
a) PLATA TAXEI DE STUDIU
Art.5. (1) Cuantumul taxei de şcolarizare pe anul universitar 2017 – 2018 este de______şi poate fi achitată în 4 rate. Valoarea
ratelor şi termenele de achitare sunt: rata I:_______, până la data de _______; rata a II-a: _______ până la data de ________;
rata a III-a: ________ până la data de ______ şi rata a IV-a: _______ până la data de _______. (2) Dacă plata nu se efectuează
la termenele stabilite, se percep penalităţi de 25 lei/săptămână. (3) Condiţia de înscriere/înmatriculare în anul____reprezintă
achitarea în termen a ratei I din taxa de şcolarizare. Neachitarea taxei de şcolarizare până la începerea sesiunii de vară (a II-a),
va conduce la exmatricularea studentului(ei). (4) 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, studentul/a este obligat/ă să achite susţinerea examenelor programate/reprogramate în
sesiunile următoare (de restanţe). (5) Studentul aflat în regim de bursă de studii, este obligat, în caz de neprezentare şi
nepromovare a examenelor programate în sesiunea de iarnă - sesiunea I, pentru disciplinele semestrului I şi de vară - sesiunea II-a,
pentru disciplinele semestrului II, să achite susţinerea examenelor programate/reprogramate în sesiunile următoare (de restanţe). (6)
În cazul în care solicită transfer la o altă instituţie de învăţământ superior, studentul se obligă să achite o taxă de transfer în valoare
de 750 lei iar dacă a beneficiat de bursă, scutire de taxă, se obligă să achite şi contravaloarea acestora. (7) Odată achitate
taxele, acestea nu se mai restituie.
b) Prevederile art. 5 aliniatele (1) – (4) nu se aplică studenţilor bursieri.
ÎNCETAREA/SUSPENDAREA CONTRACTULUI
Art. 6. Prezentul contract 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 – în cazul
studenţilor 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. 7. Contractul de studii se poate suspenda 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 studii, în condiţiile oferite de U.E.D. Lugoj la acea dată.
REZILIEREA CONTRACTULUI
Art. 8. 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 studii 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/ratele de
şcolarizare, achitată/achitate 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 U.E.D. până la achitarea integrală a debitelor
datorate cu orice titlu universităţii.
ALTE PREVEDERI
Art.9. În incinta U.E.D. Lugoj NU SE FUMEAZĂ şi SE INTERZICE ACCESUL ÎN SĂLILE DE EXAMEN CU TELEFOANE MOBILE.
PREVEDERI FINALE
Art.10. Prezentul contract, anexă la Contractul de şcolarizare, se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă. Un exemplar din contract se păstrează de către secretariatul facultăţii în dosarul personal al studentului iar al doilea,
de către student.
DECAN,
SERV. ECONOMIC – FINANCIAR,
STUDENT,
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Anexa 3
Cerere – prelungire de şcolarizare
Nr. de înregistrare________
Data___________________
Rezoluţie
DECAN:

Domnule Decan,
Subsemnatul/a_____________________________________________________________________
student/ă la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, studii universitare de licenţă/masterat, Facultatea
de____________________,specializarea/programul de studii________________________,
Vă

rog

să-mi

aprobaţi

prelungirea

de

şcolarizare________________________în

anul

universitar________________,anul de studii_________.

Data________________
Semnătura_____________________

Domnului Decan al Facultăţii de__________________
din cadrul Universităţii Europene "D
Drăgan" din Lugoj

Referatul secretariatului:
Situaţia şcolară a studentului/ei
Secretar şef facultate,

Am luat la cunoştinţă că voi satisface cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care voi absolvi
studiile.
Numele şi prenumele:
Semnătura:
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Anexa 4
Cerere – întrerupere studii
Nr. de înregistrare________
Data___________________
Rezoluţie
DECAN:
Doamna/Domnule Decan,
Subsemnatul/a________________________________________________________________________
student/ă la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, studii universitare de  licenţă/ masterat,
Facultatea de_________________________________________________specializarea/programul de studii
________________________________________________________________________________________
în anul________, an universitar________________, Vă rog să-mi aprobaţi întreruperea studiilor pentru
anul universitar______________.
Motivul întreruperii:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Data________________
Semnătura_____________________

Doamnei/Domnului Decan al Facultăţii _________________________
din cadrul Universităţii Europene "D
Drăgan" din Lugoj

Referat secretariat:
Situaţia şcolară şi financiară la data întreruperii studiilor:
Secretar şef facultate,
Casier,
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Anexa 5
Cerere – reluare studii
Nr. de înregistrare________
Data__________________
Rezoluţie
DECAN:

Doamnei/Domnule Decan,
Subsemnatul/a_______________________________________________________________________
student/ă la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, studii universitare de  licenţă/ masterat,
Facultatea___________________________________________________,

specializarea/programul

de

studii_______________________________________________________Vă rog să-mi aprobaţi reluarea
studiilor în anul universitar______________________, anul de studii_________.
Menţionez că am beneficiat de întreruperea studiilor în anul universitar________________, an de
studii___________.
Data________________
Semnătura_____________________

Doamnei/Domnului Decan al Facultăţii de ____________________
din cadrul Universităţii Europene "D
Drăgan" din Lugoj
Referat secretariat:
Situaţia şcolară la data întreruperii studiilor:
Secretar şef facultate,

Am luat la cunoştinţă că voi satisface cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care voi absolvi
studiile.
Numele şi prenumele:
Semnătura:
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Anexa 6
Cerere – reînmatriculare
Nr. de înregistrare________
Data___________________
Avizat:

Aprobat: RECTOR,

DECAN,

Doamnei/Domnule Decan,
Subsemnatul/a________________________________________________________________________
fost student/ă în perioada_______________________________(ultimul an de studiu fiind___________, an
universitar____________), Facultatea__________________________________________________________
specializarea____________________________________________________, forma de învăţământ________
Universitatea____________________________________________________,

Vă

rog

să-mi

aprobaţi

reînmatricularea în anul universitar_________________, studii universitare de licenţă, la Facultatea de
____________________________________specializarea/programul de studii________________________,
în anul_________.
Data________________
Semnătura_____________________
Doamnei/Domnului Decan al Facultăţii de____________________
din cadrul Universităţii Europene "D
Drăgan" din Lugoj
Referatul secretariatului:
Situaţia şcolară a fostului/ei student/e:
Secretar şef facultate,
Am luat la cunoştinţă că voi satisface cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care voi absolvi
studiile.
Numele şi prenumele:
Semnătura:
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Anexa 7
Cerere – continuare de studii
Nr. de înregistrare________
Data___________________
Avizat:

Aprobat: RECTOR,

DECAN,
Doamnei/Domnule Decan,
Subsemnatul/a________________________________________________________________________
fost student/ă în perioada________________la Universitatea______________________________________
_______________________________________,Facultatea________________________________________
Specializarea/programul de studii____________________________________________________________
Vă rog să-mi aprobaţi continuarea de studii, începând cu anul universitar_______________________
la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, în cadrul Facultăţii de_______________________________,
la specializarea/programul de studii__________________________________________________________,
în anul de studii_________.
La prezenta anexez situaţia şcolară.

Data________________
Semnătura_____________________

Doamnei/Domnului Decan al Facultăţii de ___________________________
din cadrul Universităţii Europene "D
Drăgan" din Lugoj
Referat secretariat:
Secretar şef facultate,
Am luat la cunoştinţă că voi satisface cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care voi absolvi
studiile.
Numele şi prenumele:
Semnătura:
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3

Anexa 8
Cerere de transfer
UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" din LUGOJ
(unde vine)

UNIVERSITATEA___________________________
__________________________________________
(de unde vine)

Nr._______din___________

Nr._______din_________________

DE ACORD:

DE ACORD:

R E C T O R,

R E C T O R,

L.S.

L.S.

Către
UNIVERSITATEA EUROPEANĂ DRĂGAN DIN LUGOJ

(unde vine)
Domnului Rector,
Subsemnatul/a______________________________________________________________________
student/ă în cadrul Universităţii_______________________________________________________________,
Facultatea________________________________________________________________________________
în ciclul de studii universitare de licenţă, domeniul_________________________________________________
specializarea/programul de studii_____________________________________________________________
anul de studiu_________,forma de învăţământ3: IF/IFR/ID, an universitar ______________________vă rog să
binevoiţi a-mi aproba transferul ca student/ă, în anul universitar_______________________,la Facultatea de
Drept/Ştiinţe Economice, în ciclul de studii universitare de licenţă, domeniul_____________________________
specializarea/programul de studii___________________________________din cadrul Universităţii Europene
"Drăgan"din Lugoj.
Solicit acest transfer din următoarele motive: ______________________________________________
________________________________________________________________________________________
şi anexez următoarele documente: situaţia şcolară; diploma de bacalaureat, în original şi copie legalizată,
însoţită de foaia matricolă – original şi copie legalizată; certificat de naştere - copie legalizată, adeverinţă
medicală, copie xerox după actul de identitate, 2 poze 3x4 cm.
Data__________
Semnătura___________________
AVIZ FAVORABIL
D E C A N,
L.S.

AVIZ FAVORABIL
D E C A N,
L.S.

Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (IFR), la distanţă (ID).
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Situaţia şcolară pe ani universitari, privind pe____________________________________________________________
este următoarea:
Anul___an univ.________________media________nr. de credite accumulate________obs_______________________*
Anul___an univ.________________media________nr. de credite accumulate________obs_______________________*
Anul___an univ.________________media________nr. de credite accumulate________obs_______________________*
Anul___an univ.________________media________nr. de credite accumulate________obs_______________________*

Secretariatul Facultăţii de___________________________________________________________________________
confirmăm exactitatea datelor.

Secretar şef Facultate,
________________________________________
(nnumele şi prenumele)

Semnătura____________________
L.S.

*sau după caz: situaţie neîncheiată, prelungire de şcolaritate, exmatriculat, retras, etc.
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4

Anexa 8
Cerere de transfer
UNIVERSITATEA___________________________

UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" din LUGOJ
(unde vine)

__________________________________________
(de unde vine)
Nr._______din_________________

Nr._______din_________________

DE ACORD:

DE ACORD:

R E C T O R,

R E C T O R,

L.S.

L.S.

Către
UNIVERSITATEA___________________________________
(de unde vine)

Domnului/Doamnei Rector,
Subsemnatul/a_____________________________________________________________________
student/ă în cadrul Universităţii_______________________________________________________________,
Facultatea________________________________________________________________________________
în ciclul de studii universitare de licenţă, domeniul_________________________________________________
specializarea/programul de studii_____________________________________________________________
anul de studiu__________,forma de învăţământ4: IF/IFR/ID, an universitar ________________vă rog să
binevoiţi a-mi aproba transferul ca student/ă în anul universitar___________________________la Facultatea
ciclul de studii universitare de licenţă, domeniul____________________________specializarea/programul de
studii__________________________________________din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj.
Solicit acest transfer din următoarele motive:_______________________________________________
________________________________________________________________________________________
Data__________________
Semnătura__________________________

AVIZ FAVORABIL

AVIZ FAVORABIL

D E C A N,

D E C A N,

L.S.

L.S.

Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (IFR), la distanţă (ID).
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Anexa 9
Cerere – retragere de la studii
Nr. de înregistrare________
Data___________________
Rezoluţie
DECAN:
Doamei/Domnule Decan,
Subsemnatul/a_____________________________________________________________________
student/ă la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, studii universitare de  licenţă/ masterat,
Facultatea de____________________________________________, specializarea/programul de studii
_______________________________________________în anul____, an universitar______________,
Vă rog să-mi aprobaţi retragerea de la studii din cadrul facultăţii şi eliberarea actelor în original de la dosar.
Solicit/nu solicit eliberarea situaţiei şcolare.
Motivul retragerii:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
La prezenta anexez Fişa de lichidare.

Data________________

Semnătura____________________

Doamnei/Domnului Decan al Facultăţii de ________________________
din cadrul Universităţii Europene "D
Drăgan" din Lugoj
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Anexa 10

CERERE DE MOBILITATE

UNIVERSITATEA

UNIVERSITATEA

__________________

__________________

___________________
(de unde vine)
De acord
Rector,

___________________
(unde vine)
De acord
Rector,

__________________

___________________

Către
Universitatea

Subsemnatul, ____________________________student în cadrul Universităţii__________________________________
Facultatea_____________________________________, Specializarea____________________________anul___________cursuri
(zi/IF/IFR/ID)cu taxă/fără taxă, prin prezenta vă rog să binevoiţi a-mi aproba mobilitatea ca student în anul_______________la
Facultatea_____________________________________, Specializarea/Domeniul_______________________________________
Solicit această mobilitate din următoarele motive:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Anexez următoarele documente:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Data_________________

Semnătura____________________

AVIZ FAVORABIL
DECANUL FACULTĂŢII
(de unde vine)

AVIZ FAVORABIL
DECANUL FACULTĂŢII
(unde vine)

__________________

___________________
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