MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALEI

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA .

CONTRACT DE STUDII PENTRU ANUL PREGĂTITOR

nr. ____ din ________________
1. Universitatea de Vest din Timişoara, cu sediul în Timişoara, judeţul Timiş, B-dul Vasile Pârvan nr. 4, cod fiscal
nr. 4250670, reprezentată legal de prof. univ. dr. MARILEN PIRTEA, cu funcţia de Rector, în calitate de
PRESTATOR, denumită în continuare UVT,
şi
2.

_____________________________________________,

data

nașterii

__________________________,

Localitatea ________________, Țara _____________, domiciliat(ă) în loc. _____________________________,
jud. _________________________str.__________________________________________, nr. _____, sc. ____,
ap. ________, legitimat prin pașaport/carte identitate _____ seria _________ nr. ________________ eliberat de
_____________________________, CNP _________________________, telefon _____________________,
adresă de email _____________________________________________________ în calitate

de BENEFICIAR

denumit în continuare student(ă) înmatriculat/ă la:
Facultatea de LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE, An pregătitor, Domeniul _____________________________,
Forma de învăţământ _zi__ în regim de: bursier al statului român/buget fără bursă/cont propriu lei/cont propriu
valutar, se încheie prezentul contract de studii.

Art. 1. Obiectul contractului
1.1.Obiectul contractului îl constituie reglementarea raporturilor dintre UVT şi student – beneficiar al serviciilor
educaţionale, cu precizarea drepturilor si obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, Carta
Universităţii, regulamentele Universităţii si hotărârile Senatului Universităţii.
1.2.Disciplinele şi numărul de credite alocat fiecărei discipline sunt prevăzute în Contractul disciplinelor.
1.3. Durata studiilor este de 1 an, cu un număr de 60 credite transferabile.
1.4. UVT acordă după absolvirea şi promovarea examenelor un certificat de absolvire al cursului pregătitor pentru
învățarea limbii române și însușirea tehnologiei de specialitate.
1.5. Prevederile prezentului contract de studii sunt conforme cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările si completările ulterioare, Legea nr. 288/2004 şi se completează cu regulamentele UVT privind studii
universitare de licenţă, Codul drepturilor și obligațiilor studentului de la ciclurile de licență și master din UVT şi alte
hotărâri ale conducerii UVT.
1.6. Nerespectarea îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine aplicarea sancţiunilor prevăzute în
regulamentele Universităţii, la propunerea Consiliului facultăţii, în condiţiile legii. Prezentul contract produce efecte
începând cu 29.09.2014.

Art. 2. Durata contractului
Prezentul contract se încheie pe durata de un an al cursului pregătitor pentru învățarea limbii române și
însușirea tehnologiei de specialitate, pentru anul universitar 2014/2015.
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Art. 3. Drepturile şi obligaţiile părţilor
3.1. Drepturile şi obligaţiile UVT
a. elaborează planurile de învăţământ în conformitate cu obiectivele specializărilor, astfel încât să asigure o
pregătire universitară corespunzătoare calitativ şi cantitativ, atât la forma de învăţământ la zi, cât şi la forma
de învăţământ la distanţă;
b. urmărește modul în care studentul îşi respectă toate îndatoririle asumate prin prezentul contract;
c. stabileşte condiţiile de înscriere, şcolarizare, întrerupere a studiilor, exmatriculare sau reînmatriculare la
studii a studentului;
d. stabileşte si afişează anual cuantumul taxelor de studii în funcţie de costurile specifice şcolarizării cu cel
puţin 15 zile înaintea începerii anului universitar;
e. stabileşte modul de încasare şi termenele de achitare a taxelor de studiu;
f. stabileşte criteriile şi repartizează anual studenţii pe locurile bugetate, respectiv pe locurile cu taxă, potrivit
criteriilor de ierarhizare aprobate de Senatul UVT;
g. are obligaţia de a asigura condiţiile de exercitare a drepturilor studentului, în concordanţă cu legislaţia în
vigoare;
h. încheie cu studentul, la începutul fiecărui an universitar Contractul disciplinelor cuprinzând disciplinele
pe care studentul se obligă să le parcurgă în anul respectiv.
3.2. Drepturile şi obligaţiile studentului
A. În perioada studiilor universitare, studentul are următoarele drepturi:
a. să folosească sălile de cursuri şi seminarii, laboratoarele, sălile de lectură si celelalte mijloace puse la
dispoziţie de către Universitate pentru pregătirea profesională impusă prin planul de învăţământ, precum şi
pentru activităţile culturale şi sportive;
b. să solicite cadrelor didactice, în timpul orelor de curs, seminar, lucrări aplicative clarificarea problemelor
din fișelor disciplinelor;
c. să participe la activităţile tutoriale
d. să folosească baza materială;
e. să participe la activitatea ştiinţifică, la activităţile formaţiilor artistice, ale cenaclurilor literare şi ale
cluburilor, precum și la activitatea sportivă universitară;
f. să beneficieze de asistenţă medicală în cadrul cabinetelor medicale destinate studenților;
g. să fie cazat în cămin, în limita locurilor disponibile repartizate facultăţii, în condiţiile stabilite de UVT
pentru funcţionarea căminelor;
h. să participe, prin libera exprimare a opiniilor, după procedurile DMC, la evaluarea activităţii cadrelor
didactice pentru disciplinele frecventate;
i. sã folosească poşta electronică şi internetul numai în activitatea de pregătire şi în probleme ale procesului
de învăţământ, conform regulamentului şi procedurilor de securitate ale Departamentului de Informatizare
și Comunicații;
j. sã folosească facilităţile de cercetare ştiinţifică ale UVT.
B. Studentul are următoarele obligaţii specifice:
a. să îndeplinească toate sarcinile ce-i revin potrivit planului de învăţământ si fișelor disciplinelor;
b. să respecte reglementările adoptate de către conducerea facultăţii si regulamentele UVT;
c. să respecte normele de disciplină și etică universitară, în conformitate cu regulamentele proprii ale UVT;
d. să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămine şi să le păstreze în bună
stare. Dacă prejudiciile constau în degradarea sau distrugerea acestor bunuri ele se vor recupera, conform
procedurilor legale, de la cel care le-a produs;
e. să achite taxele stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale în cuantumul, modul si la termenul stabilit de
UVT;
f. să transmită toate datele personale de identificare solicitate de către conducerea facultăţii, studenţii având
obligaţia să anunţe la secretariatul facultăţii, în termen de 7 zile lucrătoare, orice schimbare a adresei sau a
datelor personale;
g. să cunoască regulamentele UVT și ale facultăților și să-și însușească modificările aduse acestora pe durata
existenței prezentului contract. Acestea vor fi comunicate prin intermediul paginii web/portalul
facultăţii/UVT și la avizierul facultăţii;
h. să respecte interdicţia de a fuma în orice incintă aparţinând UVT, cu excepţia locurilor special amenajate;
i. să poarte în spațiile de învățământ ale UVT doar într-o ţinută vestimentară adecvată mediului academic;
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să ia la cunoştinţă că nici o parte a cercetărilor/activităţilor de creaţie la care au luat parte, a diverselor
forme de valorificare a cercetării/creaţiei, inclusiv lucrarea de licenţă nu poate fi reprodusă, stocată într-un
sistem de arhivare sau transmisă sub orice formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice, de
fotocopiere, înregistrare sau altele, fără permisiunea scrisă a reprezentanţilor legali ai UVT.
k. să semneze, la începutul fiecărui an universitar, Contractul disciplinelor;
l. studentul are obligaţia sa frecventeze toate activităţile de instruire: cursuri, seminarii, laboratoare, activităţi
practice, prevăzute în planul de învăţământ al programului de studiu la care este înscris, în conformitate cu
modul de organizare al acestuia. Prezenţa studentului conform Codului drepturilor şi obligaţiilor
studentului de la ciclul de licenţă şi master:
- la activităţile aplicative (laboratoare, lucrări practice, practică, etc.) este obligatorie (prezenţă 100%);
- la activităţile de seminar este de minim 70%;
- la activităţile de curs este de minim 50%.
m. studentul are obligaţia de a utiliza în relaţia cu Universitatea de Vest din Timişoara doar adresa de mail
primită la înmatriculare pe platforma e-uvt.
j.

Art. 4. Finanţare
4.1. Finanţarea studiilor universitare pentru an pregătitor se va face, după caz:
 bursier al statului român sau buget fără bursă în conformitate cu legislația în vigoare și în baza prevederilor
unor acorduri bilaterale cu alte țări, sau în baza Ordinului de la MEN;
 cont propriu valutar pentru cei cu Scrisoare de acceptare eliberată de MEN.
4.2. Cuantumul şi modalitatea de plată a taxei de studiu se stabileşte anual de către MEN şi poate fi plătită integral
sau în tranşe, conform Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului de la ciclurile de licență și master din UVT şi
Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii de licență, astfel:
– se achită integral pentru toți studenții indiferent de felul taxei (lei sau valută)
4.3. Neplata taxei în termenele stabilite are ca efect aplicarea de penalităţi de întârziere în cuantum de 100 lei pe
fiecare lună sau fracţiune de lună de întârziere.
4.4. Pentru anul universitar 2014/2015 taxa de şcolarizare este de ________ lei/an, pentru studenții pe cont propriu
lei. Taxa studenților pe cont propriu valutar este stabilită de MEN prevăzută în Scrisoarea de acceptare la studii
pentru fiecare student în parte conform domeniului pentru care a aplicat sa studieze. Taxa se plătește integral pentru
o perioadă de 9 (nouă) luni în contul RO58RNCB0249049294710069 de la BCR Timișoara. Universitatea îşi
rezervă dreptul să recalculeze taxele în cazul unei deprecieri mai mari de 20% a cursului de referință 4,51 LEI/1
EURO, cu efect asupra tranşelor din taxa neachitată.
Art. 5. Întreruperea studiilor/Retragerea
5.1. Studenţii au dreptul de a întrerupe studiile sau de a se retrage la cerere. În acest caz, studentul va depune la
secretariatul facultăţii Cererea de întrerupere / retragere.
5.2. Întreruperea studiilor are ca efect suspendarea prezentului contract. După reluarea studiilor, studentul trebuie
să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care va termina studiile.
5.3. Întreruperea studiilor/retragerea nu afectează obligația studentului de plată a taxelor de studiu scadente până la
data depunerii cererii de întrerupere sau retragere. În cazul în care studentul a plătit taxa de studii integral în avans,
aceasta nu poate fi restituită dacă acesta optează pentru întreruperea studiilor sau retragere.
5.4. Studenții care intră în prelungire nu vor plăti taxa integrală, aferentă unui an universitar, ci vor plăti doar taxa
aferentă recontractării examenelor nepromovate.
Art. 6. Modificarea / încetarea contractului de studii
6.1. Modificarea prezentului contract se face, în scris, prin act adiţional, cu respectarea Art. 1 (5) din Codul
drepturilor şi obligaţiilor studentului de la ciclurile de licență și master din UVT.
6.2. Contractul de studii încetează:
 la finalizarea studiilor;
 în momentul exmatriculării studentului pentru neachitarea taxelor scadente, sau pentru nerealizarea
numărului minim de credite pentru promovabilitate în momentul transferului la altă universitate;
 în cazul retragerii la cerere.
6.3. Prezentul contract încetează şi în caz de forţă majoră. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
Partea care o invocă are obligativitatea de a o aduce la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maxim 5 zile
calendaristice de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în cel mult 15 zile calendaristice de la apariţia
acesteia. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, cealaltă parte neavând dreptul de a cere despăgubiri.
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Art.7. Litigii
7.1. Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,
executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
7.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti competente.
7.3. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
7.4. În situaţii de conflicte interpersonale, comportament indecent, agresare fizică şi verbală, hărţuire sexuală
privind relaţiile cu alţi studenţi sau relaţiile dintre student şi cadre didactice, atât studentul, cât şi cadrele didactice se
pot adresa Comisiei de Etică a UVT.
7.5. În apărarea drepturilor sale, studentul se poate adresa prin petiţie conducerii facultăţii sau UVT.
Art. 8. Dispoziții finale
8.1. Prin semnarea prezentului contract studentul își asumă că a luat și vor lua la cunoștință conţinutul
tuturor regulamentelor, metodologiilor, normelor de disciplină și etică universitară și a altor documente cu
caracter de normă în cadrul UVT și al facultăților.
8.2.Constituie anexă a prezentului contract Contractul disciplinelor, care se semnează la începutul fiecărui an
universitar.
8.3. Contractul disciplinelor conţine disciplinele contractate şi numărul de credite.
Art. 9. Decanul facultăţii, prin delegare, cu Decizia Rectorului UVT nr. ____________, semnează prezentul
contract.
Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi _____________ şi
reprezintă voinţa părţilor contractante.
Un exemplar din contract se păstrează la dosarul personal al studentului, un exemplar revine studentului.

DECAN,
Conf. univ. dr. DANA PERCEC

STU DENT,

AVIZ JURIDIC,

PAGINA | 4

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România
Tel./Fax: +4 0256-592.111, www.uvt.ro

