
  
 

A U B 

ROMÂNIA 
Ministerul Educaţiei Naționale 

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti 
Acreditată prin Legea nr.133/2005 

Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6, București 

Telefoane: 021.316.61.67; 021.316.61.68; 021.316.61.69  

Fax: 021.316.61.68; 021.316.61.69  

Website: www.artifex.org.ro 

E-mail: universitate@artifex.org.ro 

 

RAPORTUL ASOCIAŢIEI STUDENŢILOR  

DIN UNIVERSITATEA „ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI  

PRIVIND RESPECTAREA CODULUI UNIVERSITAR AL DREPTURILOR ȘI 

OBLIGAȚIILOR STUDENȚILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017- 2018 

 

 

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu art. 5 din Codul Drepturilor şi 

Obligaţiilor Studentului adoptat prin OM nr. 3666/2012 şi publicat în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr. 225, în 4 aprilie 2012, precum și prevederile Codului Drepturilor și 

Obligațiilor Studentului din Universitatea „ARTIFEX” din București, avizat de Senatul 

Universității „ARTIFEX” din București în ședința sa din data de 6 iunie 2013 și adoptat de 

Consiliul de Administrație al instituției la data de 12 iunie 2013. 

Studenții din cadrul Universității „ARTIFEX” din București beneficiază de respectarea și 

apărarea drepturilor și obligațiilor prin intermediul Codului drepturilor și obligațiilor studențești. 

Acest document acoperă toate aspectele ce privesc studenții, respectiv procesul didactic, 

domeniul social, de reprezentare, precum și conduita ce trebuie urmată în cadrul comunității 

universitare. 

Acest raport a fost efectuat pe baza activității desfășurate de Asociația Studenților, dar și 

a informațiilor colectate în urma discuțiilor cu studenții din cadrul programelor de licență dar și 

de master ai Universității „ARTIFEX” din București, au rezultat următoarele aspecte privind 

respectarea drepturilor și obligațiilor studenților universității: 

a) În conformitate cu contractul de școlarizare, studenții înscriși în primul an de studiu al 

programelor de studii de licență, beneficiază de gratuitate; 
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b) Studenţii care și-au exprimat dorița de a se transfera în anul II de la alte programe de 

studii din cadrul altor universităţi au putut realiza acest transfer, fără nicio restricţie, în 

condiţiile respectării prevederilor Regulamentului privind transferul, precum şi cele ale 

Ghidului de credite transferabile; 

c) Studenţii care și-au exprimat dorința de a se transfera în anul II la alte programe de studii 

din cadrul altor universităţi au putut realiza acest transfer, fără nicio restricţie, dacă au 

îndeplinit prevederile Regulamentului privind transferul, precum şi cele ale universităţii 

pentru care au optat; 

d) Cadrele didactice titulare de curs au informat studenții în prima săptămână a fiecărui 

semestru detaliile necesare ce vizează conţinutul fişei disciplinei, repere bibliografice, 

modalităţile de evaluare, cât și participarea la activităţile didactice; 

e) Accesul în sălile de curs şi seminar, în laboratoare, în biliotecă, în sala şi terenul de sport 

multifuncţional, precum şi accesul în Centrul cultural – ştiinţific s-a făcut gratuit, fără 

nicio condiţionare; 

f) Studenții ce au absolvit cursurile universitare de licență sau master și au solicitat o copie 

a lucrării de licență / dizertație înregistrată în cadrul Universității „ARTIFEX” din 

București, cât și punctajul obținut în urma examinării nu a fost restricționat, astfel cererea 

lor fiind respectată în conformitate cu dreptul studenților din cod; 

g) Cadrele didactice au pus la dispoziţia studenţilor suporturi de curs în format tipărit sau în 

format electronic, pe e-mail; 

h) Studenţii primului an au fost informaţi, atât de cadrele didactice cât şi de reprezentanţi ai 

Asociaţiei Studenţilor, la începutul semestrului I, despre facilităţile puse la dispoziţie de 

universitate, precum şi despre drepturile şi obligaţiile ce le revin în cadrul comunităţii, 

conform codului de drepturi; 

i) În ultimele săptămâni de activitate didactică, înainte de începerea sesiunii de examene, 

studenţii au completat chestionare de evaluare a cadrelor didactice. Datele colectate din 

aceste chestionare au fost centralizate de studenţi la seminariile de informatică, 

rezultatele fiind făcute publice pe website-ul universității; 

j) Prin intermediul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti, s-a realizat consilierea profesională, psihologică şi socială 

urmărindu-se asigurarea egalităţii şanselor studenţilor şi masteranzilor din mediul urban 



cu a celor din mediul rural, cât şi a studenţilor şi masteranzilor proveniţi din medii 

culturale, economice sau sociale diferite, prin punerea la dispoziţie a materialelor şi a 

documentelor necesare unei bune informări şi documentări; 

k) Studenții ce și-au exprimat dorința de a participa ca și voluntari, au fost susținuți în 

totalitate, atât de cadrele didactice, cât și de conducerea universității, au beneficiat de 

obținerea de puncte de credit, în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

l) Alegerea disciplinelor opţionale şi facultative pe care studenţii doresc să le parcurgă în 

următorul an de studii se realizează pe baza unui contract individual, în fiecare an, în 

sesiunea de vară, conform standardelor ARACIS. În situaţia în care numărul studenţilor 

care aleg o disciplină opţională / facultativă nu permite constituirea unei grupe de lucru, 

iar această disciplină nu se regăseşte în planul de învăţământ al unei alte specializări din 

cadrul Universităţii „ARTIFEX” pentru a se putea efectua regruparea cu altă specializare, 

respectivii studenţi sunt alocaţi către acea disciplină/discipline opţională/opţionale pentru 

care numărul solicitanţilor este cel mai mare (regula majorităţii); 

m) Cadrele didactice au o relaţie de parteneriat cu studenţii, ceea ce facilitează procesul de 

învăţare şi ajută la înţelegerea mai uşoară a subiectelor abordate în cursuri sau seminarii, 

cât şi la desfăşurarea activităţii studenţeşti; 

n) Studenții ce și-au exprimat dorința de a participa în cadrul cercetărilor științifice și au 

publicat rezultatele obținute au beneficiat de recunoașterea drepturilor de autor și de 

proprietate intelectuală conform legislației în vigoare și a Cartei Universitare, dar și a 

eventualelor contracte încheiate între părți; 

o) La cele două sesiuni de comunicări știinţifice, anuale, organizate în cadrul universităţii 

pot participa atât studenţii care fac parte din cercurile ştiinţifice studenţeşti, dar şi ceilalţi 

studenţi care manifestă preocupări pentru cercetare; 

p) Studenţii au primit acces toate documentele necesare pentru a putea beneficia de 

reducerile şi facilităţile privind transportul în comun, dar şi de asigurările de sănătate în 

conformitate cu legislaţia aflată în vigoare; 

q) De asemenea, studenții au fost informați cu privire la reducerile aferente în ceea ce 

privește participarea la manifestațiile culturale și sportive, organizate de instituțiile 



publice, în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare;  

r) În condiţiile obţinerii mediei generale de minim 9.50, studenţii programelor de studii 

universitare de licenţă învaţă gratuit în anul universitar următor; 

s) Studenţii reprezentanţi în organismele de conducere şi de control ale universităţii şi ale 

facultăţilor sunt aleşi în mod democratic şi transparent conform prevederilor legale în 

vigoare, precum şi cu cele ale Cartei Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti şi ale 

regulamentelor acesteia;  

t) Anual, Asociaţia Studenţilor organizează, cu sprijinul necondiţionat al universităţii, 

activităţi culturale, sportive şi sociale. Aceste activităţi sunt prezentate în raportul de 

activitate al Asociaţiei studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti. 
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