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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) Conform contractului de școlarizare încheiat între universitate și studenți, primul an de 

studii universitare de licență este gratuit; 
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b) Studenții absolvenți ai primul an de studiu universitar ce 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) În prima săptămână a fiecărui semestru studenții sunt informați de cadrele didactice cu 

privire la conținului fișei disciplinei, modalitățile de evaluare, participarea la activitățile 

didactive, cât și reperele bibliografice 

e) În anul universitar 2018 – 2019 a fost creat un grup de Telegram pentru facilitarea 

comunicării dintre studenți și cadrele didactice, studenții înscriși în anul I (an universitar 

2019 – 2020), au beneficiat de îndrumare atât din partea cadrelor didactice cât și a 

colegilor pentru accesarea grupului. 

f) Accesul studenților în sălile de curs și seminar, în laboratoare, bibliotecă, în sala și 

terenul de sport mulțifuncțional, dar și în cadrul Centrului cultural - științific s-a făcut 

gratuit și fără codiționări; 

g) Studenții absolvenți ale cursurilor universitare de licență sau master ce 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 fiind 

respectat dreptul studenților conform codului; 

h) Suporturile de curs au fost puse la dispoziția studenților în format tipărit sau electronic; 

i) Studenţii înmatriculați în primul an au fost informaţi, atât de cadrele didactice cât şi de 

reprezentanţii 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; 

j) Înainte de începerea sesiunii de examene, studenții au participat la completarea 

chestionarelor privind evaluarea cadrelor didactice, rezultate fiind colectate și centralizate 

în cadrul seminariilor de informatică și puse la dispoziția studenților pe website-ul 

facultății; 



 

 

k) Consilierea profesională, psihologică și socială s-a realizat prin intermediul Centrului de 

Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, 

asigurându-se egalitatea șanselor studenților și masteranzilor din mediul urban cu cei din 

mediul rural, cât și a celor proveniți din medii culturale, economice sau sociale diferite, 

astfel aceștia au beneficiat de materialele necesare pentru documentare și informare; 

l) Studenții ce au dorit să participe 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; 

m) Disciplinele opționale și facultative la care studenții și-au exprimat dorința de a participa 

în următorul an de studiu s-a realizat prin alegerea și încheierea unui contract individual 

în sesiunea de vară, respectând standaredele ARACIS. În cazul în care numărul de 

studenți ce au ales o disciplină nu corespunde cu numărul necesar efectuării unei grupe de 

studiu, iar această disciplină nu se regăsește în cadrul planului de învățământ al unei alte 

specializări, aceștia sunt îndrumați spre alegerea disciplinei pentru care numărul 

solicitărilor este cel mai mare (regula majorității); 

n) Procesul educațional este centrat pe student, astfel realizându-se suportul dezvoltării atât 

la nivel profesional, cât și integrarea acestuia în societate. Modalitatea de identificare, 

organizare și evaluare a practicii de specialitate, reprezintă un criteriu important de 

evaluare a calității pe care programele de studiu le oferă; 

o) Studenții înmatriculați în anul II de studii universitare de licență pot beneficia, la cerere, 

de îndrumare pentru realizarea cu succes a stagiului de practică la unul din partenerii 

universității. În cazul în care studenții au ales să efectueze stagiul de practică pe cont 

propriu în cadrul altor instituții decât cele partenere, acestora le este recunoscută perioada 

de practică efectuată; 

p) Cadrele didactice înclină spre o relație de parteneriat cu studenții, astfel se facilitează 

procesul de învățare, iar înțelegerea subiectelor abordate în cadrul cursurilor și 

seminariilor devine mult mai ușoară; 

q) Stundeții au participat săptămânal la întălnirile cu cadrele didactice, dar și cu personalul 

aflat la conducerea universității, prin intermediul platformei ZOOM, astfel aducând la 



 

 

cunoștiință persoanelor competente probleme sau nelămuririle pe care aceștia le-au 

întâmpinat; 

r) Participarea studenților în cadrul cercetărilor științifice și publicarea rezultatelor aduce 

după sine recunoașterea drepturilor de autor și proprietate intectuală conform legislației 

în vigoare și a Cartei Universitare, dar și a eventualelor contracte încheiate între părți; 

s) În cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti se desfășoară două sesiuni de 

comunicări științifice la care pot participa atât studenții ce și-au exprimat dorința de a 

face parte din cercurile științifice, dar și studenții ce manifestă preocupări pentru 

cercetare; 

t) Studenții ce și-au exprimat dorința de a se caza în cadrul căminului propriu al 

Universității „ARTIFEX” din București, au primit suport și îndrumare pentru 

completarea actelor necesare; 

u) Pentru a beneficia de reducerile și facilitățile privind transportul în comun, dar și de 

asigurările de sănătate, studenții au primit acces la toate documentele necesare în 

conformitate cu legislația aflată în vigoare; 

v) De asemenea, studenții au primit 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;  

w) Conform contractului încheiat între studenții înscriși în cadrul programelor de licență și 

universitate, în condițiile obținerii mediei generale de minim 9,50 aceștia beneficiază de 

învățământ gratuit în anul universitar următor; 

x) Studenții sunt reprezentați la nivelul organismelor de conducere și control din cadrul 

universității de colegii acestora pe care îi aleg în mod transparent și democratic în 

conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare, regulamentelor existente la nivelul 

universității, precum și cu cele ale Cartei Universității „ARTIFEX” din București. 

Aceștia au obligația de a se prezenta în cadrul ședințelor organizate; 

y) Hotărârile, deciziile și procese verbale aprobate la nivelul conducerii sunt făcute publice 

pe website-ul universității, în conformitate cu legislația aflată în vigoare; 



 

 

z) 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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