STATUTUL STUDENTULUI
din Universitatea Babeș-Bolyai

TITLUL I
Principii și dispoziții generale

Art. 1 (1) Prevederile prezentului Statut se aplică tuturor studen
ț ilor de la nivel
licență, masterat și studenților -doctoranzi din Universitatea Babeș -Bolyai (UBB),
indiferent de forma de învățământ.
(2) Studenții înmatriculați în facultățile confesionale beneficiază de drepturile și
obligațiile stipulate în prezentul statut dacă acestea nu contravin drepturilor şi
obligațiilor care decurg din reglementările elaborate în funcție de specificul dogmatic
și canonic al fiecărui cult.
Art. 2 (1) Calitatea de student, respectiv student-doctorand se dobânde
ște prin
admiterea la un program de studii universitare de licență, master și respectiv doctorat
potrivit art. 142 alin.(7)și art.199 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) Drepturileși obligațiile studentului -doctorand sunt prevăzute în Hotărârea de
Guvern nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
Art.3 (1) UBB consideră studenții săi ca fiind parteneri strategici și egali ai
Universității în toate domeniile de activitate ș i interes ale acesteia
și membri ai
comunității universitare beneficiind de drepturi și obligații în baza principiilor enunțate
la art. 118 din Legea nr. 1/2011, cu modificările
și completările ulterioare.

Orice

decizie sau hotărâre care privește în mod nemijlocit studenții implică obligativitatea
consultării reprezentanţilor studenţilor.
(2) Principiile care reglementează activitatea studen
ților în cadrul comunității
universitare sunt:
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a) principiul nediscriminării – în baza căruia toți studenții beneficiază de egalitate de
tratament din partea universităţii; orice discriminare directă sau indirectățăfade
student este interzisă;
b) principiul dreptului la asisten
ță și la servicii complementare gratuite în
învățământul superior de stat – exprimat prin: consilierea și informarea studentului de
către cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laboratoare; consilierea
în scopul orientării profesionale; consilierea psihologică; acces la principalele cărți de
specialitate și publicații științifice; acces la datele referitoare la situația școlară
personală;
c) principiul participării la decizie – în baza căruia deciziile în cadrul Universităţii sunt
luate cu participarea reprezentanților studenților;
d) principiul libertății de exprimare – în baza căruia studenții au dreptul să își exprime
liber opiniile academice, în cadrul universităţii în care studiază;
e) principiul transparenței și al accesului la informații – în baza căruia studenții au
dreptul de acces liber și gratuit la informații care privesc propriul parcurs educațional
și viața comunității academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii.
Art. 4 (1) Drepturile prevăzute în prezentul Statut sunt recunoscute tuturor studenților
din UBB fără discriminare pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare
politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare, cu excepţia
măsurilor afirmative prevăzute de lege.
(2) Propaganda politică este interzisă în cadrul universității.
Art. 5 UBB promovează în rela
ț iile cu studenții săi un climat caracterizat prin
calitatea serviciilor educaționale oferite și competență.
Art.

6

Reprezentarea

studen
ț ilor

se

face

respectând

principiul

maximei

reprezentativități și principiul reprezentării tuturor liniilor de studiu, respectând astfel
caracterul multicultural al Universitatii Babeș-Bolyai.
Art. 7 Reprezentanții studenț ilor, indiferent de nivelul de reprezentare, nu pot fi
sanctionați pe linie profesională sau administrativă pentru opiniile exprimate în
activitatea de reprezentare a intereselor studențești.

2

TITLUL II
Drepturile și obligațiile studenților
CAPITOLUL I
Drepturile studenților
Art. 8 (1) Dreptul la învățământ de calitate;
(2) Dreptul de a beneficia de gratuitatea studiilor universitare de licen
ță, master și
doctorat în limita locurilor bugetate disponibile
și a reglementărilor din Legea nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul cetățenilor români,
cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului
Economic European și ai Confederației Elvețiene, conform art. 142 alin. (4), etnicilor
români de pretutindeni conform art. 205 alin. (4), precumși în cazurile prevăzute la
art. 205 alin. (5)și (6).

Obligațiile pecuniare ale studenților în regim cu taxă sunt

prevăzute în contractul pe care ace
ș
tia îl încheie cu Universitatea la începutul
studiilor și nu pot fi modificate pe parcursul ciclului de studii;
(3) Dreptul de a le fi eliberate gratuit actele de studii
și cele care atestă statutul de
student (inclusiv situația școlară / foaia matricolă, a diplomelor de licență, inginer,
urbanist, masterși doctor, suplimen tele la diplomă, adeverin
țele, carnetele și
legitimațiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă);
(4) Dreptul de a nu le fi impusă nicio taxă suplimentară decât dacă aceasta este
prevazută de lege sau într-o hotărâre a Senatului;
(5) Studenții au dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de
studiu precumși alte taxe percepute de universitate, în con formitate cu Carta
Universitară;
(6) Studenții au dreptul să fie informați cu privire la numărul, tipul și cuantumul
fiecărei taxe practicate de către universitate;
(7) Dreptul de a beneficia, opțional, de anumite servicii ale Universității, contra cost;
(8) Dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulație internațională
dacă există această posibilitate în Universitate, în limita locurilor atribuite pentru
acest tip de program de studii;
(9) Dreptul de a beneficia de un proces educa
țional centrat pe student în vederea
dezvoltării personale, integrării în societate
și dezvoltării capacității de angajare,
păstrării locului de muncă și mobilităţii pe piața muncii;
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(10) Dreptul de a fi consultați în elaborarea planurilor de învățământ. Universitatea
încurajează studenții în a-și exprima opiniile asupra procesului de învățământ și ține
seama de acestea în elaborarea politicii sale;
(11) Dreptul de a le fi încurajată, sprijinităș i promovată activitatea de cercetare
științifică de către Universitate ș i facultăți. Universitatea sprijină organizarea de către
studenți a unor manifestări cu caracter ştiinţific, cultural sau sportiv;
(12) Dreptul la libertatea de expresie și conștiință a studenților;
(13) Dreptul de informare al studenților în probleme de interes general și personal nu
poate fi îngrădit;
(14) Dreptul de acces la programe de mobilitate internă și externă, cu recunoașterea,
conform legii, a creditelor obținute în acest fel;
(15) Dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislației în
vigoare și a Cartei Universitare;
(16) Dreptul de a întrerupe și relua studiile conform Cartei Universitar e și a legislației
în vigoare;
(17) Dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi,
reprezentând cursuri, laboratoareși seminarii, exceptând cazurile de pregătire
practică;
(18) Personalul Universității care, încălcând un drept fundamental al unui student îi
provoacă acestuia un prejudiciu, va fi sanc
ț
ionat disciplinar, de către organul
competent, în condițiile legii și va plăti contravaloarea prejudiciului creat (în cazul
burselor și al cazării în căminele universității).
Art. 9 (1) Dreptul la o evaluare obiectivă
și nediscriminatorie a competențelor
dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei
și dreptul de a
cunoaște baremul după care au fost evaluați;
(2) Nu se poate dispune, cu titlu de sanc
țiune disc

iplinară, interdicția prez entării

studentului la examene.
(3) Dreptul la suport de curs gratuit, în format fizic sau electronic, și acces la toate
materialele didactice necesare în mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe siteul facultăţii;
(4) Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului,
cu privire la programa analitică, structura
și obiectivele cursului, competențele
generate de acesta, precumși cu privire la modalitățile de evaluare și examinare.
Orice modificare ulterioară a acestora poate fi făcută doar cu acordul studenților;
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(5) Studenții au dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învățare conform art. 123
alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens,
în cadrul programului de studiu, vor fi asigurate un număr minim de cursuri opționale
și/sau facultative

din

totalitatea

cursurilor oferite de

universitate,

conform

Regulamentului de credite transferabile;
(6) Dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii
universitare, precum și dreptul la baza materială, transport și masă asigurate în
condițiile legii;
(7) Dreptul la recunoașterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de
îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu.
Art. 10 (1) Dreptul la protecția datelor personale;
(2) Drepturi de autorși de proprietate intelectuală pentru rezultatele obținute prin
activitățile de cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legisl ației în
vigoare și a Cartei Universitare şi a eventualelor contracte între părţi;
Art. 11 (1) Dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al
studentului” în format fizic sau electronic cu informații referitoare la: drepturile și
obligațiile studentului, disciplinele din planul de învățământ, serviciile puse la
dispoziție de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială
a universității și a facultății, informații despre asociațiile studențești legal constituite,
modalități de acces la burse și alte mijloace de finanțare, mobilități, precum și alte
facilități și subvenții acordate;
(2) Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/sec
ție/grupă, în funcție de
dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice, a doctoranzilor și a
masteranzilor din facultatea în cadrul căreia își desfășoară cursurile;
(3) Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și alte
documente ale institu
ției la care studiază, în condițiile legislației

în vigoare.

Universitatea și facultățile se obligă a aduce la cunoștința studenților în timp util, prin
afișare în locuri special amenajate și pe paginile de internet, a oricăror hotărâri care îi
privesc nemijlocit; în caz contrar, acestea se vor aplica sau vor intra în vigoare doar
după afişarea lor, la un interval de timp rezonabil pentru luarea la cunoştinţă de către
studenţi.
(4) Dreptul de a se adresa Universității si Facultăților prin cereri și petiții;
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(5) Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise ca
document semnat şi scanat ataşat către adresele oficiale de email ale universității și
de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri;
(6) Dreptul de a sesiza abuzuri
și nereguli și de a

cere verificarea și evaluarea

acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legisla
ția în vigoare,
precum și dreptul la protecția celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind
protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care
semnalează încălcări ale legii; studenții au dreptul de a fi consiliați în vederea
sesizării abuzurilor și a neregulilor de către reprezentanții studenților;
(7) Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere academică,
profesională, psihologicăși socială, conexe activității de învățământ, puse la
dispoziție de Universitate, potrivit Cartei Universitare;
(8) Dreptul de a avea acces neîngradit la amfiteatrele, sălile de cursuri și seminarii,
laboratoarele, sălile de calculatoare, sălile de lectură, bibliotecile, bazele sportive,
cluburile și toate celelalte mijloace puse la dispozitie de către Universitate, pentru
pregatirea profesională, științ ifică, culturală și sportivă a acestora, precum și alte
activități conexe vieții academice, în conformitate cu regulamentele Universită
ții și
legislația în vigoare;
(9) Dreptul de a se asocia în structuri sau organizații studențești potrivit prevederilor
art. 203 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Universitatea și Facultățile pun la dispoziția acestora spații în care acestea să șî i
desfășoare activitatea, în limita spațiilor de care dispun. Universitatea și Facultățile
pot pune la dispozi
ț
ia acestora o bază materială, în limita disponibilită
ții .
Universitatea cooperează cu organizațiile studențești legal constituite și se consultă
cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învățământului superior.
(10) Studenții sunt încurajați să participe la acțiuni de voluntariat, pentru care pot
primi un număr de credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 12 (1) Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor
practice, a presta
ției cadr elor didacticeși a altor aspecte educaționale și/sau
organizatorice legate de programul de studii urmat potrivit prevederilor art. 303 alin.
(2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările
și completările ulterioare. Evaluările sunt
informații publice și sunt folosite în evaluarea performanțelor respectivelor cursuri,
seminarii, stagii de practică, programe de studiu și cadre didactice;
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(2) Universitatea va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studen
ți
pe site-ul propriu, în format lizibil, în condițiile legislației în vigoare. Rezultatele vor
conține centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte.
Art. 13 (1) Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o
dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă
prezentarea cunoștințelor învățate în maniera prestabilită de către titularul de curs,
astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor
examinării;
(2) Dreptul de a contesta notele
ți
ob nute la examenele scrise, conform
regulamentelor interne ale Universității. Rezolvarea contestației va fi făcută de către
o comisie numită de decan, din care nu fac parte cadre didactice care au evaluat
inițial, după audierea fiecărei părţi;
(3) Dreptul de a i se restitui, la cerere, pe perioada de arhivare, în copie, un exemplar
înregistrat de universitate al lucrării de licen
ță/dizertație și de a

i se comunica

punctajul acordat.
Art. 14 (1) Dreptul de a alege
și de a fi aleși în structuri de conducere ale
universității, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
(2) Dreptul de a fi reprezentați în Senatul Universitar și în Consiliul Facultății într-o
proporție de minim 25%, în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare și a Cartei Universitare;
(3) Dreptul de a fi reprezenta
ți în structurile universității care gestionează serviciile
sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor
tematice;
(4) Dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalității de desemnare a
rectorului prin reprezentanți, denumiți în continuare studenți reprezentanți precum și
în procesul de desemnare a acestuia indiferent de modalitatea de desemnare,
potrivit art. 209 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările
și completările
ulterioare;
(5) Dreptul de a fi informați şi consultaţi de către reprezentanții studenților în legătură
cu hotărârile votate în structurile de conducere ale institu
ției din care aceştia fac
parte. Reprezentanții studenților, în exercitarea funcției, au acces la orice informație
privind Universitatea, în condiţiile legii.
Art. 15 Studenții beneficiază de următoarele drepturi sociale:
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(1) Asistență medicală gratuită potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
(2) Cazare, cu excepția cazului în care studiază în localitatea de domiciliu,în limita
locurilor disponibile, conform Regulamentului de cazare adoptat de Senatul
Universității;
(3) Subvenții pentru cazare în conformitate cu Regulamentele Universității; pot fi
acordate subvenții pentru cazare și studenților care aleg altă formă de cazare decât
căminele instituțiilor de învățământ superior;
(4) Dreptul la un termen de înscriere de celțin
pu5 zi

le lucrătoare de la afi
șarea

anunțului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse,
tabere, cazare și mobilități;
(5) Studenții care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate
remarcabile în educa
ția și formarea

lor profesională, culturală sau sportivă,

beneficiază de locuri în taberele tematice în limita bugetului acordat în acest scop. În
cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesională în context
nonformal pentru care studen
ții pot primi u

n număr de credite ECVET/ECTS,

conform Cartei Universitare;
(6) Studenții beneficiază de reduceri de tarife de 75% pentru accesul la muzee,
concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale
și sportive
organizate de instituții publ ice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
(7) Studenţii etnici români din afara grani
țelor țării, beneficiază de gratuitate la
accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări
culturale și sportive organizate pe teritoriul României, potrivit prevederilor art. 205
alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
(8) Studenții beneficiază de reduceri de tarife de cel puțin 50% pentru transportu l
local în comun, de suprafa
ță și subteran, precum și pentru transportul intern auto,
feroviar și naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
Art. 16 Studenții pot beneficia de următoarele tipuri de burse:
(1) Burse pentru stimularea performanței, care se distribuie conform regulamentului
de Burse adoptat de Senatul Universită
ții și pot fi împărțite în burse de merit, de
studiu și de excelență;
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(2) Burse sociale, pentru sus
ținerea financiară a studenț ilor cu venituri reduse, al
căror cuantum minim este propus anual de Consiliulțional
Na pentru Finanțarea
Învățământului Superior, raportându-se la costurile minime pentru masă și cazare.
Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse;
(3) Burse din alocații bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităților
precum și alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislația în
vigoare, al căror cuantum trebuie să acopere cel puțin costurile minime pentru masă
și cazare;
(4) Burse pe bază de contract încheiat cu agen
ți economici ori cu alte persoane
juridice sau fizice;
(5) Studenții pot beneficia de împrumuturi prin Agenția de Credite și Burse pentru
Studenți în conformitate cu

art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare.

CAPITOLUL II
Obligațiile studenților
Art. 17 Studenții au obligația de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit
planului de învățământ şi programelor analitice ale disciplinelor și de a respecta
standardele de calitate impuse de către Universitate.
Art. 18 Studenții au obligația de a respecta actele normative care reglementează
activitatea acestora.
Art. 19 Studenții au obligația de a respecta drepturile de autor ale altor persoaneși
de a menţiona sursele informațiilor prezentate în lucrările elaborate.
Art. 20 (1) În cadrul Universității studenții trebuie să manifeste un comportament
adecvat mediului academic, în conformitate cu Codul Etic al Universității Babeș Bolyai, adoptat de Senatul Universității;
(2) Studenții se obligă să păstreze integritatea și buna funcționare a bazei materiale
puse la dispoziția lor de către instituțiile de învățământ superior;
(3) Studenții se obligă a plăti sumele corespunzătoare prejudiciilor cauzate
Universității prin distrugerea bunurilor materiale utilizate.
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Art. 21 Studenții au obligația de a informa autorită
țile competente cu privire la
existența oricărei situații care ar putea influența buna desfășurare a activităților de
studiu individual și general.
Art. 22 Studenții au obligația de a sesiza autorităților competente orice nereguli în
procesul de învățământ și în cadrul activităților conexe acestuia.
Art. 23 Studenții au obligația de a participa la activită
ți academice fără a fi sub
influența băuturilor alcoolice sau a unor substanțe interzise.
Art. 24 Studenții au obligația de a-și îndeplini angajamentele financiare impuse de
către Universitate, în condițiile stabilite în contractul de școlarizare.
Art. 25 (1) Încălcarea obligațiilor prevăzute de regulamentele în vigoare atrage după
sine sancționarea celor vinovați în funcție de gravitatea abaterilor.
(2) În toate situațiile este obligatorie audierea prealabilă a studentului în cauză.
Art. 26 Sancțiunile ce se pot aplica studenților universității sunt:
(1) mustrarea, aplicată de către Decanul Facultății;
(2) avertismentul, aplicat de către Decanul Facultății;
(3) retragerea dreptului de a fi cazat în căminele Universității sau evacuarea din
cămin, sancțiune aplicată de către Decanatul Facultății, la propunerea Comitetului de
cămin sau a Comisiei de cazare, după caz, cu avizul responsabilului pe campus;
(4) retragerea bursei pe o perioada de 1-3 luni, sancț iune aplicată de către Consiliul
Facultății;
(5) exmatricularea din Universitate, sancțiune aplicată de către Rector, la propunerea
Consiliului Facultății.
Art. 27 (1) Sancțiunile prevăzute în art.26 alin.(2)-(5) se motivează în scris de către
organul care aplică sancțiunea respectivă și se comunică studentului în cauză;
(2) Orice decizie de sancționare poate fi contestată, în termen de 2 zile lucrătoare de
la comunicare, în fața organului ierarhic superior celui care a aplicat sancțiunea,
deciziile acestuia fiind definitive.
Art. 28 Studenților nu li se pot aplica alte țiuni,
sanc decât dacă acestea sunt
prevăzute în acte emise de Senatul Universității.
Art. 29 (1) Prezența studenților la cursuri este facultativă;
(2) Prezența studenților la seminarii este obligatorie în proporție de 75%. Titularul de
curs poate opta pentru caracterul facultativ al seminariilor;
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(3) Prezența studenților la laboratoare și cursuri practice este obligatorie în proporție
de 90%. Titularul de curs poate opta pentru caracterul facultativ al laboratoarelor și al
cursurilor practice.
(4) Acceptarea studentului la examene este condiționată de respectarea obligațiilor
cuprinse în aliniatele (2) și (3) ale prezentului articol;

CAPITOLUL III
Contracte de studii și de școlarizare
Art. 30 (1) Contractul de studii încheiat între student și Universitate în urma admiterii
la un program de studii universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar;
(2) Fișele disciplinelor cuprinse în planurile de învățământ vor fi aduse la cunoștință
studenților prin publicarea pe site-ul propriu anterior perioadei de completare a
contractelor de studii.
Art. 31 (1) Contractul de școlarizare se completează în primele 4 (patru) săptămâni
de la începerea anului 1 al ciclului de studii;
(2) Contractul de școlarizare nu poate fi modificat pe parcursul ciclului de studii.

CAPITOLUL IV
Activitatea didactică și examenele
Art. 32 (1) UBB aplică, în evaluarea activității studenților tuturor specializărilor
Sistemul European de credite Transferabile – ECTS.
(2) Activitatea didactică este reglementată de Regulamentul de funcționare a
activității didactice pe baza sistemului de credite transferabile adoptat de Senatul
Universității.
Art. 33 (1) Studenții au dreptul de a beneficia de un examen obiectiv, care să permită
o evaluare corectă a cunoștințelor acestora;
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(2) Discriminarea de orice natură în procesul de evaluare a studenților este interzisă.
Art. 34 Datele de examene vor fi stabilite de comun acord de către titularul cursului și
reprezentantul de an al studen
ților cu cel puțin o săptămână înainte de prima zi a
sesiunii.
Art.35 După afișarea rezultatelor obținute de către studenț i la examenele scrise,
titularul de curs va stabili o întâlnire cu studenții astfel încât aceștia să poată lua la
cunoștință atât modalitatea de corectare cât și baremul de evaluare.

CAPITOLUL V
Dispoziții privind relațiile dintre profesori și studenți
Art.36 (1) Relațiile dintre cadrele didactice ale Universității și studenți se desfășoară
într-un climat caracterizat prin respect reciproc, colaborare și cooperare.
(2) Cadrele didactice vor stabili un program săptămânal de consulta
ții pentru
studenți, pe care îl vor afișa la avizierele și pe site-urile Facultăților.
Art.37 UBB încurajează procesul de evaluare a activității didactice de către studenți.

TITLUL III

Reprezentarea studenților

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 38 Studenții sunt reprezentați în structurile consultative, decizionale și executive
din cadrul universită
ți i potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările
și
completările ulterioare și conform cu prevederile Cartei Universitare.
Art. 39 (1) Instituţiile de învăţământ superior nu pot condiţiona statutul de student
reprezentant în funcţie de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminarii şi
laboratoare. Cadrelor didactice le este interzisă implicarea în procedurile de alegere
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a studenților reprezentanți, indiferent de nivelul de reprezentare , cu excepţia
procesului de elaborare a Regulamentului de alegeri şi a participării cu statut de
observator din partea Senatului, Consiliului Facultăţii sau a unui observator
desemnat de candidaţi. Intervențiile se sancționează conform prevederilor art. 312
din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
(2) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri
decizionale (Consiliu, Senat și Consiliu de Administrație) ale universității pentru mai
mult de 4 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de
întreruperile acestora.
Art. 40 Reprezentanții studenților în Consiliile Facultăților și în Senatul Universității
sunt aleși prin vot direct, secret și universal conform Regulamentului de alegeri.
Art. 41 (1) Reprezentanții aleși ai studenților au obligația de a participa la ședințele
structurilor de conducere din cadrul Universităţii şi de a informa studen
ții din
circumscripție.
(2) Reprezentanții de an, reprezentanții studenților în Consiliul Facultății și studenții
senatori alcătuiesc Consiliul Studen
ților din facultate, a cărui activitate este
reglementată de regulamentul intern al Consiliului.

CAPITOLUL II
Reprezentarea studenților la nivel de facultate
SECŢIUNEA I
Reprezentantul de an

Art.42 (1) Reprezentantul de an este studentul care reprezintă toți studenții unui an
de studiu din cadrul unei specializări sau linii de studiu.
(2) Studenţii înscrişi la cursurile de Masterat îşi vor desemna un reprezentant, cu
respectarea dispoziţiilor art. 71, ale cărui drepturi și obligaţii sunt aceleaşi cu cele ale
reprezentanţilor de an ai studenţilor înscrişi la nivel licenţă.
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Art.43 (1) Reprezentantul de an este ales de o adunare electivă a studenţilor, din
rândul acestora, pe un mandat egal cu durata ciclului de studiu la care este înscris,
în condiţiile art. 71;
(2) Adunarea electivă este constituită din totalitatea studenţilor înscriși într-un an de
studiu, în cadrul unei specializări sau linii de studiu.
Art. 44 (1) Responsabilitatea întrunirii adunării elective a studenților revine
Cancelarului Studenţilor sau unui student mandatat de către Consiliul Studenților din
facultate. Orice modalitate de influențare a adunării elective de către cadrele
didactice, personalul administrativ sau de către reprezentanţii studenţilor este strict
interzisă;
(2) Alegerea reprezentanţilor de an se realizează obligatoriu în minim 14, maxim 30
de zile de la începerea anului universitar. Data realizării alegerii se stabilește de
către Consiliul Studenților din facultate și se anunță cu minim 3 zile înainte prin
afișarea la avizier și/sau pe grupul de discuții/site-ul Consiliului.
(3) În cazul constatării de către Consiliul Studen
ților di

n facultate a nerespectării

obligațiilor reprezentantului de an, Cancelarul Studenților are obligația de a da
avertismente și de a le aduce la cunoștință tuturor studenților din anul respectiv;
după al treilea avertisment, Cancelarul Studenților va organiz a un vot de revalidare
pentru reprezentantul de an în cauză.
Art.45 Reprezentantul de an are următoarele drepturi:
(1) Să aibă acces la secretariatele Facultății și în afara programului cu publicul;
(2) Să folosească baza materială pusă la dispoziţia Cancelarului studenţilor pentru
probleme de interes studenţesc;
(3) Să formuleze propuneri pentru îmbunătățirea vieții studențești a celor pe care îi
reprezintă, în cadrul Consiliului Studenților din Facultate;
(4) Să voteze în cadrul Consiliului Studen
țilo

r din Facultate, în conformitate cu

regulamentul acestuia și cu interesele studenților pe care îi reprezintă;
(5) Să fie anunțat despre schimbările survenite în orar;
(6) Să fie anun
țat referitor la orice reprogramare sau amânare a cursurilor sau
seminariilor, pentru a-și anunța colegii;
(7) Să colaboreze cu organiza
țiile studențești legal constituite la nivel de
Facultate/Universitate.
Art.46 Reprezentantul de an are următoarele obligaţii:
(1) Să reprezinte şi să susţină activ interesele studenţilor pe care îi reprezintă;
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(2) Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţeşti;
(3) Să participe la ședințele și activitățile Consiliului Studenților din Facultate;
(4) Să stabilească, împreună cu titularul disciplinei, datele de examinare, după
consultarea prealabilă a studenților;
(5) Să asigure o bună comunicare între studen
ți și cadrele didactice, respectiv
personalul administrativ;
(6) Să informeze studenții cu privire la orice decizie care îi privește direct.

SECŢIUNEA II
Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății
Art.47 (1) Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultății sunt aleşi, pe
circumscripții, de către o adunare electivă, conform Regulamentului de alegeri;
(2) Adunarea electivă este formată din totalitatea studenților liniei de studiu din
facultate;
(3) Componența circumscripțiilor și dimensiunea acestora sunt stabilite de către
Consiliul Studenților din fiecare facultate, respectând principiile reprezentativității,
proporționalității și caracterul multicultural al Universității;
(4) Mandatul unui reprezentant în Consiliul Facultății este de 2 ani, cu posibilitate de
realegere;
(5) În facultăţile structurate pe linii de studiu (română, maghiară, germană), fiecare
linie de
studiu va avea un număr de reprezentanţi în Consiliul Facultății proporţional cu
numărul de studenţi înscriși la linia respectivă. Liniile de studiu care au cel puţin o
grupă funcţională pe fiecare an de studiu au dreptul la cel puţin un reprezentant în
Consiliul Facultății;
(6) Studenții înscriși la cursurile de Masterat, respectiv doctorat, pot fi reprezentați în
Consiliul Facultății;
(7) Organizaţiile studențeşti legal constituite la nivelul facultăţii pot fi reprezentate în
Consiliul Facultății . Indiferent de numărul organiza
țiilor studențești la nivel de
facultate, acestea pot avea un singur loc în Consiliul Facultă
ții
, conform
Regulamentului de alegeri;
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(8) Dispozițiile alin. (7) se aplică numai în situația în care studenții din respectiva
facultate dispun de un număr mai mare de 5 locuri în Consiliul Facultății.
Art.48 Reprezentanţii studenţilor din Consiliul Facultății au următoarele drepturi :
(1) Să voteze în Consiliul Facultății în condiţiile legii;
(2) Să fie informaţi despre întrunirile Consiliului Facultății şi să le fie puse la
dispoziţie, în timp util, materialele care vor fi discutate în ședința Consiliului;
(3) Să facă parte din Comisiile de specialitate ale Consiliului Facultă
ții . În cazul în
care aceștia lipsesc din motive obiective, Cancelarul Studenților este cel care are
dreptul să îi înlocuiască;
(4) Să facă parte din Comisiile de cazare;
(5) Să aibă acces la secretariatele Facultății și în afara programului cu publicul;
(6) Să folosească baza materială pusă la dispoziţia Cancelarului studenţilor pentru
probleme de interes studenţesc;
(7) Să formuleze propuneri pentru îmbunătățirea vieții studențești în cadrul Consiliului
Facultății.
Art.49 Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultății au următoarele obligaţii:
(1) Să participe la şedinţele Consiliului Facultății;
(2) Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţești;
(3) Să participe la ședințele și activitățile Consiliului Studenților din Facultate;
(4) Să se consulte constant cu reprezentanții de an din cadrul circumscripțiilor pe
care le reprezintă;
(5) Să informeze studenții cu privire la orice decizie care îi privește direct.

SECŢIUNEA III
Cancelarul studenților
Art.50 Cancelarul studenţilor este reprezentantul studenţilor în Biroul Consiliului
Facultății.
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Art.51 (1) Cancelarul studenţilor este ales pe o perioadă de doi ani, dintre
reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultății, de către o adunare electivă, în
condiţiile art.71;
(2) Adunarea electivă pentru desemnarea Cancelarului Studen
ților este formată din
totalitatea studenților membri în Consiliul Facultății.
Art.52 Cancelarul studenţilor are următoarele drepturi:
(1) Să voteze în Biroul Consiliului Facultății în condiţiile legii, dacă acesta se
înființează;
(2) Să aibă drept de vot deliberativ în comisiile privind bursele, căminele şi taberele
studenţeşti;
(3) Să beneficieze de un birou şi de o bază materială minimală în cadrul facultății;
(4) Să propună studenții membri în Comisiile Consiliului Facultății;
(5) Să înlocuiască Studentul Senator al Facultă
ții când acesta lipsește din motive
obiective, cu excepția ședinţelor Senatului.
Art. 53 Cancelarul studenţilor are următoarele obligaţii:
(1) Să aibă program de audiențe cu studenții de minim două ore săptămânal;
(2) Să iniţieze şi să prezideze alegerile pentru reprezentanţii de an;
(3) Să informeze studenții facultății cu privire la hotărârile luate în Biroul Consiliului
Facultății;
(4) Să publice pe platforma de comunicare online a Consiliului ților
Studen
din
Universitatea Babeș-Bolyai un raport după fiecare ședință a Consiliului Facultății;
(5) Să inițieze, să prezideze și să stabilească ordinea de zi a ședințelor Consiliului
Studenților din Facultate;
(6) Să acţioneze în vederea promovării intereselor studenţeşti la nivel de Birou al
Consiliului Facultății şi la nivel de Consiliu al Facultății.
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CAPITOLUL II
Reprezentarea studenților la nivel de Universitate
SECŢIUNEA I
Studenții senatori
Art. 54 (1) Reprezentarea studenț ilor la nivel de Universitate se face prin studenţii
senatori;
(2) Mandatul unui student senator este de 4 ani, conform Cartei Universitare şi a
Regulamentului Senatului. Perioada mandatului coincide cu perioada mandatului
celorlalți senatori ai UBB;
(3) Studenții senatori, fără excepție, sunt aleși prin vot secret, direct și universal, pe
circumscripții, de către toți studenții circumscripţiei respective;
(4) Poate candida pentru funcția de Student Senator orice student al Universității ;
mandatul unui Student Senator este de doi ani având posibilitatea de a mai fi ales un
mandat în aceeași circumscripție;
(5) Numărul circumscripțiilor și dimensiunea acestora sunt stabilite de către Consiliul
Studenților din Universitate, respectând principiile reprezentativității, proporționalității
și caracterul multicultural al Universității;
(6) Liniile de studiu au autonomie în stabilirea circumscripțiilor pentru locurile de
studenți senatori care le revin, conform deciziei Consiliul Studenților din Universitate;
(7) Studenții-doctoranzi au dreptul de a fi reprezentați în Senatul Universității conform
deciziei Consiliului Studenților din Universitate;
(8) În Senatul Universită
ții se alocă un loc pentru reprezentantul organizațiilor
studențești legal constituite din universitate.
Art. 55 Studenţii senatori au următoarele drepturi:
(1) Să voteze în Senatul Universităţii în condiţiile legii;
(2) Să facă parte din comisiile de specialitate ale Senatului;
(3) Să propună proiecte de hotărâri pentru Senat;
(4) Să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de Prefect, Secretar General şi Subprefecţi ai
studenţilor;
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(5) Să înlocuiască Studentul Cancelar al Facultății când acesta lipsește din motive
obiective;
(6) Să participeși să ia cuvântul, fără a avea drept de vot, la ș edințele Consiliului
Facultății
din care fac parte;
(7) Să folosească baza materială pusă la dispoziția Studentului Cancelar pentru
probleme de interes studențesc.
Art. 56 Studenţii senatori au următoarele obligaţii:
(1) Să aibă program de audiențe cu studenții de minim două ore săptămânal;
(2) Să participe activ la şedinţele Senatului;
(3) Să informeze studenţii despre deciziile Senatului;
(4) Să acţioneze pe lângă Rectoratul Universităţii pentru promovarea intereselor
studenţeşti;
(5) Să participe la ședințele și activitățile Consiliului Studenților din Universitate;
(6) Să facă parte din Comisiile de cazare;
(7) Să participe activ laședințele Con siliului Studenților din facultățile din care fac
parte.

SECŢIUNEA II
Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai
(CSUBB)
Art. 57 (1) Consiliul Studenților din UBB (CSUBB) reprezintă organismul de
reprezentare a studenților Universității în ceea ce privește luarea deciziilor care
afectează viața studențească și apără interesele studenților.;
(2) Consiliul Studenților asigură reprezentarea studenților la cel mai înalt nivel al
conducerii Universității;
(3) Consiliul Studenților funcţionează ca parte integrantă în structurile Universităţii.
Art. 58 (1) Fac parte din Consiliul Studenţilor din Universitate toţi studenţii senatori
– în calitate de titulari - şi studenţii cancelari ai Universităţii – în calitate de membri
asociaţi fără drept de vot;
(2) Consiliul Studenţilor este prezidat de către Prefectul studenţilor din Universitate.
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(3) Consiliul extins al Studenților este alcătuit din totalitatea reprezentanților aleși din
Universitate.
Art. 59 (1) Desfăşurarea activităţii acestui Consiliu la nivel de Universitate, structura
şi competenţele acestuia vor fi reglementate printr-un Regulament de organizare şi
funcţionare, care va fi avizat de către Senat, ulterior adoptării prezentului Statut;
(2) Consiliile Studenților de la nivelul facultăților își vor adopta propriile regulamente
de organizare și funcționare , în conformitate cu prezentul Statutși reglementările în
vigoare;
(3) Liniile de studiu pot adopta un Regulament propriu de organizare
și funcționare
pentru a reglementa atribuțiile, drepturile și obligațiile specifice ale reprezentanților
liniei respective, întocmit în conformitate cu prezentul Statut
și reglementările în
vigoare.
Art. 60 (1) Consiliul Studenților din Universitate și organizațiile studențești legal
constituite elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului
statut în universitate. Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an
universitar pe site-ul universității. În cazul constatării unor deficienţe, universit atea
are obligația de a face publice modalitățile de soluţionare a acestora;

SECȚIUNEA III
Prefectul, Secretarul General şi Subprefecții Studenților
(Biroul de conducere al CSUBB)
Art. 61 Prefectul și subprefecții studenților, în vederea reprezentării tuturor liniilor de
studiu, sunt reprezentanții studenţilor în Biroul Senatului Universităţii și în Consiliul de
Administrație.
Art. 62

Fiecare din cele 3 linii de studiu (Română, Maghiară şi Germană) îşi

desemnează un Subprefect al studenților. Acesta este ales de studenţii senatori ai
liniei respective, în condiţiile Art. 71.
Art. 63 Secretarul General este cel care gestionează secretariatul Consiliului
Studenților din Universitate.
Art. 64 (1) Prefectul, Secretarul General și Subprefecții Studențilo
pentru un mandat de doi ani;
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r sunt

aleşi

(2) Adunarea electivă pentru desemnarea Prefectului
și Secretarului General este
formată din totalitatea studenților senatori.
Art. 65 Prefectul, Secretarul General şi Subprefecţii studenţilor au următoarele
drepturi :
(1) Să aibă drept de vot deliberativ în comisiile privind bursele, căminele şi taberele
studenţeşti la nivel de Universitate;
(2) Să beneficieze de un birou şi de o bază materială în cadrul Universităţii.
Art. 66 (1) Prefectul Studenților propune, cu acordul prealabil al majorității simple a
Consiliului Studenților din Universitate, toți reprezentanții studenților în toate celelalte
foruri de reprezentare, foruri decizionale, organisme, comisii, comitete care nu se
regăsesc în prezentul statut și în Consiliul de Administraţie al Casei de Cultură.
(2) Prefectul Studenților s au Secretarul General avizează toate cererile și petițiile
adresate Rectoratului sau Senatului Universită
ții

ce privesc activitățile studențești

extracurriculare;
(3) Prefectul Studenților numește responsabilii de campus pentru fiecare din cele trei
campusuri ale Universității, cu acordul majorității simple a Consiliului Studenților din
Universitate.
Art. 67 Prefectul Studenților are următoarele obligații:
(1) Să participe la ședințele Biroului Senatului;
(2) Să participe la ședințele Consiliului de Administrație;
(3) Să aibă program de audiențe cu studenții de minim cinci ore săptămânal;
(4) Să reprezinte şi să susţină activ interesele studenţilor în organismele din care
face parte;
(5) Să acţioneze la nivel de Birou al Senatului, respectiv la nivel de Consiliu de
Administraţie al Universităţii, în vederea promovării intereselor studenţeşti;
(6) Să prezinte un raport anual de activitate Consiliului Studenţilor;
(7) Să elaboreze anual o strategie generală a Consiliului Studenţilor;
(8) Să informeze studenții senatori cu privire la deciziile luate în Biroul de Senat și
Consiliul de Administrație.
Art. 68 Secretarul General al studenţilor are următoarele obligaţii:
(1) Să păstreze toată documentaţia Consiliului Studenţilor;
(2) Să întocmească procesele verbale la ședințele Consiliului Studenţilor;
(3) Să convoace şedinţele Consiliului Studenților şi să stabilească ordinea de zi
împreună cu Prefectul studenţilor;
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(4) Să îl înlocuiască pe Prefectul studenţilor în cazul în care acesta nu îşi poate
îndeplini funcţia, sau până la alegerea unui nou prefect, în caz de vacantare a
postului;
(5) Să asigure legătura cu extensiile UBB.
Art. 69 Subprefecții studenților au următoarele obligații:
(1) Să reprezinte şi să susţină activ interesele studenţilor liniei de studiu pe care o
reprezintă în organismele din care fac parte;
(2) Să consulte organizațiile legal constituite pe linii de studiu și pe cele constituite la
nivel de facultate/universitate cu privire la problemele studen
țeșt

i, prin întruniri

bisemestriale;
(3) Să aibă program de audiențe cu studenții de minim cinci ore săptămânal;
(4) Să prezinte un raport anual de activitate Consiliului Studenţilor.

CAPITOLUL III
Alegerea și revocarea din funcțiile de reprezentare
Art. 70 (1) Alegerea în funcţiile de reprezentare se face de către o adunare electivă
alcătuită potrivit dispoziţiilor prezentului Statut pentru fiecare funcţie de reprezentare;
(2) Reprezentantul de an este ales prin votul a 50% plus 1 din membrii prezenţi ai
adunării elective, cu condiţia întrunirii unui cvorum de minim 2/3;
(3) Cancelarul studenţilor este ales prin votul a 50% plus 1 din membrii adunării
investite cu alegerea;
(4) Exprimarea intenţiilor de vot se face în toate situaţiile prin vot secret.
Art. 71 (1) Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar, conform
Regulamentului de alegeri, se va convoca o nouă adunare, nu mai devreme de 3 zile
și nu mai târziu de 7 zile, care va putea delibera indiferent de numărul celor prezenți
si va hotărî prin majoritate simplă.
(2) Excepție de la prevederile alin. (1) fac alegerile pentru membrii în Consiliile
Facultăților și Senat.
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Art. 72 (1) Rezultatul votului va fi consemnat într-un proces-verbal semnat de către
membrii comisiei de numărare a voturilorși de persoana care a prezidat reuniunea,
după caz, conform Regulamentului de alegeri.
(2) La alegerea studentului cancelar este obligatorie prezența Prefectului studenților,
Secretarului general sau al unui Subprefect al studenților.
Art. 73 (1) Alegerea reprezentanţilor în Consiliul Facultății şi a Cancelarului
studenţilor se aduce la cunoștință în scris Consiliului Facultății;
(2) Alegerea reprezentanţilor la nivel de Universitate se aduce la cunoştința în scris
Senatului Universităţii.
Art. 74 Ponderea reprezentanţilor studenţilor în organismele decizionale la nivel de
Universitate şi de Facultăţi este de minim 25% din numărul total al membrilor acestor
organisme.
Art. 75 Funcţiile de cancelar al studenţilor şi student senator sunt incompatibile.
Art. 76 Pierderea calităţii de reprezentant intervine în următoarele situaţii:
(1) Prin revocare, de către cei care au conferit calitatea de reprezentant.
Revocarea se face la propunerea a cel puţin jumătate plus unu din membrii adunării
investite cu alegerea;
(2) În cazul în care reprezentantul lipse
ște la trei ș edințe consecutive ale
organismului din care face parte sau de la 4 şedinţe într-un an universitar, fără a
notifica în prealabil, prin orice mijloc de comunicare, lipsa acestuia de la ședință și
motivele obiective cărora se datorează absența.
(3) În cazul senatorilor, prin revocare, la propunerea scrisă a 1/3 dintre senatori, cu
votul a 2/3 din membrii Senatului, conform Cartei universitare.
Art. 77 Calitatea de reprezentant încetează de drept:
(1) La expirarea mandatului.
(2) În situaţia în care reprezentantul pierde calitatea de student nivel licenţă, master
sau doctorat. Mandatul studenţilor reprezentanți aflaţi în an term inal se prelungeşte
până la debutul anului universitar următor în vederea bunei desfă
șurări a activității
organismelor din care fac parte și a reprezentării studenților î n acestea. În cazul în
care studentul reprezentant optează pentru înscrierea şi înmatricularea într-un alt
program de studiu din cadrul circumscripţiei pe care o reprezintă, acesta îşi poate
continua mandatul, conform prezentului Statut. În caz contrar, postul este vacantat,
urmând ca alegerile să fie organizate în primele 4 săptămâni ale anului universitar.
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Art. 78 (1) În cazul în care o funcţie de reprezentare devine vacantă, se vor organiza
alegeri parţiale pentru ocuparea acelei funcţii, după caz;
(2) În cazul reprezentanților de an, Studentul Cancelar sau un student mandatat de
către Consiliul Studenților din facultate organizează alegerile interimare;
(3) În cazul membrilor în Consiliul Facultă
ții
, se constituie o comisie electorală
formată din minim doi reprezentanți de an și/sau reprezentanți în Consiliul Facultății
și prezidată de către Studentul Senator al Facultății;
(4) În cazul Studentului Cancelar, Prefectul studenților , Secretarul general sau unul
din Subprefecții studenților va prezida alegerile;
(5) În cazul Studentului Senator se constituie o comisie electorală formată din
membri ai Consiliului Studen
ților din Universi tate și ai Consiliului Studenților din
Facultate, la propunerea Prefectului;
(6) În cazul Secretarului general
și al Subprefecților,

Prefectul organizeazăși

prezidează alegerile interimare;
(7) În cazul Prefectului, Secretarul General este cel care organizează și prezidează
alegerile;
(8) Persoana astfel aleasă continuă mandatul persoanei pe care o înlocuiește.

TITLUL IV
Dispoziții finale și tranzitorii
Art. 79 Prezentul Statut intră în vigoare de la data de 1. 11. 2012
Art. 80 La data intrării în vigoare a prezentului Statut se abrogă orice dispoziţii
contrare acestuia.
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