
Evaluarea măsurii respectării CODULUI UNIVERSITAR AL
DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR STUDENTULUI din Universitatea

Sapientia
(Acordaţi notă –număr întreg de la 0 la 5 -, reprezentând calificativul gradului de 
îndeplinire a drepturilor stipulate în Cod după cum urmează: 0- nu dispunem de 
informaţii, 1- îndeplinit/aplicat în foarte mică măsură, 2- îndeplinit/aplicat în mică 
măsură, 3- îndeplinit/aplicat în mod satisfăcător, 4- îndeplinit/aplicat bine, 5-
îndeplinit/aplicat în totalitate)

Nr.crt. Drept stipulat în Codul Universitar al Drepturilor Calificativul
acordat*

Respectarea principiului de participare la decizie
1 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 ale Cartei Universitare

5

2. Dreptul de a fi reprezentați în structurile universității care gestionează
serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor;

4,23

3 Dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităţii de
desemnare a rectorului prin reprezentanţi, precum şi în procesul de
desemnare a acestuia, indiferent de modalitatea de desemnare

5

4 Dreptul de a sesiza abuzuri și a solicita investigarea neregulilor semnalate 4,98
5 Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și alte

documente ale instituției la care studiază, în condițiile legislației în vigoare
4,21

23,42/25
Principiul exprimării libere a opiniilor si opțiunilor
1 Studenții nu pot fi sancţionați pe linie profesională sau administrativă

pentru opiniile exprimate în activitatea de reprezentare a intereselor
studențești

4,76

2 Dreptul de a alege liber trasee flexibile de studiu prin disciplinele
obligatorii, opţionale şi facultative, sau a direcţiei de specializare (pachete
de discipline), în condiţiile stabilite în planul de învăţământ

4,34

3 Dreptul de contesta calificativul primit la o probă scrisă și de a fi reevaluat
de o comisie din care să nu facă parte cadrele care au evaluat inițial

4,55

4 Dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor
legislației în vigoare și a Cartelor universitare

2,66

5 Dreptul de a evalua activitatea cadrelor didactice, în conformitate cu
procedurile de evaluare şi asigurare a calităţii

4,99

21,3/25

Principiul transparenței și al accesului la informații
1 Dreptul de a beneficia la înscrierea în universitate de informații relevante

pentru activitatea viitoare. Decanatele au obligația de a pune la dispoziția
celor înscriși pachetul informativ, în format tipărit sau electronic

4,32

2 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, precum și cu privire la
modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a
modalităților de evaluare și examinare poate fi făcută doar cu acordul
studenților.

4,10



3 Dreptul de informare asupra modului de stabilire a cuantumului taxelor de
studii și ale celor administrative

5

4 Dreptul de folosire a mijloacelor de informare clasică şi electronică,
asigurate de Universitate, respectiv facultăţi

5

5 Dreptul de a li se înregistra cererile scrise în format tipărit sau electronic și
de a primi răspunsuri scrise în termen de maximum 30 de zile

4,32

6 Dreptul de folosire gratuită a materialelor didactice şi auxiliare, precum şi a
bibliotecilor

4,98

7 Dreptul de a dispune gratuit de suporturi de curs în format tipărit sau
electronic de min. 5 pagini/ora de curs

4,87

8 Dreptul la protecția datelor personale 5
37,59/40

Principiul dreptului la asistență și la servicii complementare gratuite
1 Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secție/grupă, în funcție de

dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice din facultatea în
cadrul căreia își desfășoară cursurile

5

2 Dreptul de folosire a căminului şi a cantinei în funcţie de capacitatea
acestora, conform regulamentelor de funcţionare ale acestora

5

3 Reduceri de tarife de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de
teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate de
instituții publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare

1,33

4 Reduceri de tarife de cel puțin 50% pentru transportul local în comun 1,33
5 Dreptul la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la afișarea

anunțului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru
burse, tabere, cazare și mobilități

4,33

6 Dreptul la diferite forme de burse
a) Bursă de merit, bursă de studiu, bursă socială şi bursă ocazională, care se
distribuie conform Regulamentului de burse al Universității Sapientia.
b) Bursa de merit şi bursa de studiu poate fi acordată în funcţie de
rezultatele profesionale ale studentului, din fondul alocat în acest scop.
c) Bursa socială poate fi alocată luând în considerare situaţia socială a
studentului, în limita bugetului.
d) Bursa ocazională poate fi adjudecată în cazuri specifice prin hotărârea
Consiliului Facultății.
e) Burse pe bază de contract încheiat cu agenți economici ori cu alte
persoane juridice sau fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din
Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

a) 5
b) 5
c) 5
d) 5
e) 5

7 Premii din bugetul propriu al facultăţilor, regulat sau în regim extraordinar,
acelor studenţi, care excelează pe plan profesional sau în activităţi ştiinţifice

4,33

46,32/55

Dreptul la învățământ de calitate
1 Dreptul la studiu în cadrul procesului didactic oferit de Universitatea

Sapientia.
5

2 Dreptul la practică de specialitate îndrumată competent, a cărei organizare și 
derulare constituie un criteriu de evaluare a calității programului de studiu

4,66

3 Dreptul de a urma paralel două specializări, dacă îndeplinesc criteriile de
admitere

4,66

4 Dreptul de a întrerupe și relua studiile conform cu Regulamentul de studii 4,66



5 Dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe
zi, reprezentând cursuri, laboratoare și seminarii, exceptând cazurile de
pregătire practică

4,33

6 Dreptul de participare la activități didactice care nu figurează în planul de
învățământ al specializării, dar sunt aprobate de Consiliul facultății în baza
solicitării scrise de studenți, și sunt înscrise în contractele de studiu.

5

7 Dreptul de acces la programe de mobilitate internă și externă, cu
recunoașterea conform legii a creditelor obținute în acest fel

5

8 Dreptul de folosire gratuită a spaţiilor în afara orarului cu acordul prealabil 
al conducerii facultăţii

4,66

9 Dreptul de utiliza echipamentul şi aparatura în scopuri ştiinţifice şi de
cercetare, conform destinaţiei acestora, cu respectarea normelor stabilite

5

10 Dreptul la evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor
dobândite după parcurgerea unei discipline, inclusiv dreptul de cunoaștere a
baremului după care a fost evaluat

4,33

11 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

4,80

12 Dreptul de a beneficia de un proces educațional centrat pe student în
vederea dezvoltării personale, integrării în societate și dezvoltării capacității
de angajare, păstrării locului de muncă și mobilităţii pe piața muncii

5

13 Dreptul de a participa la activităţi ştiinţifice şi alte activităţi universitare 
(cercuri ştiinţifice, grupe artistice, asociaţii sportive, cluburi etc.)

5

14 Drepturi de autor și de proprietate intelectuală pentru rezultatele obținute
prin activitățile de cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform
legislației în vigoare, a Cartei Universitare şi a eventualelor contracte între
părţi

4,66

66,96/70
TOTAL: 195,59/215

Autoguvernarea studenţească a Universității Sapientia (MS, CJ, HR)

Autoguvernările studențești ale Universității Sapientia au efectuat evaluarea măsurii respectării 

CODULUI UNIVERSITAR AL DREPTURILOR   ŞI OBLIGAŢIILOR   STUDENTULUI din 

Universitatea Sapientia acordând punctele de mai sus. 

Studenții cred că în mare privință se respectă principiului de participare la decizie în cadrul 

universității, respectiv facultății cu excepții minore. Studenții de la facultatea din Cluj-Napoca 

au acordat un punctaj scăzut la punctul 2: „Dreptul de a fi reprezentați în structurile 

universității care gestionează serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a 

burselor;” iar cei din Târgu   Mureș la punctul 5: „Dreptul de acces la regulamente, hotărâri,



Reduceri de tarife de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole 
de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate 
de instituții publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare
Reduceri de tarife de cel puțin 50% pentru transpotul local în comun

decizii, procese-verbale și alte documente ale instituției la care studiază, în condițiile legislației 

în vigoare”, ceea ce cred că a fost o greșeală din cauza neînțelegerii textului de mai sus. 

Conducerea fiecărei facultăţi este obligată să aibă minim un student în fiecare comisie, iar în 

Consiliul Facultății minim 25% dintre membrii trebuie să fie studenți, ceea ce se respectă la 

toate cele trei puncte de lucru. Așadar reprezentanții studenților au dreptul de acces la 

regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și alte documente ale instituției la care studiază, 

în condițiile legislației în vigoare pe lângă cele găsite pe siteul oficial al universității.   În 

principiu autoguvernările studențești cred că participarea la decizii în cadrul universității 

din partea studenților este respectat și îndeplinit.

La capitolul „Principiul exprimării libere a opiniilor și opțiunilor” cele trei autoguvernări 

au aceeași părere.  În   principiu exprimarea liberă a opiniilor este respectat la fiecare facultate. 

Singurul lucru la care cred studenții că Universitatea ar putea lucra mai mult este „dreptul de 

transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislației în vigoare și a Cartelor universitare”.

La capitolele „Principiul transparenței și al accesului la informații”, „Principiul dreptului 

la asistență și la servicii complementare gratuite” și „Dreptul la învățământ de calitate” 

autoguvernările cred că acestea sunt îndeplinite și aplicate bine în cadrul universităţii în afară 

de:

10.12.2021 

Cluj-Napoca Örmény Márk
Președintele autoguvernării studențești din Cluj-Napoca

Toate altele în mare majoritate sunt îndeplinite și aplicate bine având nevoie doar de minimă 

schimbare pentru perfecționarea acestora.

În numele autoguvernărilor studențești ale facultăţilor




