MINISTERUL EDUCAȚIEI

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Act adițional
nr. ________ din _______________

la contractul de studii
nr. ________ din _______________
Între:
1. Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), cu sediul în Timișoara, județul Timiș, bd.
Vasile Pârvan nr. 4, cod fiscal nr. 4250670, reprezentată legal de prof. univ. dr. Marilen Gabriel
Pirtea, având funcția de Rector, în calitate de PRESTATOR, denumită în continuare UVT,
și
2. _____________________________________________________________________,
cetățean ___________________ domiciliat(ă) în județul _____________________________,
localitatea ______________________________, strada ________________________________,
nr. ________, sc. _______, et. ________, ap. ________, legitimat prin ____, seria _______ nr.
____________, eliberat de _____________________________, la data de ____________, Cod
Numeric Personal (CNP) _____________________________, în calitate de BENEFICIAR, denumit
în continuare student(ă), înmatriculat la:
Facultatea de _______________________________________________, domeniul de studii
universitare de licență ___________________________________________________________,
programul de studii universitare de licență ___________________________________________,
forma de învățământ: cu frecvență (IF), statut financiar: finanțat de la bugetul de stat,
se încheie prezentul act adițional, care este anexă la contractul de studii pe o durată de
un an, fiind valabil pentru anul universitar 2021-2022.
Articolul 1. Obiectul actului adițional la contractul de studii
În conformitate cu legislația în vigoare, Carta Universității de Vest din Timișoara, Codul
drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentul privind activitatea profesională a
studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat din Universitatea de
Vest din Timișoara, precum și cu celelalte regulamente ale Universității de Vest din Timișoara
(UVT) și cu hotărârile Senatului universitar, în anul universitar 2021-2022, în urma procesului de
reclasificare a studenților pe locuri finanțate de la bugetul de stat și locuri cu taxă, statutul
financiar al studentului/studentei __________________________________________________
este finanțat de la bugetul de stat.
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Articolul 2. Obligațiile studentului
2.1. Studentul are obligația să depună până cel târziu la data de 9 octombrie 2021
diploma de bacalaureat în original, în cazul ocupării unui loc finanțat de la bugetul de stat.
Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original, din vina exclusivă a studentului, în termenul
stabilit, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.
Articolul 3. Dispoziții finale
3.1. Decanul facultății, prin delegare, cu Decizia Rectorului UVT nr.
_______________________, semnează prezentul act adițional la contractul de studii.
3.2. Nerespectarea îndatoririlor ce decurg din prezentul act adițional la contractul de
studii atrage după sine aplicarea sancțiunilor prevăzute în regulamentele UVT, la propunerea
Consiliului facultății, în condițiile legii.
3.3. Prezentul act adițional la contract produce efecte începând cu data încheierii sale.
3.4. Prezentul act adițional la contractul de studii a fost încheiat în 2 exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte, și reprezintă voința părților contractante. Un exemplar din actul
adițional la contractul de studii se păstrează la dosarul personal al studentului, iar un exemplar
revine studentului.
Decan,

Aviz juridic,
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Student,

