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Contract de studii pentru ciclul de studii universitare de licență
Formă de învățământ cu frecvență
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 contract de studii universitare de licență.
Articolul 1. Obiectul contractului de studii
1.1. Obiectul prezentului contract de studii îl constituie reglementarea raporturilor dintre
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și student – ca beneficiar al serviciilor educaționale, cu
precizarea drepturilor și a obligațiilor părților semnatare în concordanță 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.
1.2. Disciplinele și numărul de credite alocat fiecărei discipline sunt prevăzute în
Contractul disciplinelor.
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1.3. Durata studiilor universitare de licență este de ________ ani, cu un număr de
minimum ______ credite transferabile.
1.4. UVT acordă, după promovarea examenului de finalizare a studiilor universitare de
licență, diploma de licență și suplimentul la diplomă.
1.5. Prevederile prezentului contract de studii sunt conforme cu Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare și se completează cu regulamentele UVT privind studiile universitare de
licență, cu 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 și cu alte hotărâri ale structurilor de conducere UVT.
Articolul 2. Durata contractului de studii
2.1. Prezentul contract de studii se încheie pe durata normală de școlarizare a ciclului de
studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2021-2022.
Articolul 3. Drepturile și obligațiile părților
3.1. Drepturile și obligațiile UVT
• elaborează planul de învățământ în conformitate cu obiectivele programului de studii
universitare de licență, astfel încât să asigure o pregătire universitară corespunzătoare calitativ
și cantitativ la forma de învățământ cu frecvență;
• urmărește modul în care studentul își respectă toate îndatoririle asumate prin prezentul
contract de studii;
• stabilește condițiile de înscriere, școlarizare, suspendare, întrerupere, retragere, transfer din
cadrul programului de studii universitare de licență, precum și de exmatriculare sau
reînmatriculare la studii a studentului;
• stabilește modul de încasare și termenele de achitare a taxelor de studiu;
• are obligația de a asigura condițiile de exercitare a drepturilor studentului, în concordanță cu
legislația în vigoare;
• încheie cu studentul, la începutul fiecărui an universitar, Contractul disciplinelor cuprinzând
disciplinele pe care studentul se obligă să le parcurgă în anul universitar respectiv.
3.2. Drepturile și obligațiile studentului
A. În perioada studiilor universitare, studentul are următoarele drepturi:
• să folosească sălile de cursuri și seminare, laboratoarele, sălile de lectură și celelalte bunuri
puse la dispoziție de către UVT pentru pregătirea profesională impusă prin planul de învățământ,
precum și pentru activități culturale și sportive, în conformitate cu reglementările UVT;
• să semneze de fiecare dată când situația o cere o Notă de informare cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal;
• să aleagă, conform planului de învățământ, disciplinele sau pachetele de discipline opționale
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pe care le studiază, în conformitate cu Contractul disciplinelor;
• să solicite cadrelor didactice, în timpul orelor de curs, seminar, lucrări aplicative sau
consultații, clarificarea aspectelor din fișele disciplinelor;
• să participe la activitatea științifică, la activitățile artistice, precum și la activitatea sportivă
universitară;
• să primească burse de excelență, de merit, de performanță sau de ajutor social, precum și alte
forme de sprijin material, în conformitate cu normele legale și regulamentele UVT;
• să beneficieze de asistență medicală în cadrul cabinetelor medicale destinate studenților;
• să fie cazat în cămin, în limita locurilor disponibile repartizate facultății, în condițiile stabilite
de UVT pentru funcționarea căminelor;
• să beneficieze de sejururi în tabere studențești, în limita locurilor disponibile, potrivit
reglementărilor în vigoare;
• să aleagă și să fie ales ca reprezentant al studenților în Consiliul facultății și în Senatul UVT;
• să beneficieze de burse de mobilitate pentru studii la alte universități din țară și din străinătate
sau pentru stagii de practică, în limita locurilor disponibile;
• să participe, prin libera exprimare a opiniilor, după procedurile UVT, la evaluarea activității
cadrelor didactice pentru disciplinele frecventate;
• să folosească poșta electronică și internetul puse la dispoziție de UVT numai în activitatea de
pregătire și în probleme ale procesului de învățământ, conform regulamentului și procedurilor
de securitate ale Serviciului IT & C al UVT;
• să folosească facilitățile de cercetare științifică ale UVT;
• să vizualizeze și să verifice propriul statut financiar și propria situație școlară pe aplicația
studentweb.uvt.ro.
B. În perioada studiilor universitare, studentul are următoarele obligații:
• să depună până la confirmarea locului la studii universitare de licență diploma de bacalaureat
în original (sau adeverința de absolvire a examenului de bacalaureat în original, dacă este cazul,
pentru absolvenții promoției 2021 a examenului), în cazul ocupării unui loc finanțat de la bugetul
de stat. În cazul depunerii adeverinței de absolvire a examenului de bacalaureat, diploma de
bacalaureat în original se va depune până cel târziu la data de 27 septembrie 2021.
Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original, din vina exclusivă a studentului, în termenul
stabilit, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat;
• să prezinte până la data de 27 septembrie 2021 toate documentele din dosarul de admitere
în original la birourile UVT de preluare a documentelor, în vederea scanării lor și certificării
acestora conform cu originalul (în cazul în care acestea nu au fost prezentate în perioada de
admitere). Neprezentarea documentelor solicitate, în original, din vina exclusivă a studentului, în
termenul stabilit, duce la pierderea locului de student la UVT;
• să îndeplinească toate sarcinile care îi revin potrivit planului de învățământ și fișelor
disciplinelor;
• să respecte reglementările adoptate de către structurile de conducere ale facultății și ale UVT;
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• să respecte normele de disciplină și etică universitară, în conformitate cu regulamentele UVT;
• să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spațiile UVT și să le păstreze în bună stare.
Dacă prejudiciile constau în degradarea sau distrugerea acestor bunuri, ele se vor recupera,
conform procedurilor legale, de la cel care le-a produs;
• să achite taxele stabilite de Senatul UVT în cuantumul, modul și la termenul stabilit de UVT;
• să își deschidă cont de card bancar pentru plata burselor și a altor drepturi bănești;
• odată cu semnarea Notei de informare cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter
personal, studentul transmite toate datele personale de identificare solicitate de către
conducerea facultății sau a UVT;
• să anunțe la InfoCentrul studențesc orice schimbare a adresei sau a datelor personale, în
termen de 7 zile lucrătoare de la producerea schimbării;
• să cunoască și să respecte regulamentele UVT și ale facultăților, să ia la cunoștință și să
respecte prevederile Codului drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentului privind
activitatea profesională a studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat
din Universitatea de Vest din Timișoara și să-și însușească modificările aduse acestora pe durata
existenței prezentului contract de studii. Acestea vor fi comunicate prin intermediul paginii
web/portalului facultății/UVT și la avizierul facultății;
• să respecte interdicția de a fuma în orice incintă aparținând UVT, cu excepția locurilor special
amenajate;
• să poarte în spațiile de învățământ ale UVT o ținută vestimentară adecvată mediului academic;
• să ia la cunoștință că nicio parte a cercetărilor/activităților de creație la care a luat parte în
perioada studiilor universitare de licență, a diverselor forme de valorificare a cercetării/creației
efectuate în perioada studiilor universitare de licență, inclusiv lucrarea de finalizare a studiilor
universitare de licență, nu pot fi reproduse, stocate într-un sistem de arhivare sau transmise sub
orice formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice, de fotocopiere, înregistrare sau altele,
fără permisiunea scrisă a reprezentanților legali ai UVT;
• să semneze, la începutul fiecărui an universitar, Contractul disciplinelor;
• dacă promovează anul universitar pe baza numărului minim de credite stabilit de UVT, să
recontracteze disciplinele nepromovate în anul anterior, doar în cazul în care studentul nu și-a
îndeplinit obligațiile aferente fișei disciplinei. Recontractarea unei discipline nepromovate
impune refacerea tuturor activităților prevăzute în fișa disciplinei. Disciplinele facultative
nepromovate nu trebuie recontractate;
• pentru a promova în anul final de studii, studentul trebuie să obțină cel puțin 90 de credite
pentru ciclul de studii universitare de licență cu 180 de credite (3 ani), respectiv 150 de credite
pentru ciclul de studii universitare de licență cu 240 de credite (4 ani), defalcate conform
reglementărilor facultății;
• să frecventeze toate activitățile de instruire: cursuri, seminare, laboratoare, activități practice,
prevăzute în planul de învățământ al programului de studii universitare de licență la care este
înscris, în conformitate cu modul de organizare al acestuia. Frecvența obligatorie a studentului,
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conform Codului drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentului privind activitatea
profesională a studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat din
Universitatea de Vest din Timișoara, este:
- la activitățile aplicative (seminare, laboratoare, lucrări practice, practică etc.): minimum 70%;
- la activitățile de curs: minimum 50%;
• să promoveze toate activitățile cu caracter obligatoriu din planul de învățământ pentru a
putea finaliza studiile, inclusiv trei discipline complementare distincte care formează competențe
transversale, patru semestre ale disciplinei Educație fizică, disciplina Consiliere profesională și
orientare în carieră, disciplina Etică, integritate și scriere academică;
• să utilizeze în relația cu Universitatea de Vest din Timișoara doar adresa de e-mail
instituțională primită la înmatriculare (contul e-uvt);
• studentul UVT are responsabilitatea de a planta cel puțin un copac pe parcursul perioadei
studiilor universitare, fie într-una dintre acțiunile de plantare organizate de Universitatea de Vest
din Timișoara, fie într-o acțiune de plantare organizată de o altă entitate, dovedind acest lucru
printr-o adeverință.
Articolul 4. Finanțare
4.1. Finanțarea studiilor universitare de licență se va face de la bugetul de stat pentru
durata normală a studiilor universitare de licență, cu condiția îndeplinirii condițiilor de
promovabilitate pentru fiecare an universitar.
Articolul 5. Întreruperea studiilor/Retragerea
5.1. Studenții au dreptul de a întrerupe studiile sau de a se retrage la cerere. În acest caz,
studentul va depune la InfoCentrul studențesc Cererea de întrerupere / retragere, conform
Codului 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.
5.2. Întreruperea studiilor are ca efect suspendarea prezentului contract de studii. După
reluarea studiilor, studentul trebuie să satisfacă cerințele planului de învățământ al promoției cu
care va termina studiile. Întreruperea studiilor nu afectează obligația studentului de plată a
taxelor de studiu scadente până la data depunerii cererii de întrerupere.
5.3. În cazul în care un student care ocupă un loc finanțat de la bugetul de stat se retrage
până la data de 15 ianuarie 2022, locul respectiv poate fi redistribuit conform Codului 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.
5.4. Studenții care intră în prelungire de studii vor plăti taxa de înscriere la prelungirea
studiilor și taxa aferentă recontractării sau reexaminării, după caz, a disciplinelor nepromovate.
Articolul 6. Modificarea, suspendarea și încetarea contractului de studii
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6.1. Modificarea prezentului contract de studii se face în scris, prin act adițional.
6.2. Contractul de studii încetează:
• la finalizarea studiilor;
• în momentul exmatriculării studentului;
• în momentul transferului la altă universitate;
• în cazul retragerii la cerere.
6.3. În cazul exmatriculării, părțile înțeleg ca orice obligație rezultată din neîndeplinirea
plății taxelor de studiu să fie stinsă.
6.4. Prezentul contract de studii încetează și în caz de forță majoră. Forța majoră este
constatată de o autoritate competentă. Partea care o invocă are obligativitatea de a o aduce la
cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile calendaristice de la apariție, iar dovada
forței majore se va comunica în cel mult 15 zile calendaristice de la apariția acesteia. Forța majoră
apără de răspundere partea care o invocă, cealaltă parte neavând dreptul de a cere despăgubiri.
Articolul 7. Litigii
7.1. Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract de studii
sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale
amiabilă.
7.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor
adresa instanțelor judecătorești competente.
7.3. Prezentul contract de studii va fi interpretat conform legilor din România.
7.4. În situații de conflicte interpersonale, comportament indecent, agresare fizică și
verbală, hărțuire sexuală privind relațiile cu alți studenți sau relațiile dintre studenți și cadre
didactice, atât studentul, cât și cadrele didactice se pot adresa Comisiei de Etică și Deontologie
Universitară a UVT.
7.5. În apărarea drepturilor sale, studentul se poate adresa prin petiții conducerii
facultății sau conducerii UVT.
Articolul 8. Dispoziții finale
8.1. Prin semnarea prezentului contract de studii, studentul declară că a luat la
cunoștință conținutul tuturor regulamentelor, metodologiilor, procedurilor, normelor de
disciplină, normelor de etică, integritate și deontologie universitară și al altor documente cu
caracter normativ în cadrul UVT și al facultăților.
8.2. Constituie anexă a prezentului contract de studii Contractul disciplinelor, care se
semnează la începutul fiecărui an universitar, conform termenului stabilit prin Codului 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.
Contractul disciplinelor conține disciplinele contractate de student într-un an universitar și
numărul de credite aferent acestora.
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8.3. Constituie document obligatoriu a fi adus la cunoștința studentului în momentul
semnării contractului de studii Nota de Informare cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu
caracter personal.
8.4. Decanul facultății, prin delegare, cu Decizia Rectorului UVT nr.
_______________________, semnează prezentul contract de studii.
8.5. Nerespectarea îndatoririlor ce decurg din prezentul contract de studii atrage după
sine aplicarea sancțiunilor prevăzute în regulamentele UVT, la propunerea Consiliului facultății,
în condițiile legii.
8.6. Prezentul contract produce efecte începând cu data încheierii sale.
8.7. Prezentul contract de studii a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte, și reprezintă voința părților contractante. Un exemplar din contractul de studii se
păstrează la dosarul personal al studentului, iar un exemplar revine studentului.
Decan,

Aviz juridic,
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Contractul disciplinelor pentru anul universitar 2021-2022
Anexă 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 contract al disciplinelor pentru anul universitar 2021-2022, aferent
anului de studiu ____.
Articolul 1. Disciplinele pe care studentul/studenta se obligă să le frecventeze în anul
universitar 2021-2022 sunt:
I. DISCIPLINE OBLIGATORII
Nr.
crt.
1
2
...
n

Disciplina

Număr de
credite

Număr total credite aferente disciplinelor obligatorii: _______
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II. DISCIPLINE OPȚIONALE ȘI OPȚIONALE COMPLEMENTARE
Nr.
crt.
1
2
...
n

Disciplina

Număr de
credite

Semestrul

Număr total credite aferente disciplinelor opționale și opționale complementare: _______
III. DISCIPLINE FACULTATIVE
Nr.
crt.
1
2
...
n

Disciplina

Număr de
credite

Semestrul

Număr de
credite

Semestrul

Număr total credite aferente disciplinelor facultative: _______
IV. DISCIPLINE RESTANTE DIN ANII DE STUDIU ANTERIORI
Nr.
crt.
1
2
...
n

Disciplina

Număr total credite aferente disciplinelor restante din anii universitari anteriori: _______
V. DISCIPLINE RECONTRACTATE DIN ANII DE STUDIU ANTERIORI
Nr.
crt.
1
2
...
n

Disciplina

Număr de
credite

Semestrul

Număr total credite aferente disciplinelor recontractate din anii universitari anteriori:
_______
Decan,
Student,
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