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                CONTRACT DE STUDII 
nr. _________din __________ 

 

Art. 1. PărŃile contractante: 
 1) UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA, instituŃie de învăŃământ superior de stat  
înfiinŃată  în  1920  şi  tutelată de Ministerul EducaŃiei şi  Cercetării, reprezentată - în prezentul context - prin delegare, 
de prof.dr.ing.  Marius Oteşteanu, DECAN al FacultăŃii de  Electronică şi TelecomunicaŃii, pe de o parte  şi 
 
 2) STUDENTUL _________________________________________________________________________, 
CNP___________________________________Nr.matricol___________________de la Facultatea de Electronică şi 
TelecomunicaŃii, domeniul Inginerie Electronică şi TelecomunicaŃii, anul de studiu ___, REÎNMATRICULAT,  pe de 
altă parte. 
 

Art. 2. ObligaŃiile universităŃii 
 UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA se obligă: 
 a) Să asigure informarea studentului privind oferta curriculară, segmentele  acestei  oferte  deschise 
lui şi când şi în ce mod poate el accede la ele.  
 b) Să asigure studentului îndrumare profesională, prin intermediul unui cadru didactic numit ca tutor 
de an, de către Biroul Consiliului FacultăŃii. 
 c) Să garanteze studentului dreptul de a-şi aduce contribuŃia la stabilirea propriei rute curriculare, 
prin oferirea posibilităŃii ca o parte din disciplinele pe care le contractează să fie rezultatul opŃiunii lui liber 
exprimate, în cadrul instituit. 
 d) Să asigure studentului dreptul şi posibilitatea de a urma disciplinele contractate, după programul 
formaŃiilor de studiu (an, grupă, subgrupă) în care, dependent de disciplină, este repartizat. 
 e) Să recunoască creditele obŃinute de student cu ocazia efectuării de studii în alte universităŃi sau în 
UPT, la alte specializări, dacă respectivele studii au avut acordul prealabil al Biroului Consiliului FacultăŃii. 
 f) Să asigure studentului dreptul şi posibilitatea de a utiliza, în cadrul statuat, fondul de carte şi 
revistele deŃinute de Bibliotecă, dotarea tehnică  a laboratoarelor şi serviciile telematice (INTERNET) la care 
UPT are acces. 
 g) Să asigure accesul  studentului la “Regulamentul de organizare şi desfăşurare a  procesului de 
învăŃământ de formare iniŃială din UPT” (RODPIFI) şi la CARTA UPT. 
 h) Să dispună afişarea publică a rezultatelor examinării/evaluării studenŃilor. 
 

Art. 3. ObligaŃiile studentului 
STUDENTUL are obligaŃia: 
a) Să respecte prevederile  regulamentului RODPIFI şi ale CARTEI UPT. 
b) Să urmeze disciplinele înscrise în prezentul contract.  

 

Art. 4. Disciplinele contractate 
Disciplinele contractate de student pentru anul universitar 2010/2011  fac obiectul ANEXEI . 
 

Art.5. Rezilierea contractului 
Contractul nu poate fi modificat în timpul anului universitar. Exmatricularea studentului anulează de drept 
prezentul contract. 
 

 

DECAN,             STUDENT, 
 
__________________________    ________________________________ 

 

 



 

ANEXA 

 

LISTA DISCIPLINELOR CONTRACTATE 

pentru anul universitar 2010/2011 

 
Nr. 

Crt. 
Denumirile disciplinelor Structură, credite, evaluare Titular disciplină An 

 

SecŃiunea 1: Discipline RESTANTE 

  C S L P Ev* Cr  An 

Semestrul I  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

Semestrul II An 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

 
 
  DECAN,     STUDENT, 
 
_______________________________  _________________________________ 
             

  


