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I. Introducere 

  
Statutul Studentului sau Codul drepturilor și obligațiilor studentului (denumirea 

oficială) reprezintă o realizare remarcabilă a mișcării studențești din România, obținută prin 

consultarea reprezentanților studenților, după mai bine de 5 ani în care ANOSR a militat 

permanent pentru aprobarea acestuia. Codul reglementează drepturile și obligațiile studenților 

în universitățile din România, precum și o serie de alte aspecte legate de rolul organizațiilor 

studențești raportate la structurile decizionale și consultative din instituțiile de învățământ 

superior. Codul drepturilor și obligațiilor studentului a fost adoptat la nivel național prin 

Ordinul nr. 3666 din data de 30 martie 2012 și publicat în Monitorul Oficial nr. 225 din data 

de 4 aprilie 2012. 

Prin aprobarea lui, codul devine un document ce trebuie respectat și implementat în 

toate universitățile din România.  

De asemenea, universitățile au obligația să adopte, la propunerea studenților, Codul 

universitar al drepturilor și obligațiilor studentului, adăugând în acesta drepturi și obligații 

specifice studenților din fiecare centru universitar. 

În cadrul documentul național, articolul 5 subliniază faptul că organizațiile studențești 

au responsabilitatea de a elabora un raport anual privind respectarea prevederilor Codul 

universitar al drepturilor și obligațiilor studentului în universitatea respectivă. În acest articol 

este menționat și faptul că universitatea are obligația de a publica raportul organizației/ 

organizațiilor pe site-ul propriu și găsirea modalităților de soluționare a problemelor punctate 

în acesta. 

 

Despre LSFETc: 

 
Liga Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații, pe scurt, LSFETc, 

este o organizație non-guvernamentală, non-profit, apartidică, fondată în anul 1996, de către 

studenții de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, din 

cadrul Universității Politehnica din Timișoara. Scopul principal al organizației este 

reprezentarea studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații, atât la nivelul 

întregii Universități, cât și la nivel local și național. 

Acțiunile și demersurile acestei organizații sunt menite să îmbunătățească mediul 

educațional, social și profesional al studenților pe care îi reprezintă. La nivel local suntem 

membru fondator al COSPol (Convenția Organizațiilor Studențești din Politehnică) și membru 

a FITT (Fundația Județeană pentru Tineret Timiș). La nivel național suntem membru fondator 

al ANOSR, singura federație studențească din România recunoscută la nivel internațional ca 

membră cu drepturi depline în cadrul Organizației Europene a Studenților (European Students’ 

Union – ESU). 
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Despre Codul drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea 

Politehnica din Timișoara: 

 
Art. 1. 

     Prezentul  cod  cuprinde  drepturile și obligațiile  studenților  înmatriculați  în  cadrul  

Universității Politehnica din Timișoara – referită în ceea ce urmează prin abrevierea UPT –, 

precum și statutul studenților reprezentanți în structurile de conducere ale universității și 

statutul asociațiilor studențești. Acest document a  fost elaborat de către structurile studențești 

membre ale Convenției Organizațiilor Studențești din Politehnica  din Timișoara (COSPol) și 

Comisia de Probleme Studențești a Senatului UPT în urma consultării cu studenții  UPT.    

 

II. Scop 

 
Obiectivele acestui raport universitar sunt următoarele: 

 

● Realizarea unui imagini cât mai clare asupra respectării drepturilor studenților; 

● Evidențierea problemelor întâmpinate de către studenți cât și drepturile care le-au fost 

încălcate; 

● Soluționarea tuturor problemelor în colaborare cu universitățile; 

● Recomandări care conduc la o bună respectare a drepturilor studenților; 

● Promovarea organizației atât în rândul studenților cât și în cadrul universității; 

 

III. Metoda utilizată 

 
La realizarea prezentului raport s-au utilizat următoarele metode de cercetare: 

 

● S-a realizat un chestionar referitor la drepturile studenților din Facultatea de 

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale din Timișoara pentru toți 

studenții din cele trei cicluri de învățământ (licență, master și doctorat) și celor două 

forme de învățământ (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă). Acest 

chestionar a fost distribuit online ca fiecare student să îl poată completa. 

● Au avut loc discuții cu următorii: Biroul de conducere al LSFETc, membrii LSFETc și 

studenți ai facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. 
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IV. Rezultate și concluzii 
 

În urma răspunsurilor extrase din chestionar, din discuțiile cu studenții facultății de 

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, dar și folosind diferite 

regulamente se pot trage anumite concluzii cu privire la următoarele drepturi: 

 

● „Dreptul la învățământ de calitate” 

 

În urma chestionarului aplicat și a discuțiilor cu studenții, s-a obținut următorul rezultat: 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale: 

Supravegherea sporită a desfășurării procesului de învățământ; atragerea atenției 

cadrelor didactice care nu respectă  acest alineat și luarea măsurilor necesare acolo unde 

este cazul. 

- pentru LSFETc: Supravegherea  permanentă a respectării prezentului alineat și 

anunțarea  eventualelor nereguli conducerii facultății. 

- pentru studenți: Înștiințarea  eventualei încălcări a acestui alineat. 
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● „Dreptul la suport de curs gratuit (de minim 5 pagini), în format fizic sau electronic și 

acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare 

sau pe site-ul facultății.” 

 

În urma chestionarului aplicat și a discuțiilor cu studenții, s-a obținut următorul rezultat: 

 
Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale: 

Distribuirea materialelor de curs către studenți la fiecare materie, acestea fiind de minim 

5 pagini. 

- pentru LSFETc: Monitorizarea respectării alineatului respectiv în mod permanent. 

- pentru studenți: Semnalarea în cazul în care acest alineat este încălcat către LSFETc.  
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● „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; ” 

 

 

În urma chestionarului aplicat și a discuțiilor cu studenții, s-a obținut următorul rezultat: 

 

 
 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale: 

Informarea studenților în primele două săptămâni de la începerea semestrului asupra 

tuturor aspectelor menționate mai sus la toate disciplinele studiate. Comunicarea cu 

profesorii de a nu mai modifica metodele de examinare pe parcursului anului. 

- pentru LSFETc: Monitorizarea permanentă a respectării prezentului alineat. 
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- pentru studenți: Solicitarea informării din partea cadrelor didactice cu privire la 

programa analitică, structura și obiectivele cursurilor, competențele generate de acesta, 

precum și cu privire la modalitățile de evaluare și exprimare și semnalarea către 

LSFETc și/sau a studenților reprezentanți a eventualelor nereguli. 

 

 

 

● „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.” 

 

 

În urma chestionarului aplicat și a discuțiilor cu studenții, s-a obținut următorul rezultat: 

 
 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale:  

Susținerea periodică a unor întâlniri între îndrumătorul de an în speță cu seria/grupa pe 

care o coordonează așa cum prezice Regulamentul privind îndrumarea și consilierea 

studenților din Universitatea Politehnica din Timișoara în afara activităților didactice. 

- pentru LSFETc: Monitorizarea respectării alineatului respectiv în mod permanent. â 

- pentru studenți: Solicitarea îndrumării în procesul decizional către îndrumătorul de an 

pe parcursul studiilor.  
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● „Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere academică, 

profesională, psihologică  și socială, conexe activității de învățământ, puse la dispoziție 

de UPT, potrivit Cartei Universitare.” 

 

 

În urma chestionarului aplicat și a discuțiilor cu studenții, s-a obținut următorul rezultat: 

 
 

 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale: 

informarea studenților cu privire la posibilitatea beneficierii gratuit a serviciilor mai sus 

menționate. 

- pentru LSFETc: Monitorizarea permanentă a respectării prezentului alineat și 

informarea studenților. 

- pentru studenți: solicitarea informării cu privire la serviciile de consiliere academică, 

profesională, psihologică și socială, în raport cu activitatea de învățământ. 
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● „Dreptul de a refuza participarea la mai mult de 8 ore/zi, reprezentând 

cursuri/seminare/laboratoare.” 
 

 

În urma chestionarului aplicat și a discuțiilor cu studenții, s-a obținut următorul rezultat: 

 
 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale: 

realizarea unui orar pentru fiecare grupă astfel încât să nu aibă pe parcursul unei zile 

mai mult de 8 ore, cu  referire la cursuri/laboratoare/seminare. 

- pentru LSFETc: Înștiințarea  studenților cu privire la dreptul de a refuza participarea 

mai mult de 8 ore pe zi la cursuri/seminare/laboratoare, vegherea asupra implementării 

și sesizarea acestor nereguli către facultate. 

- pentru studenți: Anunțarea încălcării dreptului de a refuza participarea mai mult de 8 

ore pe zi la activitățile didactice. 
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● „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”; 

 

În urma chestionarului aplicat și a discuțiilor cu studenții, s-a obținut următorul rezultat: 

 
 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale: sesiuni 

de pregătire a cadrelor didactice și verificarea modului de evaluare și a rezultatelor prin 

inspecții periodice pe tot parcursul anului universitar și soluționarea tuturor cazurilor 

de discriminare. 

- pentru LSFETc: campanie de informare a studenților cu privire la drepturile pe care le 

au și prezentarea problemelor semnalate de către studenți, reprezentanților din Consiliul 

Facultății pentru a putea fi rezolvate. 

- pentru studenți: semnalarea încălcării prezentului alineat. 
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● „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” 

 

În urma chestionarului aplicat și a discuțiilor cu studenții, s-a obținut următorul rezultat: 

 
 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive:  

  

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale: 

Informarea studenților în legătură cu posibilitatea de a fi evaluați prin o cale alternativă 

în cazul unei dizabilități temporare sau permanente. 

- pentru LSFETc: Monitorizarea respectării alineatului respectiv în mod permanent. 

- pentru studenți: Semnalarea în cazul în care acest alineat este încălcat către LSFETc 

respectiv Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale.  
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● „Dreptul de a beneficia de înregistrarea și semnarea tuturor cererilor scrise trimise la 

adresele oficiale de e-mail ale universității” 

 

În urma chestionarului aplicat și a discuțiilor cu studenții, s-a obținut următorul rezultat: 

 
 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale: 

Verificare în permanență a mail-urilor pentru o bună gestionare a cererilor și semnarea 

acestora. 

- pentru LSFETc: Monitorizarea permanentă a respectării prezentului alineat. 

- pentru studenți: Semnalarea către LSFETc în cazul încălcării acestui alineat. 
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● „Dreptul de acces la programe de mobilitate internă și externă, cu recunoașterea, 

conform legii, a creditelor obținute în acest fel.” 
 

În urma chestionarului aplicat s-au obținut următoarele rezultate: 

 
 

 

 

 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale: 

Impulsionarea  în rândul studenților a programelor de mobilitate internă și externă, 

existente în universitate, și sprijinirea studenților pentru  înscrierea  la un asemenea 

program. 

- pentru LSFETc:  promovarea programelor de mobilitate internă și externă (Erasmus, 

Exchange.) 
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● „Dreptul de a beneficia de 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 și a eventualelor contracte între 

părți.” 

 

În urma chestionarului aplicat s-au obținut următoarele rezultate: 

 
 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive:  

 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale: 

Încurajarea studenților de a se implica în astfel de activități.  

- pentru LSFETc: Monitorizarea respectării alineatului respectiv în mod permanent și 

încurajarea studenților de a se implica în astfel de activități.  

- pentru studenți: Semnalarea în cazul în care acest alineat este încălcat către LSFETc.  
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● „Dreptul de a sesiza abuzuri si nereguli și de a cere verificarea și evaluarea acestor 

sesizări.” 
 

În urma chestionarului aplicat și a discuțiilor cu studenții, s-a obținut următorul rezultat: 

 
 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații Informaționale: desfășurarea mai 

multor discuții cu profesorii pentru a preveni abuzurile și neregulile care sunt prevăzute. 

Discuții cu studenții pentru a îi asculta dacă întâmpina astfel de probleme.  

- pentru LSFETc: Monitorizarea permanentă a respectării prezentului alineat, informarea 

studenților și încurajarea acestora să o facă. 

- pentru studenți: Semnalarea abuzurilor către LSFETc respectiv către Facultatea de 

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale.. 
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● „Propaganda politică este interzisă în cadrul UPT.” 

 

În urma chestionarului aplicat s-au obținut următoarele rezultate: 

 
 

 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale: 

mustrarea/sancționarea  cadrelor didactice ce au pledat acte de propagandă politică în 

mediul universitar. 

- pentru LSFETc: Supravegherea permanentă a respectării respectivului alineat. 

- pentru studenți: Anunțarea cazurilor de propagandă politică către LSFETc respectiv 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. 
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● „Orice formă de discriminare individuală sau de grup sunt interzise în cadrul 

instituțiilor de învățământ superior.” 

 

În urma chestionarului aplicat s-au obținut următoarele rezultate: 

 
Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive:  

 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale:       

Verificarea și ulterior sancționarea cadrelor didactice care au folosit practici  

discriminatorii în cadrul mediului universitar.  

- pentru LSFETc: Monitorizarea respectării alineatului respectiv în mod permanent.  

- pentru studenți: Semnalarea în cazul în care acest alineat este încălcat către LSFETc. 
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● „Studenților cu dizabilități fizice li s-au asigurat cai de acces adaptate în totalitatea 

spațiilor universitare și condiții pentru desfășurarea  normală a activităților academice, 

sociale și culturale în cadrul universității.” 

 

 

În urma chestionarului aplicat și a discuțiilor cu studenții, s-a obținut următorul rezultat: 

 
 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale: 

Adaptarea campusului, fizic cât și online, pentru persoanele cu dizabilități. Analiza 

problemelor și comunicarea către UPT pentru a le soluționa. 

- pentru LSFETc: Monitorizarea permanentă a respectării prezentului alineat cât și 

identificarea soluțiilor și propunerea acestora. 

- pentru studenți: Semnalarea către studenții reprezentanți și către LSFETc a oricăror 

nereguli în procesul de examinare cât și a putea participa a ore în cazul în care vi se 

refuză acest drept. 
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● „Dreptul de a avea datele cu caracter personal protejate în cadrul universității.” 

 

 

În urma chestionarului aplicat s-au obținut următoarele rezultate: 

 
 

 

 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale: 

 Accesarea la o securitatea mult mai bună cu privire la datelor personale. 

- pentru LSFETc: Supravegherea permanentă a respectării respectivului alineat. 

- pentru studenți: Anunțarea cazurilor în care a fost încălcat  prezentul alineat. 
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● „Dreptul de a fi consultați  și informați de către reprezentanții studenților în legătură  cu 

hotărârile votate în structurile de conducere ale instituției din care fac parte;” 

 

 

În urma chestionarului aplicat și a discuțiilor cu studenții, s-a obținut următorul rezultat:

 
 

 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

 

- Pentru LSFETc și studenții reprezentanți: Informarea și consultarea studenților în 

legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale universității și asupra 

identității studenților reprezentanți din cadrul facultății. Consultări periodice cu 

studenții și informarea asupra deciziilor luate. 
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● „Studenții pot beneficia de cazare și subvenții pentru cazare, în cazul în care au ales o 

altă formă de cazare, diferită de cea oferită de universitate;” 

În urma chestionarului aplicat și a discuțiilor cu studenții, s-a obținut următorul rezultat: 

 
 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale: 

Informarea studenților despre aspectul prezentat anterior. 

- pentru LSFETc: Monitorizarea permanentă a respectării prezentului alineat cât și 

informarea studenților. 

- pentru studenți: Informarea cu privire la acest aspect și semnalarea eventualei încălcări 

a acestui alineat. 
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● „Studenții au dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, 

precum și alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta universitară;” 

 

În urma chestionarului aplicat și a discuțiilor cu studenții, s-a obținut următorul rezultat: 

 
Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

 

- pentru  Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale: 

Anunțarea studenților  la începutul anului universitar cu privire la  numărul, tipul, 

cuantumul fiecărei taxe universitare și a raționamentelor pe baza cărora s-au stabilit. 

- pentru LSFETc : Supravegherea permanentă a respectării respectivului alineat cât și 

informarea studenților despre acestea. 

- pentru studenți: Anunțarea cazurilor în care a fost încălcat  prezentul alineat, informarea 

între studenți și solicitarea acestora . 
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● „Dreptul de a contesta notele de la examenele scrise;” 

 

În urma chestionarului aplicat și a discuțiilor cu studenții, s-a obținut următorul rezultat: 

 

 

 
 

mailto:office@lsfetc.ro
about:blank


Liga Studenților din Facultatea de Electronică și 
Telecomunicații Timișoara 

Bd. Vasile Pârvan Nr.2, Sala A020, 300223, Timișoara, ROMÂNIA 
         E-mail: office@lsfetc.ro                                       Site: www.lsfetc.ro 

 

 Liga Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații Timișoara este membră a:  

 
 
 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

 

- pentru LSFETc: Monitorizarea respectării alineatului respectiv în mod permanent și 

aducerea acestui drept la cunoștința studenților, încurajarea studenților de a participa la 

contestații cât și informarea în legătură cu componența comisiei. 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale: 

Respectarea regulamentul în privința aspectelor prevăzute anterior și încurajarea 

studenților de a participa la contestații cât și informarea în legătură cu componența 

comisiei. 

- pentru studenți: Semnalarea în cazul în care acest alineat este încălcat către LSFETc și 

respectiv Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. 

 

Date referitoare la studenții chestionați: 
 

 

Forma de învățământ: 

 

Ciclul de învățământ: 
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Licență: 

 

 
 

Master: 
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V. Concluzii asupra celor prezentate 
 

 Se poate observa faptul că numărul studenților care consideră că au avut în totalitate 

parte de un învățământ de calitate este îngrijorător de mic. Accesul la un învățământ de calitate 

este unul dintre cele mai importante aspecte ale pregătirii și dezvoltării studenților, iar acest 

rezultat trage anumite semnale de alarmă cu privire la desfășurarea procesului didactic. 

Recomandări/ acțiuni corective/ acțiuni preventive: 

 

- pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale: 

Monitorizarea mai atentă a desfășurării procesului de învățământ; Atragerea atenției 

cadrelor didactice care nu respectă în totalitate acest alineat și luarea măsurilor necesare 

acolo unde este cazul; Consultarea  frecventă a studenților cu privire la acest aspect. 

- pentru LSFETc: Monitorizarea permanentă a respectării prezentului alineat. 

Semnalarea eventualelor nereguli conducerii facultății. 

- pentru studenți: Semnalarea eventualei încălcări a acestui alineat. 

 

Verificând regulamentele și discutând cu studenții pe baza acestora se poate afirma faptul 

că s-au respectat în totalitate următoarele alineate: 

 

1. „Principiul libertății de a desfășura în universitate activități extracurriculare, în baza 

căruia studenții au dreptul să înființeze organizații, cluburi, cercuri, cenacluri, formații 

artistice și sportive, ateliere, publicații, etc., conform legii”; 

2. „Dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislației în 

vigoare și cartelor universitare”; 

3. „Candidații proveniți din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate din 

punct de vedere social, inclusiv absolvenți ai liceelor din mediu rural sau din orașe cu 

mai puțin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, 

în condițiile legii și în baza hotărârii Consiliului de Administrație, ce reglementează 

condițiile de admitere”; 
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4. „Studenții sunt încurajați să participe la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un 

număr de 2 credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. Modalitatea de acordare a acestor credite va fi stabilită de 

Senatul Universității. Această activitate va fi consemnată în suplimentul diplomei de 

studii, în conformitate cu legislația în vigoare;”; 

5. „Studenții pot beneficia de următoarele tipuri de burse: a) Burse pentru stimularea 

performanței, care se distribuie conform Regulamentului privind acordarea de burse și 

ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar și post‐universitar 

de studii aprofundate și master în UPT și pot fi împărțite în burse de merit, de studiu și 

de excelență; b) Burse sociale, pentru susținerea financiară a studenților cu venituri 

reduse, al căror cuantum minim este propus anual de Consiliul Național pentru 

Finanțarea Învățământului Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă și 

cazare. Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse; c) Burse din alocații 

bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale UPT precum și alte tipuri de burse 

speciale, conform criteriilor stabilite de legislația în vigoare, al căror cuantum trebuie 

să acopere cel puțin costurile pentru masă și cazare;”. 

6. „Studenții au avut acces la regulamente, hotărâri, decizii si alte documente prin 

intermediul site-ului UPT, cu excepția proceselor verbal la care nu au acces.”; 

7. „Studenții care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în 

educația și formarea lor profesională, culturală sau sportivă, beneficiază de locuri 

gratuite în taberele în limita bugetului acordat; 

8. „Unele programe de studii se pot desfășura în limbi de circulație internațională, 

conform legii”; 

9. „Asigurarea, pentru această  categorie de studenți, a serviciilor gratuite de orientare  și 

consiliere educațională  și profesională, a serviciilor de tutorat precum  și urmărirea 

traseelor educaționale în vederea asigurării integrării lor academice, sociale și culturale 

în comunitate, constituie, împreună cu calitatea acestora, un criteriu de evaluare a 

calității UPT.” 

În urma cercetărilor făcute prin discuțiile cu: Biroul de conducere al LSFETc, membrii 

LSFETc și diferiți studenți ai facultății, se pot trage următoarele concluzii: 

 

● Nu a fost modificat contractul de studii încheiat între student și universitate, și 

solicitarea exemplificării punctuale a cazurilor unde acest lucru s-a întâmplat. 

● Practica a fost în conformitate cu obiectivele programului de studii urmat, și se respectă 

procentul de asigurare de 30% de stagii de practică din numărul total necesar și dacă se 

oferă dreptul la bază materială, transport și masă, asigurate în cadrul acestor stagii. 

● Practica efectuată este recunoscută. 

● Studenții au putut beneficia de asistență medicală gratuită. 

● Este asigurat un număr minim de cursuri opționale și/sau facultative.  

● Studenții au avut posibilitatea de a cere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate 

al lucrării de licență/disertație și dacă li s-a comunicat punctajul acordat. 

● Studenții beneficiază de gratuitate pentru eliberarea actelor de studii și a celor care 

atestă statutul de student (situația școlară/foaia matricolă, diplome de licență, inginer, 

urbanist, master și doctor, suplimentele la diplomă, adeverințe, carnete și legitimații, 

inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă). 

mailto:office@lsfetc.ro
about:blank


Liga Studenților din Facultatea de Electronică și 
Telecomunicații Timișoara 

Bd. Vasile Pârvan Nr.2, Sala A020, 300223, Timișoara, ROMÂNIA 
         E-mail: office@lsfetc.ro                                       Site: www.lsfetc.ro 

 

 Liga Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații Timișoara este membră a:  

 
 
 

● Întreruperea și reluarea studiilor este reglementată în Carta UPT la capitolul 9 denumit 

„Dispoziții privind întreruperea/reluarea studiilor”. 

● Universitatea cooperează cu organizațiile în domeniul dezvoltării învățământului 

superior. 

 

Concluzii asupra obligațiile studenților: 

 

S-au respectat următoarele alineate: 

1. De a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învățământ și programelor 

analitice ale disciplinelor;   

2. De a respecta Carta, regulamentele și deciziile UPT;  

3. De a participa la ședințele structurilor de conducere din cadrul UPT în calitate de 

reprezentanți aleși ai studenților sau delegați ai structurilor studențești legal constituite 

din fiecare facultate;  

4. De a respecta standardele de calitate impuse de către UPT;   

5. De a respecta drepturile de autor ale altor persoane  și de a recunoaște paternitatea 

informațiilor prezentate în lucrările elaborate;  

6. De a respecta prevederile codului etic al UPT;   

7. De a elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de absolvire 

originale;  

8. De a sesiza autorităților competente orice nereguli în procesul de învățământ și în cadrul 

activităților conexe acestuia;  

9. De a participa la activități academice fără a fi sub influența băuturilor alcoolice sau a 

altor substanțe interzise;    

10. De a nu folosi un limbaj și comportament neadecvat mediului universitar;   

11. De a respecta corpul profesoral și personalul auxiliar; 

12. De a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile și 

subvențiile primite;   

13. De a plăti sumele corespunzătoare în cazul în care aceștia sunt găsiți vinovați pentru 

prejudicierea universității prin degradarea sau distrugerea bunurilor materiale utilizate; 

14. De a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar;    

15. De a păstra integritatea  și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de 

către Universitatea „Politehnica” din Timișoara;    

16. De a informa autoritățile competente cu privire la existența oricărei situații care ar putea 

influența buna desfășurare a activităților de studiu individual și general;   

17. De a îndeplini angajamentele financiare impuse de către UPT, în condițiile stabilite în 

contractul de studiu;    

18. De a purta o vestimentație decentă pe tot parcursul desfășurării actului educațional și al 

activităților conexe; 

 

S-au respectat parțial următoarele alineate: 

 

● De a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învățământ  și 

programelor analitice ale disciplinelor; 
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S-a respectat parțial deoarece există în continuare un număr semnificativ de

studenții restanțieri. Recomandăm studenților îndeplinirea tuturor sarcinilor care le 

revin potrivit planului de învățământ și programelor analitice ale disciplinelor. 

● De a păstra integritatea  și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de

către Universitatea „Politehnica” din Timișoara;

Au existat cazuri în care studenții nu au respectat acest articol. Aceștia au primit

sancțiuni în conformitate cu regulamentele în vigoare ale universității. 

Prezentul raport a fost realizat de către Liga Studenților din Facultatea de 

Electronică și Telecomunicații (LSFETc) în vederea identificării și rezolvării problemelor 

din Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (ETcTI) și 

respectiv Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) precum și a măsurii în care respectă 

drepturile și obligațiile studenților. 

Studenții sunt membri cu drepturi depline în procesul de asigurare a calității și 

parteneri ai UPT. Opinia lor contează, exprimată liber, prin reprezentanți, sau prin sondaje 

efectuate cu metodologii agreate mutual, constituie o modalitate de autocontrol, de evaluare și 

perfecționare a activității academice. 

Președinte 

Liga Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații Timișoara 

Vlad VĂTĂU 

Pentru conformitate: 

Daniel Alexandru DRUGEA, Coordonator Reprezentare – LSFETc 

Daniel Alexandru CIC, membru al Departamentului Reprezentare – LSFETc 

Adelina Andreea TOMUȘ, membru al Departamentului Reprezentare – LSFETc 
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