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CONTRACT DE STUDII
LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ NR......../....
încheiat între:
1. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, reprezentată prin Prof. univ. dr. Dan–Claudiu DĂNIŞOR, având
funcţia de Rector
2................................................... CNP ........................... în calitate de STUDENT la
Facultatea .................................., domeniul/ programul de studii...........................................
născut la data de....................., în localitatea....................................judeţul...............fiul (fiica)
lui...........................şi al ......................... domiciliat în localitatea................. str.....................
nr...... bl....., se....... ap..... judeţ ................. legitimat cu C.I. seria.....nr............ eliberată de
..................la data de....................
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare în campusul
universitar, la forma de învăţământ superior cu frecvenţă redusă, reglementând raporturile dintre Universitatea
din Craiova şi student, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare.
Art. 2. Prezentul contract este încheiat pentru întreaga perioadă a studiilor universitare.
Art. 3. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, din Carta Universitară,
precum şi din regulamentele specifice Universităţii din Craiova.
FINANŢAREA STUDIILOR UNIVERSITARE
Art. 4. În cadrul formei de învăţământ cu frecvenţă redusă studiile sunt cu finanţare pe bază de taxe.
Art. 5. Universitatea din Craiova stabileşte anual cuantumul taxelor de studii, defalcarea acestora pe tranşe,
modalitatea de actualizare a taxelor şi a tranşelor restante, precum şi consecinţele privind neachitarea la termen.
Art. 6. Studenţii I.F.R. înmatriculaţi în anul universitar curent care doresc să se retragă, pot solicita restituirea
taxelor de şcolarizare achitate până la data de 20 septembrie anul curent.
Cererile de restituire a taxelor de şcolarizare depuse la registratura Universităţii din Craiova ulterior datei
precizate, vor fi respinse, ca fiind tardiv formulate.
Art. 7. Nu fac obiectul restituirii taxele prilejuite de înscrierea la concursul de admitere şi înmatricularea în urma
rezultatului concursului de admitere.
DREPTURILE Şl OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art. 8. Drepturile şl obligaţiile Universităţii din Craiova
a) Rectorul Universităţii din Craiova are dreptul de a supraveghea şi urmări modul în care studentul îşi respectă
toate îndatoririle.
b) Universitatea din Craiova se obligă să asigure condiţii materiale şi logistice de derulare a activităţilor
didactice conform planurilor de învăţământ.
c) Universitatea din Craiova se obligă să elaboreze regulamentul privind sistemul de credite transferabile şi de
certificare a examinării şi să-l facă public.
d) Universitatea din Craiova stabileşte şi aplică sistemul de evaluare a cunoştinţelor, condiţiile necesare de
promovare şi de întrerupere medicală sau din alte motive a studiilor.
e) Rectorul Universităţii din Craiova are obligaţia de a asigura condiţiile de exercitare a drepturilor studentului,
în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
f) Universitatea din Craiova are obligaţia să stabilească facilităţile la care studentul cu taxă are acces pe baza
taxei achitate, accesul la facilităţi şi activităţi din campusul universitar.

g) Universitatea din Craiova asigură studenţilor de la învăţământul cu frecvenţă redusă materialele didactice
necesare studiului individual şi accesibilitatea la aceste resurse.
Art. 9. Drepturile şi obligaţiile studentului
a) Calitatea de student se dobândeşte prin înmatriculare în urma examenului de admitere sau prin transfer de la
o altă instituţie de învăţământ superior acreditată şi se redobândeşte anual prin FIŞA DE ÎNSCRIERE şi
semnarea ANEXEI anuale a Contractului de Studii.
b) Pentru studenţii cu taxă, menţinerea calităţii de student este condiţionată de achitarea taxei de şcolarizare
conform reglementărilor Senatului Universităţii;
c) Studentul are dreptul să participe la formarea/instruirea prevăzută în curriculum şi la activităţi didactice
suplimentare organizate la cerere, în conformitate cu prevederile Cartei Universitare şi hotărârile Senatului
Universităţii din Craiova.
d) Studentul are dreptul să utilizeze baza materială şi logistică având acces la toate serviciile legate de procesul
de învăţământ sau de activitate sportivă, culturală, socială, de orientare profesională şi consiliere în carieră.
e) Studentul are dreptul să solicite Universităţii din Craiova întreruperea medicală sau amânarea studiilor din
alte motive.
f) Studentul are dreptul să participe prin libera exprimare a opiniilor la evaluarea activităţii pentru disciplinele
frecventate, respectând reglementările Senatului Universităţii.
g) Pentru performanţe deosebite obţinute în activitatea profesională şi ştiinţifică, studentul poate fi
recompensat prin: diplome, premii, burse speciale, precum şi alte forme de recompensare, în conformitate cu
hotărârile Senatului Universităţii şi Consiliului Facultăţii, din fonduri proprii realizate în regim de autofinanţare
şi respectând reglementările legale în vigoare.
h) Studentul se obligă ca în derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare să respecte reglementările
legislaţiei în vigoare şi cele specifice Universităţii din Craiova.
i) Studentul se obligă să respecte reglementările privind evaluarea cunoştinţelor, acordarea creditelor
transferabile şi de certificare a examinărilor.
j) Studentul se obligă să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele
proprii ale Universităţii din Craiova.
k) Studentul are obligaţia să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămine,
cantine, biblioteci, etc. şi să le păstreze în bună stare. Contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea sau
distrugerea acestor bunuri se va recupera de la cel care le-a produs, conform procedurilor legale în vigoare.
I) Studentul se obligă să încheie în fiecare an universitar Anexa la Contractul de Studii.
Art. 10. Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine
atenţionarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentele Universităţii din Craiova, la propunerea
Consiliului Facultăţii, aprobate de Rector, sau după caz, conform legilor în vigoare. Sancţiunea aplicată, în
funcţie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor şi de condiţiile în care au fost săvârşite, poate fi contestată în
termen legal de 30 de zile de la data comunicării, la organul de conducere imediat superior.
Art. 11. În situaţii litigioase, conflicte interpersonale, comportament indecent privind relaţiile cu alţi studenţi sau
relaţiile dintre student şi cadrele didactice, atât studentul cât şi cadrul didactic se pot adresa organismului abilitat
de către Consiliului Facultăţii şi Senatul Universităţii pentru rezolvarea acestora.
Art. 12. Prezentul contract se completează în mod corespunzător cu alte clauze contractuale, prevăzute după caz
în contract sau anexă, în conformitate cu specificul Universităţii din Craiova.
Prezentul contract se încheie, astăzi......................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte contractantă şi îşi păstrează valabilitatea pe perioada cât contractantul este student în Universitatea din
Craiova, Facultatea....................................................
Prezentul contract se completează anual cu câte o anexă care cuprinde disciplinele pe care studentul se obligă să
le urmeze în cursul respectivului an universitar.
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