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Anexă la contractul de scolarizare
Nr. …………… / ……………………………....

CONTRACT ANUAL DE STUDII - ID ANUL I
Nr. _________ / _____________
Între:
1.
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - cu sediul în CRAIOVA, str. A. I. CUZA nr. 13, reprezentată legal prin Prof.
univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR în calitate de Rector şi Prof. univ. dr. Dumitru TOPAN în calitate de Director Departament
ID/IFR şi:
2.
Dl. (d-na) ......................................................................................................., în calitate de student(ă), la Facultatea
..............................................................................................., specializarea .......................................................................................................,
anul de studii ..................................., beneficiar de servicii educaţionale finanţate pe bază de taxe, în forma ID, născut la data de
..............................., în localitatea ............................................................., fiul (fiica) lui ....................................................... şi al
........................................ domiciliat în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ........., bloc ........., sc. .........,
ap. ........, judeţul (sectorul) .............................., Tel/Fax ........................................, E-mail ......................................., legitimat cu ..............,
seria .............., nr. .............., eliberat de Poliţia/ SPCLEP ....................., la data de .........................., CNP .........................................
OBIECTUL CONTRACTULUI
Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare în campusul universitar, cu referire la
obligaţiile facultăţii şi ale studentului cu privire la parcurgerea programelor de studiu (planurilor anuale de învăţământ, programe analitice
etc.) în sistemul de credite transferabile, în anul universitar 2012-2013.
PREŢUL (Taxele de studii şi cuantumul acestora)
1. Taxa de studii pentru anul universitar 2012-2013 este de: ……. şi se achită conform prevederilor din contractul de şcolarizare,
după cu urmează:
a) rata I-a este de ……. lei şi se achită până la data de 15 noiembrie 2012,
b) rata a-II-a este de …….. lei şi se achită până la data de 15 ianuarie 2013,
c) rata a-III-a este de ........... lei şi se achită până la data de 15 mai 2013 .
2. Taxa de licenţă se stabileşte de conducerea Universităţii.
3. Taxele pentru reexaminare, reînmatriculare, de transfer, de retragere, eliberare acte de studii, şi alte taxe care se stabilesc de
către conducerea Universităţii.
DURATA CONTRACTULUI
De la 1 octombrie 2012 până la 30 septembrie 2013.
OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR
A. Obligaţiile şi drepturile Universităţii din Craiova
Universitatea are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute la Articolul 4 din contractul de şcolarizare.
B. Obligaţiile şi drepturile studentului
Studentul are toate obligaţiile şi drepturile prevăzute la la Articolul 5 din contractul de şcolarizare la care se adaugă următoarele:
a) studentul este obligat să parcurgă programele de studiu pentru ID în sistemul de credite transferabile echivalent cu cel de la
forma de învăţământ ZI. Numărul de credite, alocat disciplinelor unui an de studiu este cel stabilit în planul de învăţământ. Repartizarea
creditelor pe disciplinele din planul de învăţământ pe ani, se prezintă conform planului de învăţământ de la forma de învăţământ ID
Programul de studii ID are alocat un număr de 180 credite transferabile pentru învăţământul de 3 ani şi 240 credite transferabile pentru
învăţământul de 4 ani, din care 60 credite transferabile pentru fiecare an de studiu şi 30 credite transferabile pentru fiecare semestru.
b) studentul are obligaţia să parcurgă lucrările practice, seminariile şi proiectele
c) studentul are obligaţia să citească şi să respecte ghidul de norme etice privind utilizarea platformei e- Learning a Universităţii
din Craiova.
d) trecerea dintr-un an de studiu în anul următor presupune acumularea a unui număr de credite prevăzute în planul de învăţământ
la disciplinele obligatorii şi opţionale, conform prevederilor cuprinse în Contractul de Școlarizare la forma ID.
e) studenţii ce execută activitati aplicative au obligaţia să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare ale acestora.
f) să încheie contractul de studii în fiecare an universitar
g) studenţii au obligaţia să respecte Regulamentele în vigoare ale Universității.

C. DISCIPLINELE CONTRACTATE
a) Disciplinele, din planul de învăţământ, pe care studentul le studiază în anul I de studiu sunt:
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CLAUZE SPECIALE
Sunt aceleaşi cu cele din contractul de şcolarizare.
MODALITĂŢI DE REZILIERE A CONTRACTULUI ŞI DE RAMBURSARE A TAXELOR DE STUDII
Sunt prevăzute în contractul de şcolarizare.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi …………………….. în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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