ROMÂNIA
-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE

TIIN E POLITICE, ADMINISTRATIVE I ALE COMUNIC RII
CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE

Nr. ________ / ________ 2019

Art. 1. Temei juridic:

O.U.G. nr. 133/2000

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

, art. 1166 din

Senatului U.B.B. nr. 11516/19.09.2005 privind criteriile de
Senatului U.B.B. nr. 2 386/18.02.2019 de aprobare

a Regulamentelor de taxe pentru anul universitar 2019-2020.
Art. 2.

rtile contractului:

2.1.

-BOLYAI", cu sediul în Cluj-Napoca 400084

cont

RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cod fiscal 4305849,

legal de

Rector Acad. prof. Ioan-Aurel Pop
operator de date cu caracter personal sub nr. 5533,

ontinuare UNIVERSITATE

2.2. Dl/D-na ______________________________________________, cu domiciliul în ____________________,
str. _________________, nr. ___, ap. ____

____________

___________, identi

cu actul de identitate ______ seria ___ nr. _________, CNP ___________________
tiin e Politice, Administrative i ale Comunic rii
-Bolyai", Facultatea de ____________________________________________,
domeniul

___________________, specializarea _____________________, nivel ________
/

,

STUDENT.

Art. 3. Obiectul contractului:
UNIVERSITATE
U

STUDENT

.

Art. 4. Termenul contractului:
4.1
normative în vigoare, începând cu anul universitar 2019-2020.
4.2. UNIVERSITATEA

.

4.3. STUDENTUL

durata

Art. 5.

:

5.1. Drepturile
a)

obligatoriu încheierea unui

sunt:
înmatriculare,

întrerupere, exmatriculare, reînscriere

reînmatriculare la studii a studentului;
b)

contractuale asumate prin
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c)

îndatoririle de student;

d)
;
e)

, potrivit criteriilor aprobate de
;

f)

;

g)
sunt:
a)

, inclusiv cele

la

nivel universitar, în conformitate cu prevederile lega

interne adoptate în baza

autonomiei universitare;
b) încheie cu studentul, înainte de data începerii

anual

;
c)

;

d)

, în conformitate cu
nducere;

e)

finalizare a studiilor;

f)
, organizare
criteriilor de acordare a burselor;
g)
cuantumul taxei pentru fiecare an de studiu

pagina proprie de

internet;
h) nu va modifica cuantumul taxelor în decursul unui an universitar;
i)
la înregistrare;
j)

în termen de 10 zile de la emitere

decizia privind exmatricularea, prin scrisoare

k)
procedur

.

5.3. Drepturile STUDENTULUI sunt:
a)
b) face parte din comunitatea

, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c)
dobândite;
d)
e)

l;

f)
g)
h)

de acordare
a burselor;
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i)
aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3666/2012
adoptate de st

de

.

a)

universitare
încheiate cu universitatea;

b) îndeplinirea tuturor sarcinilor ce îi revin potri
ale disciplinelor înscrise în contractele de studii anuale;
c)

respectarea

structurile de conducere ale
;

d)
cercetare derulate în Uni

;

e)
f)

anual

în cuantumul, modul

anual
internet;
g)
h) nu solicit
, retragerii de la studii
art. 12 din Anexa 1 a

Senatului U.B.B. nr. 2 386/18.02.2019,

respectiv anexa la prezentul contract.
Art. 6.

:

6.1. Cuantumul taxei

în conformitate cu prevederile legale,

6.3. Neach

la data începerii sesiunilor de examene semestriale

aceasta

universitar
6.5. Neachitarea

, a disciplinelor contractate

.
poate reînscrie în programe de studii oferite de universitate,
Art. 7.

ezilierea contractului:

7.1. Contractul de studii poate înceta

le contractuale.
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7.3. Contractul poate fi reziliat

. În acest
a unor

daune materiale.
7.4. Rezilierea contractului se face de drept în cazul în care studentul so

transferul la

.
7.5

nu poate fi

interpr

la clauzele de

pactele comisorii stipulate.
Art. 8
8

,
nul I, respectiv de rezultatele
potrivit

universitar precedent în cazul
UBB nr. 11516/19.09.2005 privind criteriile de

8.2.

e
.1.

8

care în anul universitar precedent au fost
.

8

-

8.5.
luând în calcul nota 0 (zero) pentru fiecare examen nepromovat.
Art. 9. Alte clauze
9
stat
,
9

6. Studentul este de

acord cu prel
9.3. În cazul

iz

vor adresa

-Napoca.

9.4. Prezentul contract s-

2019, la UNIVERSITATE

unul pentru f
9.5.

Pentru

UNIVERSITATE

______________________________________________________,
împuternicit în baza Deciziei nr. ________
tiin e Politice, Administrative i ale Comunic rii
10443 din
___________
3.06.2016

de Rectorul UNIVERSIT
-

.
-NAPOCA

DECAN,

STUDENT
Nume:

prof. univ. dr. C lin-Emilian HIN EA
Prenume:
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ANEXA - Regleme

1. Retragerea de la studii

retragerii de la studii, printr-

narea contractului
a de
iferent

strului II al anului universitar, va datora 100% din taxa de

cumulat de la începutul anului universitar
2. Reînmatriculare
versitar
3. Întrerupere de studii
re
iferent
de anul de studi

tari
anteriori.
de
5. În cazul

, cu ocazia concursului de admitere, ca urmare
u dreptul

la

în
cereri

întrerupere a studiilor, vor achita t
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UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI
TRADITIO ET EXCELENTIA

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-59.19.06
www.ubbcluj.ro

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
Subsemnatul/subsemnata ____________________________, domiciliat(ă) în ___________
_______________________________, având CNP _________________________, în calitate de candidat
la admitere/candidat declarat admis la admitere pentru programele de studiu organizate de Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, consimt în mod expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter persoanal să
fie prelucrate prin orice mijloace, chiar și prin transmiterea legală către terți, în conformitate cu legislaţia
europeană în vigoare - Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE, de către instituția publică de
învățământ superior şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări sau să exercite control
asupra activității acesteia.
Consimțământul exprimat liber și neechivoc acoperă prelucrările legitime de date operate de
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în perioada admiterii și ulterior, în perioada studiilor. De
asemenea, consimțământul exprimat acoperă inclusiv prelucrările legitime de date operate de Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca ulterior finalizării studiilor, în cazul în care acestea sunt impuse de
prevederi legale, se realizează în interes public sau sunt destinate pentru activitățile normate ale
autorităților și instituțiilor publice.
Înțeleg în totalitate și consimt asupra faptului că prelucrările de date operate de Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca se realizează în toate scopurile prevăzute de Legea nr. 1/2011 sau de
legislația subsecventă acesteia, precum și în scopurile care derivă din misiunea instituției de învățămmânt
superior sau sunt în strânsă legătură cu această misiune. De asemenea, înțeleg că pot exercita oricând și
nerestricționat drepturile ce decurg din aplicarea articolelor 15-22 ale Regulamentului 2016/679/UE,
asumând totodată eventualele urmări ale exercitării precizate.
Prezenta declarație acoperă prelucrarea oricăror date cu caracter personal, inclusiv acelea cu
funcție de identificare, biometrice și cele referitoare la situația școlară. Prezenta declarație acoperă de
asemenea, pentru situațiile caracterizate de beneficiul direct al declarantului, prelucrările referitoare la
starea de sănătate, originea etnică și confesiunea religioasă.
Nume şi prenume: _____________________
Dată: ______________
Semnătură: _________

