
STATUTUL STUDENTULUI DIN UNIVERSITATEA “BABES-BOLYAI”  

  

TITLUL I - PRINCIPII SI DISPOZITII GENERALE  

Art.1 Prevederile prezentului Statut se aplica tuturor studentilor la cursuri de zi, la nivel de 
scurta si lunga durata si Master din UBB.  

Art.2 Universitatea “Babes-Bolyai” considera studentii sai ca fiind parteneri strategici ai 
Universitatii in toate domeniile de activitate si interes ale acesteia.  

Art.3 Drepturile recunoscute de prezentul Statut sunt recunoscute tuturor studentilor din 
Universitatea “Babes-Bolyai” fara deosebire de etnie, religie, sex, opinie sau apartenenta 
politica, indiferent de regimul de scolarizare, cu sau fara taxa.  

Art.4 Universitatea “Babes-Bolyai” promoveaza in relatiile cu studentii sai un climat 
caracterizat prin calitatea serviciilor educationale oferite si competenta.  

Art.5 Reprezentarea studentilor se face respectand principiul maximei reprezentativitati si 
principiul reprezentarii tuturor liniilor de studiu, respectand astfel caracterul multicultural al 
Universitatii “Babes-Bolyai”.  

Art.6 Reprezentantii studentilor, indiferent de nivelul de reprezentare, nu pot fi sanctionati pe 
linie profesionala sau administrativa, pentru opiniile exprimate in activitatea de reprezentare a 
intereselor studentesti.  

TITLUL II - DREPTURILE SI OBLIGATIILE STUDENTILOR  

CAPITOLUL I - DREPTURILE STUDENTILOR  

Art.7 (1) Studentii Universitatii au dreptul de a beneficia de un invatamant de calitate si 
competent.  

(2) In elaborarea planurilor de învatamânt, studentii sunt consultati în mod obligatoriu.  

Art.8 (1) Studentii beneficiaza de gratuitatea invatamantului in conditiile legii.  

(2) Obligatiile pecuniare ale studentilor in regim cu taxa sunt prevazute in contractul pe care 
acestia il incheie cu Universitatea la inceputul studiilor.  

(3) Studentii pot beneficia, optional, de anumite servicii ale Universitatii, contra cost.  

(4) Nici o taxa suplimentara nu poate fi impusa studentilor decat daca aceasta este prevazuta 
de lege sau intr-o hotarare a Senatului.  

Art.9 Studentii Universitatii au acces neingradit la amfiteatrele, salile de cursuri si seminarii, 
laboratoarele, salile de calculatoare, salile de lectura, bibliotecile, bazele sportive, cluburile si 
toate celelalte mijloace puse la dispozitie de catre Universitate, pentru pregatirea profesionala, 
stiintifica, culturala si sportiva a acestora.  

Art.10 (1) Pentru rezultatele si performantele obtinute, studentii beneficiaza de burse conform 
Regulamentului de Burse adoptat de Senatul Universitatii.  



(2) Universitatea “Babes-Bolyai” sprijina studentii care se confrunta cu probleme sociale, 
acordandu-le burse cu caracter social potrivit Regulamentului de Burse.  

Art.11 Studentii beneficiaza in limita locurilor disponibile, de cazare in caminele Universitatii 
conform Regulamentului de cazare adoptat de Senatul Universitatii.  

Art.12 Studentii beneficiaza de asistenta medicala gratuita in conditiile legii.  

Art.13 Studentii beneficiaza de bilete in tabere studentesti in limita locurilor disponibile.  

Art.14 Studentii beneficiaza de reduceri de pret pentru mijloacele de transport.  

Art.15 Studentii performanti ai Universitatii beneficiaza de mobilitati interne si internationale.  

Art.16 (1) Universitatea sprijina asocierea studentilor in organizatii studentesti.  

(2) In limita spatiilor de care dispune, Universitatea si Facultatile pun la dispozitia 
organizatiilor studentesti spatii in care acestea sa isi desfasoare activitatea.  

(3) Universitatea incurajeaza studentii in a-si exprima opiniile asupra procesului de invatamant 
si tine seama de acestea in elaborarea politicii sale.  

Art.17 Libertatea de expresie si constiinta a studentilor nu poate fi ingradita.  

Art.18 (1) Dreptul de informare al studentilor in probleme de interes general si personal nu 
poate fi ingradit.  

(2) Universitatea si Facultatile se obliga a aduce la cunostinta studentilor, prin afisare in locuri 
special amenajate, a oricaror hotarari care ii privesc nemijlocit.  

(3) Reprezentantii studentilor, in exercitarea functiei, au acces la orice informatie privind 
Universitatea.  

Art.19 (1) Studentii au dreptul de a se adresa Universitatii si Facultatilor prin cereri si petitii.  

(2) Universitatea si Facultatile au obligatia de raspunde la cereri si petitii intr-un termen 
rezonabil.  

Art.20 Personalul Universitatii care, incalcand un drept fundamental al unui student ii provoaca 
acestruia un prejudiciu, va fi sanctionat disciplinar, de catre organul competent, in conditiile 
legii.  

Art.21 (1) Universitatea si facultatile incurajeaza, sprijina si promoveaza activitatea de 
cercetare stiintifica a studentilor.  

(2) Universitatea sprijina organizarea de catre studenti a unor manifestari cu caracter cultural 
si sportiv.  

(3) Anual studentii senatori si cancelari confera distinctii cadrelor didactice care dovedesc 
excelenta in activitatea didactica.  

CAPITOLUL II - OBLIGATIILE STUDENTILOR  



Art.22 Studentii au obligatia de a respecta actele normative ce reglementeaza activitatea 
acestora.  

Art.23 Studentii se obliga a indeplini planurile de invatamant si programele universitare.  

Art.24 (1) In cadrul Universitatii studentii trebuie sa manifeste un comportament adecvat 
mediului academic.  

(2) Studentii se obliga a folosi cu buna-credinta bunurile materiale, puse la dispozitia acestora 
de catre Universitate, biblioteci si camine si sa le pastreze in buna stare.  

(3) Studentii se obliga a plati sumele corespunzatoare prejudiciilor cauzate Universitatii prin 
degraderea sau distrugerea bunurilor materiale utilizate.  

Art.25 (1) Incalcarea obligatiilor prevazute de regulamente in vigoare atrege dupa sine 
sanctionarea celor vinovati in functie de gravitatea abaterilor.  

(2) In toate situatiile este obligatorie ascultarea prealabila a studentului in cauza.  

Art.26 Sanctiunile ce se pot aplica studentilor universitatii sunt:  

(1) mustrarea, aplicata de catre Decanul Facultatii  

(2) avertismentul, aplicat de catre Decanul Facultatii  

(3) retragerea dreptului de a fi cazat in caminele Universitatii, sanctiune aplicata de catre 
Decanul Facultatii, la propunerea Comitetului de camin  

(4) retragerea bursei pe o perioada de 1-3 luni, sanctiune aplicata de catre Consiliul Profesoral 
al Facultatii  

(5) exmatricularea din Universitate, sanctiune aplicata de catre Rector, la propunerea 
Comsiliului Profesoral.  

Art.27 (1) Sanctiunile prevazute in art.26 alim.(2)-(5) se motiveaza in scris de catre organul 
care aplica sanctiunea respectiva si se comunica studentului in cauza.  

(2) Orice decizie de sanctionare poate fi contestata, in termen de 5 zile de la comunicare, in 
fata organului ierarhic superior celui care a aplicat sanctiunea, deciziile acestuia find definitive.  

Art.28 Studentilor nu li se pot aplica alte sanctiuni, decat daca acestea sunt prevazute in acte 
emise de Senatul Universitatii.  

Art.29 (1) Prezenta studentilor la cursuri este facultativa.  

(2) Prezenta studentilor la seminarii este obligatorie in proportie de 75%. Titularul de curs 
poate opta pentru caracterul facultativ al seminariilor.  

(3) Prezenta studentilor la laboratoare si cursuri practice este obligatorie in proportie de 90%.  

(4) Acceptarea studentului la examene poate fi conditionata de respectarea obligatiilor 
cuprinse in aliniatele (2) si (3) ale prezentului articol.  



(5) Nu se poate dispune, cu titlu de sanctiune disciplinara, interdictia prezentarii studentului la 
examene.  

CAPITOLUL III - ACTIVITATEA DIDACTICA SI EXAMENELE  

Art.30 (1) Universitatea “Babes-Bolyai” aplica, in evaluarea activitatii studentilor tuturor 
specializarilor Sistemul European de credite Transferabile – ECTS.  

(2) Activitatea didactica este reglementata de Regulamentul de functionare a activitatii 
didactice pe baza sistemului de credite transferabile adoptat de Senatul Universitatii.  

Art.31 (1) Studentii au dreptul de a beneficia de un examen obiectiv, care sa permita o 
evaluare corecta a cunostintelor acestora.  

(2) Discriminarea de orice natura in procesul de evaluare a studentilor este interzisa.  

Art.32 (1) In prima saptamana a fiecarui semestru, cadrul didactic titular de curs prezinta 
studentilor exigentele examenului pe care acestia urmeaza sa il sustina la disciplina respectiva, 
precum si modalitatea de desfasurare a examenului, astfel incat studentii sa se poata pregati 
in conditii optime.  

(2) Datele de examene vor fi stabilite de comn acord de catre titularul cursului si 
reprezentantul de an al studentilor cu cel putin o saptamâna înainte de prima zi a sesiunii.  

Art.33 In termen de 10 zile de la afisarea rezultatelor obtinute de catre studenti la examenele 
scrise, titularul de curs va stabili o intalnire cu studentii astfel incat acestia sa poata lua la 
cunostinta atat modalitatea de corectare cat si baremul de evaluare.  

CAPITOLUL IV - DISPOZITII PRIVIND RELATIILE DINTRE PROFESORI SI STUDENTI  

Art.34 (1) Relatiile dintre cadrele didactice ale Universitatii si studenti se desfasoara intr-un 
climat caracterizat prin respect reciproc, colaborare si cooperare.  

(2) Cadrele didactice vor stabili un program saptamanal de consultatii pentru studenti, pe care 
il vor afisa la avizierele si pe site-urile Facultatilor.  

Art.35 Universitatea ”Babes-Bolyai” incurajeaza procesul de evaluare a activitatii didactice de 
catre studenti, fiecare Facultate urmand a-si elabora o strategie in implementarea acestuia.  

TITLUL III - REPREZENTAREA STUDENTILOR  

CAPITOLUL I - REPREZENTAREA STUDENTILOR LA NIVEL DE FACULTATE  

SECTIUNEA I - REPREZENTANTUL DE AN  

Art.36 (1) Reprezentantul de an este studentul care reprezinta specializarea, linia si anul de 
studiu din care provine.  

(2) Studentii înscrisi la cursurile de Masterat, îsi vor desemna un reprezentant ale carui 
drepturi si obligatii sunt similare reprezentantilor studentilor înscrisi la nivel licenta.  

Art.37 (1) Reprezentantul de an este ales pe un mandat de doi ani, de o adunare electiva a 
studentilor în conditiile art.60.  



(2) Adunarea electiva este constituita din totalitate studentilor care alcatuiesc sectia, linia sau 
anul de studiu din care provine.  

Art.38 Responsabilitatea întrunirii adunarii elective a studentilor revine Cancelarului studentilor, 
cu sprijinul tutorelui de an. Adunarea electiva are loc la maximum o luna de la începerea 
cursurilor anului universitar.  

Art.39 Reprezentantul de an are urmatoarele drepturi:  

(1) Sa aleaga si sa fie ales reprezentant al studentilor în Consiliul Profesoral  

(2) Sa aiba acces la secretariatele Facultatii si în afara programului cu publicul  

(3) Sa foloseasca baza materiala pusa la dispozitia Cancelarului studentilor pentru probleme 
de interes studentesc  

Art.40 Reprezentantul de an are urmatoarele obligatii:  

(1) Sa reprezinte si sa sustina active interesele studentilor pe care îi reprezinta  

(2) Sa actioneze pentru promovarea intereselor studentesti  

SECTIUNEA II - REPREZENTANTII STUDENTILOR ÎN CONSILIUL PROFESORAL  

Art.41 Reprezentantii studentilor în Consiliul profesoral sunt alesi pe o perioada de doi ani, 
dintre reprezentantii de an, prin vot secret, de catre o adunare electiva a acestora, în conditiile 
art.60.  

Art.42 În cazul facultatilor, în care activeaza organizatii studentesti legal constituite, acestea 
îsi vor desemna un reprezentant în adunarea electiva a studentilor care va desemna 
reprezentantii în Consiliul profesoral.  

Art.43 În cazul în care numarul studentilor care formeaza adunarea electiva coincide cu 
numarul studentilor din Consiliul profesoral, acestia devin automat membri ai Consiliului.  

Art.44 Reprezentantii studentilor din Consiliul profesoral au urmatoarele drepturi :  

(1) Sa voteze în Consiliul profesoral în conditiile legii  

(2) Sa fie informati, în timp util, despre întrunirile Consiliului profesoral si sa le fie puse la 
dispozitie materialele care vor fi discutate în Consiliu  

(3) Sa aleaga si sa fie alesi studenti senatori ai Universitatii  

Art.45 Reprezentantii studentilor în Consiliul Profesoral au urmatoarele obligatii:  

(1) Sa participe la sedintele Consiliului profesoral  

(2) Sa actioneze pentru promovarea intereselor studentesti  

SECTIUNEA III - CANCELARUL STUDENTILOR  

Art.46 Cancelarul studentilor este reprezentantul studentilor în Colegiul Consiliului profesoral.  



Art.47 Cancelarul studentilor este ales pe o perioada de doi ani, dintre reprezentantii 
studentilor în Consiliul Profesoral, de catre o adunare electiva a acestora, în conditiile art.60  

Art.48 Cancelarul studentilor are urmatoarele drepturi  

(1) Sa voteze în Colegiul Consiliului profesoral în conditiile legii  

(2) Sa aiba drept de vot deliberativ în comisiile privind bursele, caminele si taberele 
studentesti  

(3) Sa beneficieze de un birou si de o baza materiala minimala în cadrul facultatii în limita 
spatiului si a resurselor  

Art.49 Cancelarul studentilor are urmatoarele obligatii:  

(1) Sa aiba orar cu studentii de minimum trei ore saptîmânal  

(2) Sa initieze si sa prezideze alegerile pentru reprezentantii de an si pentru reprezentantii 
studentilor în Consiliul profesoral, în Colegiul Consiliului profesoral si în Senatul Universitatii  

(3) Sa actioneze în vederea promovarii intereselor studentesti la nivel de Colegiu al Consiliului 
profesoral si la nivel de Consiliu profesoral.  

CAPITOLUL II - REPREZENTAREA STUDENTILOR LA NIVEL DE UNIVERSITATE  

SECTIUNEA I - STUDENTII SENATORI  

Art.50 Studentii senatori sunt reprezentantii studentilor în Senatul Universitatii si se aleg pe o 
perioada de doi ani, dintre reprezentantii studentilor în Consiliul Profesoral, de catre o adunare 
electiva a acestora, în conditiile art.60  

Art.51 Organizatiile studentesti reprezentative legal constituite la nivel de Universitate îsi vor 
desemna doi reprezentanti în Senatul Universitatii care vor avea statut de studenti senatori.  

Art.52 Studentii senatori au urmatoarele drepturi:  

(1) Sa voteze în Senatul Universitatii în conditiile legii  

(2) Sa faca parte din comisiile de specialitate ale Senatului  

(3) Sa propuna proiecte de hotarâri pentru Senat  

(4) Sa aleaga si sa fie alesi în functiile de Prefect si Subprefecti ai studentilor, în Consiliul 
National al Studentilor si în Consiliul de Administratie al Casei de Cultura a Studentilor  

Art.53 Studentii senatori au urmatoarele obligatii:  

(1) Sa participle la sedintele Senatului  

(2) Sa informeze studentii despre deciziile Senatului  

(3) Sa actioneze pe lânga Senatul Universitatii pentru promovarea intereselor studentesti.  



SECTIUNEA II - PREFECTUL SI SUBPREFECTII STUDENTILOR  

Art.54 (1) Prefectul studentilor este reprezentantul studentilor în Colegiul Senatului 
Universitatii.  

(2) Prefectul studentilor este membru de drept în Consiliul de Administratie al Universitatii.  

Art.55 (1) Subprefectii studentilor sunt în numar de doi si sunt reprezentantii studentilor în 
Consiliul de Administratie al Universitatii.  

(2)Subprefectii studentilor sprijina activitatea Prefectului studentilor si îl înlocuiesc pe acesta, 
prin rotatie, în cazul în care acesta nu îsi poate îndeplini functia sau în caz de vacanta a 
postului.  

Art.56 Prefectul si Subprefectii studentilor sunt alesi pe o perioada de doi ani, dintre studentii 
senatori, de catre o adunare electiva a acestora, în conditiile art.60  

Art.57 Cel putin unul din cei trei membri ai Consiliului de Administratie al Universitatii 
reprezinta linia de studii maghiara.  

Art.58 Prefectul si Subprefectii studentilor au urmatoarele drepturi :  

(1) Sa voteze în Colegiul Senatului, respective în Consiliul de Administratie al Universitatii.  

(2) Sa aiba drept de vot deliberativ în comisiile privind bursele, caminele si taberele 
studentesti la nivel de Universitate.  

(3) Sa beneficieze de un birou si de o baza materiala în cadrul Universitatii  

Art.59 Prefectul si Subprefectii studentilor au urmatoarele obligatii:  

(1) Sa reprezinte si sa sustina active interesele studentilor în organismele din care fac parte  

(2) Sa aiba orar cu publicul de minim cinci ore saptamânal  

(3) Sa actioneze la nivel de Colegiu al Senatului, respectiv la nivel de Consiliu de Administratie 
al Universitatii, în vederea promovarii intereselor studentesti  

(4) Sa initieze si sa prezideze alegerile pentru functiile de Prefect si Subprefect ai studentilor, 
precum si pentru formele de reprezentare prevazute la articolele 58 si 59.  

SECTIUNEA III - ALTE FORME DE REPREZENTARE  

Art.60 Reprezentantul studentilor în Consiliul National al Studentilor de pe lânga Ministerul 
Educatiei si Cercetarii se alege anual, dintre studentii senatori, de catre o adunare electiva a 
acestora, în conditiile art.60.  

Art.61 Reprezentantul studentilor în Consiliul de Administratie al Casei de Cultura a Studentilor 
se alege anual, dintre studentii senatori, de catre o adunare electiva a acestora, în conditiile 
art.60.  

CAPITOLUL III - ALEGEREA SI REVOCAREA DIN FUNCTIILE DE REPREZENTARE  



Art.62 (1) Alegerea în functiile de reprezentare se face de catre o adunare electiva alcatuita 
potrivit dispozitiilor din prezentul Statut pentru fiecare functie de reprezentare.  

(2)Exprimarea intentiilor de vot se face in toate situatiile prin vot secret.  

(3) Adunarea electiva poate delibera în prezenta a jumatate plus unu din membrii sai si adopta 
hotarâri cu majoritate simpla.  

Art.63 Daca la prima convocare nu se întruneste cvorumul necesar, se va convoca o noua 
adunare, nu mai devreme de 3 zile si nu mai tarziu de 7 zile, care va adopta hotarâri 
indiferent de numarul celor prezenti, cu majoritate simpla.  

Art.64 Rezultatul votului va fi consemnat într.un proces-verbal semnat de persoana care a 
prezidat reuniunea si de catre membrii comisiei de numarare a voturilor.  

Art.65 (1) Alegerea reprezentantilor în Consiliul profesoral si a Cancelarului student se supun 
validarii de catre Consiliul profesoral.  

(2) Alegerea reprezentantilor studentilor la nivel de Universitate, precum si în Consiliul 
National al Studentilor si în Casa de Cultura a Studentilor se valideaza de catre Senatul 
Universitatii.  

Art.66 Ponderea reprezentantilor studentilor în Consiliile profesorale, precum si în Senatul 
Universitatii este de ¼ din numarul total al membrilor acestor organisme.  

Art.67 Functiile de cancelar al studentilor si student senator sunt incompatibile.  

Art.68 Pierderea calitatii de reprezentant intervine în urmatoarele situatii:  

(1) prin revocare, de catre cei care au conferit calitatea de reprezentant. Revocarea se face la 
propunerea a cel putin jumatate din membrii adunarii investite cu alegerea.  

(2) În caz de invalidare de catre Consiliul profesoral, respectiv de Senat  

(3) În cazul în care reprezentantul lipseste la doua sedinte consecutive ale organismului din 
care face parte, fara a notifica, în scris, în prealabil, lipsa acestuia de la sedinta.  

Art.69 Calitatea de reprezentant înceteaza de drept:  

(1) la expirarea mandatului  

(2) în situatia în care reprezentantul pierde calitatea de student la zi, nivel licenta sau master  

(3) în situatia în care a fost exmatriculat, chiar daca a fost ulterior reînmatriculat  

Art.70 (1) În cazul în care o functie de reprezentare devine vacanta, se vor organiza alegeri 
partiale pentru ocuparea acelei functii.  

(2) Persoana astfel aleasa continua mandatul persoanei pe care a înlocuit-o.  

CAPITOLUL IV - CONSILIUL STUDENTILOR DIN UNIVERSITATEA „BABES-BOLYAI”  



Art.71 Consiliul studentilor din Universitatea „Babes-Bolyai” reprezinta forul suprem de 
reprezentare al studentilor din Universitatea „Babes-Bolyai” si functioneaza ca parte integranta 
în structurile Universitatii.  

Art.72 (1) Fac parte din Consiliul studentilor din Universitate toti studentii senatori si cancelari 
ai Universitatii.  

(2) Consiliul studentilor este prezidat de catre Prefectul studentilor din Universitate.  

Art.73 Consiliul studentilor din Universitate elaboreaza împreuna cu Senatul Universitatii, 
politica generala privind studentii din Universitate si asigura reprezentarea acestora la cel mai 
înalt nivel în ceea ce priveste luarea deciziilor ce afecteaza viata studenteasca.  

Art.74 (1) Desfasurarea activitatii acestui Consiliu la nivel de Universitate, structura si 
competentele acestui Consiliu vor fi reglementate printr-un Regulament de organizare si 
functionare, care va fi adoptat de catre Senat, ulterior adoptarii prezentului Statut.  

(2) Prin Regulamentul de organizare si functionare se va reglementa si activitatea Consiliilor 
studentilor la nivelul fiecarei Facultati.  

TITLUL IV - DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII  

Art.75 Prezentul Statut intra în vigoare de la data 1 ianuarie 2004.  

Art.76 Primele alegeri conform prezentului Statut vor avea loc odata cu alegerile pentru 
generale pentru Senat din anul 2004, data la care va fi organizat si primul Consiliu al 
studentilor din Universitate.  

Art.77 Pe data intrarii în vigoare a prezentului Statut se abroga orice dispozitii contrare 
continut în hotarâri ale Senatului si Consiliului de Administratie al Universitatii „Babes-Bolyai”.  

 


