
1.  Procedura de semnare a contractelor de studii 
 
 

La începutul anului universitar (conform hotărârii BEF), studentul, indiferent 

de regimul de studii, este obligat să completeze şi să semneze Contractul anual de 

studii. 
 

Contractul va fi generat din aplicaţia studenti.pub.ro şi pentru această 
activitate a fost elaborată Procedura de generare şi completare a contractelor de studii. 

 
Dupa listare, acestea vor fi completate si inmanate cadrului didactic desemnat 
indrumator de an. 

 
În cadrul operaţiunii de semnare a contractelor, studentul va avea ca sarcină 

verificarea corectitudinii informaţiilor şi semnarea inclusiv datarea contractului de 

studii. 
 

Contractul anual de studii certifică încadrarea studentului în procesul de învăţământ şi 

includerea într-o formaţie de studii. Contractul anual de studii nu se poate modifica pe 

parcursul anului universitar. În Contractul de studii, se înscriu disciplinele pe care 

studentul se obligă să le frecventeze. Acestea vor fi discipline din Planul de 

Invatamant , urmate pentru prima dată sau discipline repetate. Nu există o limită 

superioară a sumei punctelor de credit din contractul de studiu. Tutorele desemnat de 

facultate va asista studentul la completarea Contractului de studii. 
 

Pentru disciplinele facultative studentul optează cel mai târziu în prima 

săptămână a anului universitar. Disciplinele facultative se organizează în regim cu 

taxă la cererea studenţilor. Studentul care nu semnează Contractul anual de studii  
în perioada programată îşi pierde statutul de student. 

 
Secretara de an are obligaţia ca, un exemplar din Contractul de studii semnat 

de student, indrumator si decan să fie depus la dosarul personal al studentului si sa 

returneze studentului un exemplar . 
 

Studentul care studiază în regim cu taxă este obligat să semneze în aceeaşi 
perioadă şi un Contract individual de finanţare a studiilor universitare. 

 
Studenţii, cu aprobarea BCF, pot alege pe parcursul celor 4 ani de studii 

discipline care însumează max. 25 p.c., din planul de învăţământ al altui program de 

studii din universitate, care vor înlocui un numar similar de p.c. pentru discipline din 

propriul plan de învăţământ. Cererile vor fi depuse în perioada 20-30 septembrie a.c. 

Pentru schimbarea disciplinelor, studentul trebuie să depună cerere la 

secretariatul facultății la sfârșitul semestrului 2 al anului universitar precedent 

(articolul 10 , Regulamentul studiilor de licență).  


