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CODUL DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR STUDENŢILOR
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI
CAP. I. PREVEDERI GENERALE
Art. 1. (1) Prezentul Cod este parte integrantă a Cartei Universităţii şi se referă la
activitatea universitară a persoanelor care au calitatea de student şi/sau student
vizitator al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.
(2) Prevederile prezentului Cod se aplică tuturor studenţilor la cursuri cu frecvenţă,
frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă, la nivelul ciclurilor de studiu I şi II, indiferent de
forma de finanţare a studiilor.
(3) Drepturile şi obligaţiile studenţilor doctoranzi sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului
nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
Art. 2. Statul garantează, pentru toţi studenţii din sistemul naţional de învăţământ, un
învăţământ echitabil în ceea ce priveşte admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor.
Art. 3. (1) Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi consideră studenţii săi ca fiind
parteneri egali ai Universităţii în toate domeniile de activitate şi interes ale acesteia.
Orice hotărâre care vizează în mod direct studenţii, luată fără consultarea oficială a
reprezentanţilor studenţilor, este nulă de drept.
(2) Organizaţiile studenţeşti legal constituite elaborează anual un raport privind
respectarea prevederilor prezentului Cod în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.
Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul web al
universităţii. În cazul constatării unor deficienţe, Universitatea are obligaţia de a face
publice modalităţile de soluţionare a acestora.
Art. 4. (1) Relaţia universităţii cu studenţii este coordonată de Principiile Declaraţiei de
la Lisabona, fiind în concordanţă cu Principiile Procesului Bologna şi cu legile Statului
Român.
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(2) Activitatea studenţilor în cadrul comunităţii universitare este reglementată de
principiile enunţate la Art. 202 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare:
a) principiul nediscriminării – în baza căruia toţi studenţii beneficiază de egalitate de
tratament din partea instituţiei de învăţământ superior; orice discriminare directă sau
indirectă faţă de student bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, vârstă, rasă, etnie,
religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie familială, apartenenţă ori
activitate sindicală este interzisă.
b) principiul dreptului la asistenţă şi la servicii complementare gratuite în învăţământul
superior de stat – exprimat prin: consilierea şi informarea studentului de către cadrele
didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laboratoare; consilierea în scopul
orientării profesionale; consilierea psihologică; acces la principalele cărţi de specialitate
şi publicaţii ştiinţifice; acces la datele referitoare la situaţia şcolară personală;
c) principiul participării la decizie – în baza căruia deciziile în cadrul instituţiilor de
învăţământ superior sunt luate cu participarea reprezentanţilor studenţilor;
d) principiul libertăţii de exprimare – în baza căruia studenţii au dreptul să îşi exprime
liber opiniile academice, în cadrul instituţiei de învăţământ în care studiază;
e) principiul transparenţei şi al accesului la informaţii – în baza căruia studenţii au
dreptul de acces liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional şi
viaţa comunităţii academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii.
Art. 5. Universitatea sprijină organizarea de către studenţi a unor manifestări cu
caracter cultural, sportiv şi educaţional.
Art. 6. Candidaţii proveniţi din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate
din punct de vedere social, inclusiv absolvenţi ai liceelor din mediu rural sau din oraşe
cu mai puţin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate
garantate, în condiţiile legii. Asigurarea, pentru această categorie de studenţi, a
serviciilor gratuite de orientare şi consiliere educaţională şi profesională, a serviciilor de
tutorat precum şi urmărirea traseelor educaţionale în vederea asigurării integrării lor
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academice, sociale şi culturale în comunitate, constituie, împreună cu calitatea
acestora, un criteriu de evaluare a calităţii universităţii.
Art. 7. Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau de
grup sunt interzise în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.
Art. 8. În elaborarea planurilor de învăţământ, studenţii sunt consultaţi în mod
obligatoriu prin reprezentanţii acestora.
Art. 9. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi facultăţile acesteia încurajează,
sprijină şi promovează activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor.
Art. 10. (1) Studenţii beneficiază de gratuitatea învăţământului în condiţiile legii în limita
locurilor bugetate disponibile şi a reglementărilor din Legea nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în cazul cetăţenilor români, cetăţenilor statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai
Confederaţiei Elveţiene, conform Art.142 alin.(4), etnicilor români de pretutindeni
conform Art. 205 alin.(4).
(2) Obligaţiile pecuniare ale studenţilor în regim cu taxă sunt prevăzute în contractul pe
care aceştia îl încheie cu Universitatea la începutul studiilor.
(3) Cuantumul taxelor de studiu nu se poate mări pe parcursul ciclului de studiu.
(4) Nicio taxă suplimentară nu poate fi impusă studenţilor decât dacă aceasta este
prevăzută de lege sau de regulamentele universităţii.
(5) Studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele
precum şi alte taxe percepute de universitate, care îi privesc pe aceştia.
(6) Studenţii au dreptul să fie informaţi cu privire la numărul, tipul şi cuantumul taxelor
practicate de către Universitate, care îi privesc pe aceştia.
(7) Actele de studii eliberate studenţilor de către Universitate (inclusiv foaia matricolă
itinerantă şi diplomele de licenţă, master şi doctor şi suplimentele la diplomă), precum şi
cele care atestă statutul de student (adeverinţe, carnete, legitimaţii, inclusiv cele pentru
accesul la bibliotecă) se eliberează, de regulă, în mod gratuit.
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(8) În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, Universitatea poate percepe taxe
stabilite în temeiul autonomiei universitare.
Art. 11. (1) Studenţii au acces la programe de mobilitate, internă şi externă, cu
recunoaşterea, conform legii, a creditelor obţinute în acest fel. După acceptarea
cererilor de mobilitate internă, universitatea are obligaţia de a depune diligenţele
necesare pentru ca acest lucru să fie asigurat, în limita unor locuri minime disponibile.
(2) Studenţii se pot transfera de la o universitate la alta, conform prevederilor legislaţiei
în vigoare şi Cartei universitare.
Art. 12. Universitatea încurajează studenţii să participe la acţiuni de voluntariat, pentru
care pot primi un număr de credite conform Art. 203 alin.(9) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
CAP. II. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE STUDENTULUI
Art. 13. Studenţii Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi au dreptul de a beneficia de
un învăţământ de calitate şi axat pe principiile promovate de Declaraţia de la Lisabona,
fiind în concordanţă cu Principiile Procesului Bologna şi cu legile Statului Român.
Art. 14. (1) Drepturile studenţilor cu dizabilităţi fizice în desfăşurarea activităţilor
academice şi a celor sociale şi culturale sunt prevăzute la Art.118 alin. (3) din Legea nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Studenţii cu dizabilităţi fizice au dreptul să aibă căi de acces în totalitatea spaţiilor
universitare şi locuri special amenajate pentru desfăşurarea normală atât a activităţilor
academice, cât şi a celor sociale şi culturale.
Art. 15. (1) Studenţii au dreptul să participe la activitatea ştiinţifică, la activitatea
formaţiilor artistice din facultate sau universitate, a cenaclurilor literare, a cluburilor sau
a Casei de Cultură a Studenţilor, precum şi la activitatea sportivă universitară – de
masă şi de performanţă – din cadrul universităţii şi a Clubului Sportiv Universitar.
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(2) Studenţii au dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere
academică, profesională, psihologică şi socială, conexe activităţii de învăţământ, puse
la dispoziţie de instituţia de învăţământ superior, potrivit Cartei Universitare.
(3) Studenţii au dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student în
vederea dezvoltării personale, integrării în societate şi dezvoltării capacităţii de
angajare, păstrării locului de muncă şi mobilităţii pe piaţa muncii.
Art. 16. (1) Studenţii au dreptul să solicite cazarea în căminele studenţeşti, cu excepţia
cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condiţiile prevăzute de
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor şi în limita
locurilor disponibile; condiţiile în care se aprobă cererile de cazare în căminele
studenţeşti sunt stabilite de către Consiliul de Administraţie al Universităţii.
(2) Studenţii au dreptul la subvenţie pentru regia de cămin, ce se va aloca individual.
Aceste subvenţii vor fi acordate şi studenţilor care aleg altă formă de cazare decât
căminele instituţiilor de învăţământ superior, conform Art. 205, alin. (15) din Legea nr.
1/2011.
(3) Universitatea are obligaţia de a publica periodic balanţa de venituri şi cheltuieli
pentru fiecare cămin studenţesc, în vederea asigurării transparenţei, conform Art. 205,
alin. (14) din Legea nr. 1/2011.
Art. 17. (1) Pentru rezultatele şi performanţele obţinute, studenţii beneficiază de burse
conform Regulamentului de acordare a Burselor, adoptat de către Senatul Universităţii.
(2) Studenţii pot beneficia de următoarele tipuri de burse:
a) Burse pentru stimularea performanţei, care se distribuie conform regulamentelor
interne ale Universităţii şi pot fi împărţite în burse de studiu, de merit şi de performanţă;
b) Burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, al căror
cuantum minim este propus anual de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea
Învăţământului Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă şi cazare.
c) Burse din alocaţii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităţilor
precum şi alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislaţia în
vigoare, al căror cuantum trebuie să acopere cel puţin costurile pentru masă şi cazare;
5

Str. Domnească 111, 800201 – Galați – ROMÂNIA, 0336 130 207, 0756 582 771, fax: 0236 411 786
www.lsgalati.ro, office@lsgalati.ro

d) Burse pe bază de contract încheiat cu agenţi economici ori cu alte persoane juridice
sau fizice de tipul celor prevăzute la Art. 205 alin. (10) din Legea nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) Studenţii pot beneficia de împrumuturi prin Agenţia de Credite şi Burse pentru
Studenţi în conformitate cu Art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
(4) Studenţii au dreptul să participe la concursurile organizate în vederea obţinerii de
burse de studiu în străinătate.
Art. 18. Studenţii au acces în spaţiile universitare (amfiteatre, săli de cursuri şi
seminarii, laboratoare, săli de calculatoare) pentru a organiza proiecte pentru studenţi,
în timpul şi în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite, cu acordul autorităţilor
academice.
Art. 19. Studenţii beneficiază de asistenţă medicală gratuită potrivit prevederilor Art.
205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 20. (1) Studenţii sunt reprezentaţi în structurile consultative, decizionale şi
executive din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi potrivit prevederilor Legii
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei Universitare şi cele care
reies din regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor în structurile şi funcţiile
de conducere.
(2) Reprezentarea studenţilor se face respectând următoarele principii:
a). Principiul reprezentativităţii, ţinând cont de numărul facultăţilor;
b). Principiul proporţionalităţii, raportat la cote-părţi de reprezentare. Studenţii au dreptul
de a fi reprezentaţi în Senatul universitar şi în Consiliile facultăţilor într-o proporţie de
minim 25% în condiţiile Legii nr. 1/2011;
c). Principiul pluralismului, prin care se recunoaşte accesul la luarea deciziilor a tuturor
structurilor legal constituite la nivel de Universitate / facultate care au ca scop
reprezentarea studenţilor şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu scopul asumat;
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d). Principiul libertăţii candidaturii, prin care orice student înmatriculat la cursuri de zi are
dreptul de a candida şi de a fi ales pe orice funcţie de reprezentare. Cadrele didactice
nu se pot implica în procedurile de alegere a studenţilor reprezentanţi, indiferent de
nivelul de reprezentare. Intervenţiile se sancţionează conform prevederilor Art. 312 din
Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
e). Principiul echităţii şi egalităţii de şanse, astfel încât, orice student are dreptul de a
vota şi candida ca student reprezentant fără nicio discriminare de sex, etnie, religie,
vârstă, situaţie şcolară, statut financiar etc.
(3) Reprezentanţii studenţilor în Consiliile facultăţilor şi în Senatul universităţii sunt aleşi
prin vot direct, secret şi universal al tuturor studenţilor de la nivelul facultăţii/universităţii.
(4) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale
(Consiliu, Senat, Consiliu de Administraţie) ale Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi
pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de
întreruperile acestora.
(5) Studenţii au dreptul de a fi reprezentaţi în structurile U.D.J.G. care gestionează
serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor şi de alocare a
taberelor tematice. Procesul de desemnare a studenţilor membri în orice alte structuri
consultative, deliberative şi executive decât cele prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, se realizează în baza autonomiei universitare şi
se stabileşte de către studenţi.
(6) Potrivit Art.209 alin.(2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, studenţii au dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităţii
de desemnare a rectorului prin reprezentanţi, precum şi în procesul de desemnare a
acestuia indiferent de modalitatea de desemnare.
(7) Studenţii au dreptul de a fi informaţi în probleme de interes general şi personal de
către reprezentanţii lor, precum şi de a fi informaţi şi consultaţi de către reprezentanţi în
legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale instituţiei din care aceştia
fac parte.
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Art. 21. (1) Studenţii au dreptul să se organizeze în asociaţii cu statut de reprezentare
şi asociaţii profesionale, la nivel de universitate sau de facultate, potrivit prevederilor
Art. 203 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sunt considerate ca fiind forme de reprezentare a studenţilor organizaţiile legal
constituite la nivel de Universitate / facultate, care au ca scop reprezentarea tuturor
studenţilor din Universitate / facultate şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
scopul şi statutul asumat.
(3) Universitatea / facultatea poate sprijini asocierea studenţilor în organizaţii studenţeşti
şi susţine financiar şi logistic activitatea acestora, în funcţie de resursele disponibile.
Art. 22. (1) Universitatea / facultatea are obligaţia de a se consulta permanent cu
organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de universitate / facultate care au ca
scop reprezentarea studenţilor şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu scopul
asumat în probleme privind dimensiunea socială, condiţiile de studiu, promovarea
imaginii Universităţii şi alte domenii de interes comun.
(2) Organizaţiile studenţeşti sunt partenere în toate acţiunile pe care le promovează
Universitatea, atât în privinţa promovării imaginii acesteia, cât şi în demersuri de
cercetare ştiinţifică şi parteneriate naţionale şi internaţionale.
(3) Organizaţiile studenţeşti au dreptul să acceseze spaţiile universitare pentru a
organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor
de curs şi a altor activităţi prestabilite, cu acordul autorităţilor academice.
Art. 23. Organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de facultate care au ca scop
reprezentarea tuturor studenţilor din facultate şi îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu scopul asumat:
a) au dreptul de a delega un reprezentant în Consiliul Facultăţii, cu statut de invitat
permanent, fără drept de vot;
b) au dreptul de a delega un reprezentant în şedinţele de departamente, cu statut de
invitat permanent, fără drept de vot.
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Art. 24. Organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de Universitate, care au ca
scop reprezentarea tuturor studenţilor din U.D.J.G. şi îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu scopul asumat au dreptul:
a) de a delega un reprezentant în Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi;
b) de a delega câte un membru în fiecare comisie pentru alegerile studenţilor
reprezentanţi.
Art. 25. Organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de Universitate/facultate care
au ca scop reprezentarea studenţilor:
a) au obligaţia de a informa studenţii cu privire la aspectele discutate la nivelul forurilor
în care au membri delegaţi, cât şi de a publica pe site deciziile luate la nivelul
Universităţii / facultăţii;
b) au obligaţia de a întocmi rapoarte anuale cu privire la activitatea membrilor în forurile
în care au fost delegaţi.
Art. 26. Organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de Universitate/facultate au
obligaţia de a face public raportul de activitate anual şi de a-l prezenta conducerii
Universităţii.
Art. 27. (1) Studentul are dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor,
lucrărilor practice, a cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau
organizatorice legate de programul de studii urmat, potrivit prevederilor Art.303 alin.(2)
din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Studenţii au dreptul de a propune analiza aspectelor pe care le consideră
nesatisfăcătoare în activitatea universitară a oricărui cadru didactic cu care lucrează.
(3) Evaluările sunt informaţii publice şi sunt folosite în evaluarea performanţelor
respectivelor cursuri, seminarii, stagii de practică, programe de studiu şi cadre
didactice.
(4) Organizaţiile studenţeşti pot iniţia activităţi de evaluare a aspectelor menţionate mai
sus, cu respectarea legilor în vigoare şi numai cu informarea în prealabil a Consiliului de
Administraţie sau a Senatului Universităţii.
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(5) Evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie, conform
prevederilor Art. 303 alin.(2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
(6) Universitatea va publica rezultatele evaluării pe site-ul propriu. Rezultatele vor
conţine centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte.
(7) Studenţii au dreptul la protecţia datelor personale.
Art. 28. (1) Studenţii beneficiază de reduceri de cel puţin 50% pentru transportul local în
comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi
naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Studenţii beneficiază de reduceri de 75% pentru accesul la muzee, concerte,
spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate de
către instituţii publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări
culturale şi sportive organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara
graniţelor ţării este gratuit, potrivit prevederilor art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 29. (1) Studenţii care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate
remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională, culturală sau sportivă, beneficiază
de locuri în taberele studenţeşti în limita bugetului acordat în acest scop.
(2) În cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesională în context
non-formal, pentru care studenţii pot primi un număr de credite ECVET/ECTS, conform
Cartei Universitare.
(3) Taberele studenţeşti sunt organizate de MEN prin organismele sale, în perioada
vacanţelor, cu consultarea federaţiilor naţionale studenţeşti legal constituite.
Art. 30. Studenţii au dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform legislaţiei în vigoare.
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Art. 31. (1) Studenţii au dreptul să obţină o copie a lucrării de licenţă/disertaţie, precum
şi de a i se comunica punctajul acordat.
(2) Aceştia au dreptul să publice această lucrare, cu respectarea prevederilor
Art. 143 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Art. 32. (1) Studenţii au dreptul de a refuza să participe la procesul educaţional mai
mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare şi seminarii, exceptând cazurile
de pregătire practică.
(2) Modul de identificare, organizare şi evaluare a practicii de specialitate reprezintă un
criteriu obligatoriu de evaluare a calităţii programelor de studiu.
(3) Studenţii au dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învăţare conform Art. 123
alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, în
cadrul programului de studiu, vor fi asigurate un număr minim de cursuri opţionale şi /
sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de către universitate.
Art. 33. (1) Studenţii au dreptul la practică, asigurată de facultate, în conformitate cu
obiectivele programei, precum şi dreptul la baza materială, transport şi masă asigurate,
în cazul realizării practicii în deplasare, în condiţiile legii şi conform regulamentelor
universitare, cu obţinerea aprobării prealabile din partea autorităţilor academice.
(2) Studenţii au dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea
gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu.
Art. 34. Studenţii au dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie
internaţională, în condiţiile stabilite de lege şi în limita locurilor atribuite pentru acest tip
de program de studii, dacă există posibilitatea organizării cursurilor.
Art. 35. Studenţii au dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 5 zile lucrătoare de la
afişarea anunţului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru
burse, tabere, cazare şi mobilităţi.
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Art. 36. (1) Studenţii au dreptul de a solicita şi de a primi accesul la regulamente,
hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale instituţiei la care studiază.
(2) Studenţii au dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate sau
transmise la adresele oficiale de email ale Universităţii şi de a primi răspuns scris,
respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condiţiile stabilite de lege şi de
regulamentele universitare.
Art. 37. (1) Libertatea gândirii, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase precum şi
exprimarea acestora de către student nu poate fi îngrădită.
(2) Studenţii au dreptul de a sesiza sub protecţia identităţii abuzurile şi neregulile,
precum şi de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări de către organisme
specializate prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 38. (1) Studenţii au dreptul de a beneficia de un examen obiectiv, care să permită
o evaluare corectă a cunoştinţelor acestora.
(2) Discriminarea de orice natură în procesul de evaluare a studenţilor este interzisă.
(3) Studenţii au dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de
o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă
prezentarea cunoştinţelor învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs,
astfel încât metoda alternativă identificată să nu limiteze standardele examinării.
(4) Studenţii au dreptul să cunoască atât modalitatea de corectare, cât şi baremul de
corectare.
(5) Studenţii au dreptul să cunoască rezultatele unei examinări în maximum 72 de ore
de la data desfăşurării examinării. Studenţii au dreptul la contestarea notelor din
examenele scrise, în termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor,
rezolvarea contestaţiei fiind făcută de către o comisie din care nu fac parte cadre
didactice care au evaluat iniţial, în cazul care studentul solicită acest lucru, în prezenţa
studentului contestator.
Art. 39. (1) Relaţiile dintre cadrele didactice ale Universităţii şi studenţi se desfăşoară
într-un climat caracterizat prin respect reciproc, colaborare şi cooperare.
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(2) Personalul Universităţii care, încălcând un drept fundamental al unui student, îi
provoacă un prejudiciu, va fi sancţionat disciplinar de către Senatul Universităţii,
Comisia de Etică sau Consiliul Facultăţii, în condiţiile legii, cu respectarea
regulamentelor.
(3) Studentii care, încălcând un drept fundamental al unui cadru didactic sau oricărui alt
angajat al universităţii, îi provoacă un prejudiciu, vor fi sancţionati de către Senatul
Universităţii, Comisia de Etică sau Consiliul Facultăţii, în condiţiile legii, cu respectarea
regulamentelor.
Art. 40. Studenţilor le sunt garantate drepturile de autor şi de proprietate intelectuală
pentru rezultatele obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi
inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte între părţi.
Art. 41. Numărul total de studenţi admişi într-o instituţie de învăţământ superior trebuie
să fie în concordanţă cu infrastructura şi resursele umane de care dispune aceasta (săli
de curs, săli de seminar, laboratoare dotate corespunzător, calculatoare cu acces la
Internet, numărul de cărţi din biblioteci, numărul de locuri în cămine, numărul de cadre
didactice).
Art. 42. Fiecare student are dreptul să primească la începutul primului an de studiu un
„Ghid al studentului” cu informaţii referitoare la drepturile şi obligaţiile studentului, harta
campusului, structurile universitare, specializările, programa detaliată, modalitatea de
evaluare, modalitatea de stabilire a taxelor, baza materială a Universităţii şi a facultăţii,
informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite, modalităţile de acces la burse,
mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate.
Art. 43. Studenţii au dreptul la suport de curs gratuit (de minim 5 pagini), în format fizic
sau electronic, precum şi la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit, în
bibliotecile Universităţii sau pe site-ul facultăţii.
În cazul studenţilor la cursuri cu frecvenţă, titularul de curs poate opta pentru oferirea
unui suport de curs, în format fizic sau electronic, la disciplina predată.
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Art. 44. Studenţii au dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secţie/grupă, în
funcţie de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice, din facultatea în
cadrul căreia îşi desfăşoară studiile.
Art. 45. (1) Dreptul de informare al studenţilor în probleme de interes general şi
personal nu poate fi îngrădit.
(2) Studenţii au dreptul de a fi informaţi, în primele două săptămâni de la începerea
semestrului, în legătură cu programa analitică, structura şi obiectivele cursului,
competenţele generate de acesta, precum şi modalităţile de evaluare şi examinare.
Orice modificare ulterioară a elementelor menţionate anterior poate fi făcută doar cu
acordul studenţilor.
(3) Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi facultăţile acesteia se obligă a aduce la
cunoştinţa studenţilor, prin afişare în locuri special amenajate şi pe paginile web ale
acestora, orice hotărâri care îi privesc nemijlocit.
(4) Documentele afişate trebuie să conţină în mod obligatoriu două date: data afişării şi
data-limită până la care studenţii îşi vor transmite răspunsul, în eventualitatea în care
acesta este necesar. Studenţii vor avea la dispoziţie cel puţin 5 zile lucrătoare pentru a
transmite acest răspuns.
(5) În cazul nerespectării alineatului (4) din prezentul articol, hotărârile sunt considerate
nule şi inexistente.
(6) Secretariatele facultăţilor şi secretariatul rectoratului au obligaţia de a arhiva toate
anunţurile publicate prin afişare la aviziere.
Art. 46. Studentul are dreptul să decidă liber asupra apartenenţei sale politice şi
religioase şi să acţioneze în aceste domenii numai în afara Universităţii.
Art. 47. (1) Studenţii au dreptul să participe la cele două tipuri de activităţi
didactice prevăzute în planurile de învăţământ şi anume: activităţi teoretice, concretizate
prin cursuri, şi activităţi aplicative, concretizate prin seminarii, tutoriate, lucrări practice,
proiecte şi practică.
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(2) Studenţii au obligaţia să efectueze integral toate activităţile aplicative prevăzute în
planurile de învăţământ ale programelor de studiu la care sunt înmatriculaţi şi anume:
seminariile, tutoriatele, lucrările practice, proiectele şi practica.
(3) Titularul de curs poate opta pentru caracterul facultativ al seminariilor.
Art. 48. Studenţii se obligă a îndeplini planurile de învăţământ şi programele analitice
ale disciplinelor.
Art. 49. (1). Studenţii au obligaţia să nu recurgă la nici un tip de mijloace sau modalităţi
frauduloase (de tip copiat, utilizarea de aparatură electronică etc.) cu scopul promovării
unui examen.
(2) Încălcarea acestei obligaţii atrage după sine sancţionarea celor vinovaţi, în funcţie
de gravitatea abaterilor.
Art. 50. (1) Studenţii au obligaţia de a respecta Carta Universităţii, regulamentele şi
deciziile adoptate la nivelul UDJG de către conducere, inclusiv Codul de etică al
Universităţii.
(2) Încălcarea obligaţiilor prevăzute de regulamentele în vigoare atrage după sine
sancţionarea celor vinovaţi, în funcţie de gravitatea abaterilor.
(3) În toate situaţiile este obligatorie ascultarea prealabilă a studentului în cauză.
Art. 51. Studenţii au obligaţia să respecte standardele de calitate impuse de către
Universitate.
Art. 52. Studenţii au obligaţia de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de
a recunoaşte paternitatea informaţiilor prezentate în lucrările elaborate. Ei au obligaţia
de a elabora lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire originale.
Art. 53. Studenţii au obligaţia de a semnala orice nereguli în procesul de învăţământ şi
în cadrul activităţilor conexe.
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Art. 54. Studenţii au obligaţia de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa
oricărei situaţii care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu
individual şi general.
Art. 55. Studenţii trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile financiare impuse de către
Universitate, în condiţiile stipulate în Contractul de studii/actul adiţional şi impuse de
lege.
Art. 56. (1) În cadrul Universităţii studenţii trebuie să manifeste un comportament
adecvat mediului academic.
(2) Studenţii se obligă a folosi cu bună-credinţă bunurile materiale puse la dispoziţia
acestora de către Universitate, biblioteci, cămine etc.
(3) Studenţii se obligă a plăti sumele corespunzătoare prejudiciilor cauzate Universităţii
prin degradarea sau distrugerea bunurilor materiale utilizate.
(4) Studenţii au obligaţia să respecte corpul profesoral şi personalul auxiliar.
(5) Studenţii au obligaţia să nu participe la activităţi academice sub influenţa băuturilor
alcoolice sau a altor substanţe interzise.
(6) Studenţii au obligaţia de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite,
toate facilităţile şi subvenţiile primite.
(7) Studenţii au obligaţia de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul
universitar.
(8) Studenţii au obligaţia de a se abţine de la propaganda politică sau religioasă în
cadrul comunităţii universitare.
Art. 57. Studenţilor nu li se pot aplica alte sancţiuni, decât dacă acestea sunt prevăzute
în acte emise de Senatul Universităţii.
CAP. III. DISPOZIŢII FINALE
Art. 58. La data intrării în vigoare a prezentului Cod, se abrogă oricare altă
reglementare privind drepturile, obligaţiile şi reprezentarea studenţilor, cu excepţia
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prevederilor Cartei universitare în acest sens sau a oricăror transpuneri ale normelor
legale.
Art. 59. Prezentul Cod este completat de prevederile Regulamentului Activităţii
Universitare a Studenţilor.
Art. 60. Prezentul Cod poate fi schimbat la propunerea a 2/3 din numărul studenţilor
reprezentanţi în Consiliile facultăţilor şi Senatul Universităţii sau a 25% din studenţii
U.D.J.G., pe bază de petiţie semnată.
Art. 61. Prezentul cod a fost întocmit de către Liga Studenţilor din Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galaţi şi studenţii reprezentanţi din Senatul Universităţii.

Prezentul Cod al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi a fost aprobat de Senatul UDJG prin Hotărârea nr. 68/29.7.2013.
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