UNIVERSITATEA “EFTIMIE MURGU” DIN REŞIłA
P-Ńa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-ReşiŃa, Tel: +40 255 210227, Fax: +40 255 210230
E-mail: rector@uem.ro, www.uem.ro

Aprobat în Senatul din data de 27.07.2012
PREŞEDINTE SENAT,
Prof. univ. dr. Marian MIHĂILĂ

CODUL UNIVERSITAR
al drepturilor şi obligaŃiilor studentului
Cod: R13

CAPITOLUL I: DispoziŃii generale …………………………. pag. 2
CAPITOLUL II: Drepturile studentului ……………………… pag. 4
CAPITOLUL III: ObligaŃiile studentului ……………………… pag. 8
CAPITOLUL IV: Drepturile şi obligaŃiile studentuluidoctorand …………………………………… pag. 9
CAPITOLUL V: DispoziŃii finale ……………………………... pag. 11

Cod: R13

Universitatea ,,Eftimie Murgu” din ReşiŃa

1
EdiŃia 1/revizia 0

CAPITOLUL I: DispoziŃii generale
Art. 1
Prezentul cod cuprinde drepturile şi obligaŃiile studenŃilor înmatriculaŃi în Universitatea „Eftimie
Murgu” din ReşiŃa (UEMR), în conformitate cu legislaŃia în vigoare:
-

Legea educaŃiei naŃionale nr.1/2011 ;
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
HG nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenŃă;
HG 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
HG nr.681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat;
OUG nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităŃii educaŃiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006;
Ordinul MECT nr. 3928/2005 privind asigurarea calităŃii serviciilor educaŃionale în
instituŃiile de învăŃământ superior;
- Ordinul MECT nr.3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaŃiilor studentului
- Metodologia de evaluare externă, standardele şi lista indicatorilor de performanŃă ai
ARACIS;
- Carta şi regulamentele UniversităŃii „Eftimie Murgu” din ReşiŃa.

Art. 2
Principiile care reglementează activitatea studenŃilor în cadrul comunităŃii universitare, potrivit art.
202, alin. (1) din Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:
(1) principiul nediscriminării - în baza căruia toŃi studenŃii beneficiază de egalitate de tratament în cadrul universităŃii;
(2) principiul dreptului la asistenŃă şi la servicii complementare gratuite – 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 cărŃi de specialitate şi publicaŃii ştiinŃifice; acces la datele referitoare la situaŃia şcolară personal;
(3) principiul participării la decizie – în baza căruia deciziile în cadrul UEMR sunt luate cu
participarea reprezentanŃilor studenŃilor;
(4) principiul libertăŃii de exprimare – în baza căruia studenŃii au dreptul să îşi exprime liber
opiniile academice, în cadrul UEMR;
(5) principiul transparenŃei şi al accesului la informaŃii – în baza căruia studenŃii au dreptul
la acces liber şi gratuit la informaŃii care privesc propriul parcurs educaŃional şi viaŃa comunităŃii academice din UEMR.
Art. 3
(1) Calitatea de student se dobândeşte prin admiterea la un program de studii universitare de
licenŃă, master respectiv doctorat şi o păstrează pe întreaga perioadă de la înmatriculare şi până la
susŃinerea examenelor de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puŃin pe perioada de întrerupere a studiilor, potrivit art.162, alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Contractul de studii încheiat între student şi Universitatea „Eftimie Murgu” din ReşiŃa în
urma admiterii la un program de studii universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar.
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Art. 4
(1) StudenŃii se pot asocia în structuri sau organizaŃii studenŃeşti potrivit prevederilor
art.203, alin (1) din Legea nr.1 /2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) OrganizaŃiile studenŃeşti legal constituite în cadrul UEMR au drept de acces în spaŃiile
universitare pentru a organiza proiecte pentru studenŃi sau pentru a derula activităŃile interne, în
afara orelor de curs şi a altor activităŃi prestabilite conform procedurilor UEMR, prin buna cooperare şi consultare dintre Liga StudenŃilor din UEMR şi/sau celelalte organizaŃii studenŃeşti şi Conducerea UniversităŃii „Eftimie Murgu” din ReşiŃa.
Art. 5
Liga studenŃilor va elabora anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod; raportul se va face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul universităŃii
www.uem.ro . Universitatea „Eftimie Murgu” din ReşiŃa va face publice modalităŃile de soluŃionare a eventualelor neajunsuri sesizate în raport.
Art. 6
StudenŃii sunt parteneri ai UniversităŃii „Eftimie Murgu” din ReşiŃa şi membrii ai comunităŃii
universitare alături de personalul didactic şi de cercetare şi personalul auxiliar, având drepturi şi
îndatoriri stabilite în baza principiilor enunŃate prin Legea nr.1/2011 şi prin Carta universitară
UEMR.
Art. 7
În cadrul UniversităŃii „Eftimie Murgu” din ReşiŃa, ca instituŃie de învăŃământ superior de stat, se
asigură un învăŃământ echitabil în ceea ce priveşte admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor.
Art. 8
CandidaŃii proveniŃi din medii dezavantajate din punct de vedere economic, inclusiv absolvenŃii de
liceu din mediul rural, sau marginalizate din punct de vedere social, pot beneficia de un număr de
locuri bugetate (fără taxă) garantate de stat conform prevederilor legale.
Art. 9
În cadrul UniversităŃii „Eftimie Murgu” din ReşiŃa sunt interzise discriminările individuale sau de
grup pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, potrivit prevederilor art.118, alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10
Pentru studenŃii cu dizabilităŃi fizice, în Universitatea „Eftimie Murgu” din ReşiŃa, se asigură căi de
acces adaptate acestora în toate spaŃiile universitare şi condiŃii pentru desfăşurarea normală a activităŃilor didactice, sociale şi culturale.
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CAPITOLUL II: Drepturile studentului
Art. 11
(1) În baza principiilor enunŃate în Legea nr.1 /2011, studentul are următoarele drepturi:
a) dreptul la învăŃământ de calitate;
b) dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă, cu recunoaşterea, conform legii, a
creditelor obŃinute în acest fel;
c) dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislaŃiei în vigoare şi a
Cartei universitare;
d) dreptul la protecŃia datelor personale, potrivit reglementărilor legale în domeniu;
e) dreptul la suport de curs gratuit (de minim 5 pagini), în format fizic sau electronic şi acces la
toate materialele didactice disponibile în mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe site-ul
facultăŃii;
f) dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la
programa analitică, structura şi obiectivele cursului, competenŃele generate de acesta, precum şi
cu privire la modalităŃile de evaluare şi examinare. Orice modificare ulterioară a modalităŃilor
de evaluare şi examinare poate fi făcută doar cu acordul studenŃilor;
g) dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al studentului” cu informaŃii referitoare la: drepturile şi obligaŃiile studentului, disciplinele din planul de învăŃământ, serviciile puse la dispoziŃie de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor în anul curent, baza materială a universităŃii şi a facultăŃii, informaŃii despre asociaŃiile studenŃeşti legal
constituite, modalităŃi de acces la burse şi alte mijloace de finanŃare, mobilităŃi, precum şi alte
facilităŃi şi subvenŃii acordate;
h) dreptul de a beneficia de un îndrumător de an, din rândul cadrelor didactice, din facultatea în
cadrul căreia îşi desfăşoară cursurile;
i) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarilor, lucrărilor practice, a prestaŃiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaŃionale 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. Evaluările sunt informaŃii publice şi sunt folosite în evaluarea performanŃelor respectivelor cursuri, seminarii, stagii de practică, programe de studiu şi cadre didactice;
j) dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale universităŃii la care studiază, în condiŃiile legislaŃiei în vigoare;
k) drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obŃinute prin activităŃile de cercetare-dezvoltare, creaŃie artistică şi inovare, conform legislaŃiei în vigoare şi a Cartei universitare şi a eventualelor contracte între părŃi;
l) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică, profesională, psihologică şi socială, conexe activităŃii de învăŃământ, puse la dispoziŃie de UEMR, potrivit Cartei
universitare;
m) dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum şi
dreptul la baza materială, transport şi masă asigurate în condiŃiile legii;
n) dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a
obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu;
o) dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform Cartei universitare şi a legislaŃiei în vigoare;
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p) dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaŃie internaŃională dacă există
această posibilitate în UEMR, în limita locurilor atribuite pentru acest tip de program de studii;
q) dreptul de a refuza să participe la procesul educaŃional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând
cursuri, laboratoare şi seminarii, exceptând cazurile de pregătire practică;
r) dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenŃelor dobândite după parcurgerea
unui curs, cu respectarea programei şi dreptul de a cunoaşte baremul după care a fost evaluat;
s) dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă, care nu limitează atingerea standardelor examinării, atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care
face imposibilă prezentarea cunoştinŃelor învăŃate în maniera prestabilită de către titularul de
curs;
t) dreptul de a contesta notele obŃinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale
universităŃii. Rezolvarea contestaŃiei va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadre
didactice care au evaluat iniŃial, în prezenŃa studentului contestator, în cazul care studentul solicită acest lucru;
u) dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrării de
licenŃă/disertaŃie şi de a i se comunica punctajul acordat;
v) dreptul de a beneficia de un proces educaŃional centrat pe student în vederea dezvoltării personale, integrării în societate şi dezvoltării capacităŃii de angajare, păstrării locului de muncă şi
mobilităŃii pe piaŃa muncii;
w) dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învăŃare 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 opŃionale şi/sau facultative din totalitatea cursurilor
oferite de universitate.
(2) Universitatea va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenŃi pe site-ul
propriu (www.uem.ro), în format lizibil, în condiŃiile legislaŃiei în vigoare. Rezultatele vor conŃine centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare cadru didactic în parte.
Art. 12
(1) StudenŃii sunt reprezentaŃi în structurile consultative, decizionale şi executive din cadrul UniversităŃii „Eftimie Murgu” din ReşiŃa, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Cartei universitare.
(2) StudenŃii participă la luarea deciziilor din cadrul UEMR în temeiul următoarelor drepturi:
a) dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universităŃii, conform Legii nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) dreptul de a fi reprezentaŃi în Senatul Universitar şi în consiliul facultăŃii într-o proporŃie de minim 25%, în condiŃiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a Cartei universitare;
c) dreptul de a fi reprezentaŃi în structurile universităŃii care gestionează serviciile sociale, inclusiv
comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice;
d) dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităŃii de desemnare a rectorului prin
reprezentanŃi, precum şi în procesul de desemnare a acestuia indiferent de modalitatea de desemnare, potrivit art. 209 alin (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
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e) dreptul de a fi informaŃi şi consultaŃi de către reprezentanŃii studenŃilor în legătură cu hotărârile
votate în structurile de conducere ale instituŃiei din care aceştia fac parte.
(3) În cadrul UniversităŃii „Eftimie Murgu” din ReşiŃa, nu se poate condiŃiona statutul de student
reprezentant în funcŃie de performanŃele academice, prezenŃa la cursuri, seminarii şi laboratoare.
Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenŃilor reprezentanŃi, indiferent
de nivelul de reprezentare, conform prevederilor art.312 din Legea nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
(4) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale (consiliul facultăŃii, senat şi consiliul de administraŃie) ale universităŃii pentru mai mult de 4 ani, indiferent de
perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora;
(5) ReprezentanŃii studenŃilor în Consiliile facultăŃilor şi în Senatul universităŃii sunt aleşi prin votul
direct, secret şi universal al tuturor studenŃilor de la nivelul facultăŃii, respectiv universităŃii. OrganizaŃiile studenŃeşti legal constituite la nivel de facultate/universitate pot delega reprezentanŃi de
drept în aceste structuri. Numărul reprezentanŃilor delegaŃi de organizaŃii studenŃeşti în aceste structuri se stabileşte în baza autonomiei universitare.
(6) Procesul de desemnare a studenŃilor 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 studenŃi.
Art. 13
(1) StudenŃii beneficiază de gratuitate pentru:
a) studii universitare de licenŃă şi master în limita locurilor bugetare (Fără taxă) disponibile şi
a reglementărilor din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul
cetăŃenilor români, cetăŃenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparŃinând
SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene, conform art. 142 alin. (4), etnicilor români de pretutindeni conform art. 205 alin. (4), precum şi în cazurile prevăzute la art.
205 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) eliberarea actelor de studii şi a celor care atestă statutul de student (inclusiv situaŃia şcolară /
foaia matricolă, a diplomelor de licenŃă, master şi doctor, suplimentele la diplomă, adeverinŃele, carnetele şi legitimaŃiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă);
c) 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 graniŃelor Ńării,
potrivit prevederilor art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, Universitatea „Eftimie Murgu” din ReşiŃa poate
percepe taxe stabilite în temeiul autonomiei universitare.
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(3) StudenŃii beneficiază de următoarele reduceri de tarife:
a) cu cel puŃin 50% pentru transportul local în comun, de suprafaŃă 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;
b) de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituŃii publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) StudenŃii sunt încurajaŃi să participe la acŃiuni de voluntariat, la activităŃi la care UEMR este
partener, pentru care pot primi un număr de credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, .
Art. 14
StudenŃii beneficiază de următoarele drepturi sociale:
a) asistenŃă medicală gratuită potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) cazare contra cost, cu excepŃia cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condiŃiile legii;
c) subvenŃii pentru cazare conform art. 205, alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
d) acces în spaŃiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenŃi sau pentru a derula
activităŃile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităŃi prestabilite, în conformitate cu
prevederile Cartei universitare;
e) dreptul de a sesiza abuzuri şi nereguli şi de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări de
către organisme specializate prevăzute de legislaŃia în vigoare, precum şi dreptul la protecŃia
celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecŃia personalului din autorităŃile publice, instituŃiile publice şi din alte unităŃi care semnalează încălcări ale legii;
f) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate sau transmise, cu semnătură
electronică, la adresele oficiale de e-mail ale universităŃii şi de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condiŃiile stabilite de lege şi de regulamentele universitare;
g) dreptul la un termen de înscriere de cel puŃin 5 zile lucrătoare de la afişarea anunŃului pentru
concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare şi mobilităŃi.
Art. 15
(1) StudenŃii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu precum şi
alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta universitară.
(2) StudenŃii au dreptul să fie informaŃi cu privire la numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe practicate de către UEMR.
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Art. 16
(1) StudenŃii pot beneficia de următoarele tipuri de burse:
a) burse pentru stimularea performanŃei, care se distribuie conform Regulamentului de burse
ale UniversităŃii „Eftimie Murgu” din ReşiŃa şi pot fi împărŃite în burse de merit, de studiu şi
de excelenŃă;
b) burse sociale, pentru susŃinerea financiară a studenŃilor cu venituri reduse, al căror cuantum
minim este propus anual de Consiliul NaŃional pentru FinanŃarea ÎnvăŃământului Superior,
raportându-se la costurile reale pentru masă şi cazare. Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse;
c) burse UEMR din venituri proprii extrabugetare, conform regulamentului de burse ale
UEMR;
d) burse pe bază de contract încheiat cu operatorii 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.
(2) StudenŃii pot beneficia de împrumuturi prin AgenŃia de Credite şi Burse pentru StudenŃi în conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 17
(1) StudenŃii care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în educaŃia şi
formarea lor profesională, culturală sau sportivă, beneficiază de locuri în taberele tematice în limita
bugetului acordat în acest scop.
(2) În cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesională pentru care studenŃii pot
primi un număr de credite ECTS, conform Cartei universitare.
(3) Taberele tematice pot fi organizate de MECTS prin organismele sale, în perioada vacanŃelor, cu
consultarea federaŃiilor naŃionale studenŃeşti legal constituite.

CAPITOLUL III: ObligaŃiile studentului
Art. 18
StudenŃii au următoarele obligaŃii:
a) de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăŃământ şi programelor analitice ale disciplinelor;
b) de a respecta carta, regulamentele şi deciziile universităŃii;
c) de a participa la şedinŃele structurilor de conducere din cadrul UniversităŃii „Eftimie Murgu” din
ReşiŃa în calitate de reprezentanŃi aleşi ai studenŃilor;
d) de a respecta standardele de calitate impuse de către Universitatea „Eftimie Murgu” din ReşiŃa;
e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte paternitatea informaŃiilor
prezentate în lucrările elaborate;
f) de a respecta prevederile codului etic al universităŃii;
g) de a elabora şi susŃine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire originale;
8
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h) de a sesiza autorităŃilor competente orice nereguli în procesul de învăŃământ şi în cadrul activităŃilor conexe acestuia;
i) de a participa la activităŃi academice în Ńinută decentă, adecvată mediului academic, fără a fi sub
influenŃa băuturilor alcoolice sau a altor substanŃe interzise;
j) de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvat mediului universitar;
k) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaŃiei stabilite, toate facilităŃile şi subvenŃiile
primite;
l) de a respecta curăŃenia, liniştea şi ordinea în spaŃiul universitar;
m) de a păstra integritatea şi buna funcŃionare a bazei materiale puse la dispoziŃia lor de către Universitatea „Eftimie Murgu” din ReşiŃa;
n) de a suporta eventualele prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziŃia lor de către Universitatea „Eftimie Murgu” din ReşiŃa;
o) de a informa autorităŃile competente cu privire la existenŃa oricărei situaŃii care ar putea influenŃa buna desfăşurare a activităŃilor de studiu individual şi general;
p) de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către Universitatea „Eftimie Murgu” din
ReşiŃa, în condiŃiile stabilite în contractul de studiu.

CAPITOLUL IV: Drepturile şi obligaŃiile studentului-doctorand
Art. 19
Calitatea de student-doctorand se dobândeşte prin admiterea şi înmatricularea la un program
de studii universitare de doctorat, potrivit art. 142 alin. (7) şi art. 199 alin. (2) din Legea nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 20
Drepturile şi obligaŃiile studentului-doctorand sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.
681/2011, privind aprobarea Codului Studiilor universitare de doctorat care cuprinde:
(1) Pe parcursul derulării programului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand are
dreptul:
a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a
comisiei de îndrumare;
b) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul IOSUD, atunci când sunt în discuŃie teme relevante pentru studiile universitare de doctorat;
c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale prin studenŃi-doctoranzi membrii ai
Consiliului şcolii doctorale în proporŃie de 20% , conform art. 14, al. (2), din HG nr.681/2011;
d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii doctorale
şi ale IOSUD pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat;
e) să se înscrie la cursurile şi seminarele organizate de alte şcoli doctorale;
f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD sau din cadrul unor unităŃi de cercetare-dezvoltare, care au încheiat acorduri sau parteneriate instituŃionale cu IOSUD;
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g) să beneficieze de mobilităŃi naŃionale sau internaŃionale;
h) să beneficieze de sprijin instituŃional pentru a participa la conferinŃe sau congrese ştiinŃifice, ateliere de lucru, şcoli de vară ori iarnă şi seminare naŃionale şi internaŃionale în domeniul de specializare în care şi-a ales teza de doctorat;
i) să participe la sesiunile de comunicări ştiinŃifice organizate de şcoala doctorală sau/şi de IOSUD;
j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul şcolii doctorale.
k) să fie informat, o data la 6 luni, asupra modului în care au fost utilizate fondurile din grantul doctoral
l) să beneficieze de o perioadă de graŃie de maximum 2 ani, după termenul stabilit, pentru a finaliza
şi susŃine public teza, depăşirea acestui termen conducând în mod automat la exmatricularea sa.
m) pe parcursul desfăşurării studiilor universitare de doctorat, persoana înscrisă în programul de
studii are calitatea de student-doctorand. StudenŃii-doctoranzi sunt încadraŃi de către IOSUD sau
oricare dintre membrii IOSUD ca asistenŃi de cercetare sau asistenŃi universitari, pe perioadă determinată.
n) să beneficieze, pe toată durata activităŃii, de recunoaşterea vechimii în muncă şi specialitate şi de
asistenŃă medicală gratuită, fără plata contribuŃiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
o) să desfăşoare activităŃi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore
convenŃionale didactice pe săptămână. ActivităŃile didactice care depăşesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu legislaŃia în vigoare, intrând sub incidenŃa Codului muncii, cu respectarea
drepturilor şi obligaŃiilor ce revin salariatului şi cu plata contribuŃiilor datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
p) să îi fie recunoscută perioada desfăşurării studiilor universitare de doctorat, conform legislaŃiei în
domeniul pensiilor, pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu excepŃia cazului în care studentuldoctorand realizează venituri pentru care plăteşte, în această perioadă, contribuŃii la asigurările sociale.
(2) Studentul-doctorand are următoarele obligaŃii:
a) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi îndeplinească obligaŃiile
de susŃinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor cercetării;
b) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de câte
ori i se solicită;
c) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat;
d) să respecte disciplina instituŃională şi toate regulamentele UEMR.
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(3) Drepturile şi obligaŃiile studenŃilor-doctoranzi se stabilesc prin contractul de studii universitare
de doctorat elaborat de Şcoala doctorală şi aprobat de CSUD, fiind semnat de studentul-doctorand,
conducătorul de doctorat şi reprezentanŃii instituŃiei, care reprezintă legal IOSUD.

CAPITOLUL V: DispoziŃii finale
Art. 21
(1) Universitatea „Eftimie Murgu” din ReşiŃa va institui un sistem de aplicare şi monitorizare a respectării prevederilor Codului universitar al drepturilor şi obligaŃiilor studentului.
(2) Prezentul Cod poate fi adnotat şi completat ori de câte ori este nevoie.
Art. 22
Prezentul Regulament a fost revizuit în Consiliul de administraŃie din data de 24.07.2012 şi aprobat
de Senatul UniversităŃii „Eftimie Murgu” din ReşiŃa în data de 27.07.2012.
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