Raport privind respectarea
Codului privind drepturile și obligațiile studenților
2015-2016
1. Art. 5 – Nu am găsit niciun raport anual pentru 2012-2013 și nici pentru 2013-2014, deși
acest cod a fost „discutat și aprobat în ședința Senatului Universității Transilvania din
Brașov, din data de 18.05.2012”. În plus, pe cel pentru 2014-2015 trebuia să-l prezentăm
la finalul anului universitar în cauză, pentru a fi adus la cunoștință studenților înainte de
începerea prezentului an universitar.
2. Sunt câteva drepturi care nu suntem siguri că au fost respectate, de aceea propunem ca
acestea să fie transformate în întrebări pentru un chestionar, pe care să-l distribuim
studenților atât online, cât și fizic.
Întrebările pe care le avem legate de drepturi sunt:
a. Sunt studenții informați cu privire la acest COD al drepturilor și obligațiilor?
b. Art. 11, e) Primesc studenții suport de curs gratuit la toate materiile?
c. Art. 11, f) Sunt studenții informați cu privire la modalitățile de evaluare și
examinare la toate materiile în primele două săptămâni ale semestrului?
d. Art. 11, i) Cunosc toți studenții modalitatea de evaluare a cadrelor didactice? Și
chiar dacă o cunosc, pot evalua fiecare cadru didactic?
*nouă ni se spunea în fiecare an despre evaluare, însă puteam evalua doar doi
profesori; în plus, consider că această posibilitate de evaluare și modalitatea
prin care se face nu sunt promovate suficient către studenți.
e. Art. 11, j) Există rapoartele evaluărilor pe anii precedenți pe site-ul Universității?
Dacă da, știu studenții de existența acestora? (le-am căutat, nu le-am găsit)
f. Art. 11, n) Se asigură bază materială, transport și masă studenților care își
efectuează orele de practică în afara Brașovului? Știu studenții despre această
facilitate?
g. Art. 11, s) Sunt toți studenții tratați în mod egal? Au parte de evaluare obiectivă și
nediscriminatorie? Pentru că noi știm cazuri în care nu s-a respectat acest drept.
h. Art. 11, u) Pot studenții să conteste, într-adevăr, notele obținute? Contestațiile sunt
rezolvate de comisie sau de cadrele didactice titulare?
i. Art. 12, alin. (2), g) Există sesiuni de informare a studenților în cadrul facultăților
cu privire la hotărârile votate în structurile de conducere?
*În 3 ani de facultate nu am luat la cunoștință de aceste hotărâri decât de pe
site-ul Universității.
j. Art. 13, alin (3), b) Prevederea este valabilă doar pentru centrele universitare?
Dacă nu, aceasta nu este respectată întocmai.
k. Art. 14, e) Sunt încurajați studenții să își asume acest drept?
l. Art. 15, alin. (1) Studenții au dreptul...în ce măsură și sub ce formă le este
respectat dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu,
dar și celelalte taxe percepute de Universitate?
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3. În ceea ce privește taberele studențești, propun ca Asociațiile studențești și reprezentanții
studenților să găsească o strategie de promovare mai bună pentru locurile în tabere,
deoarece în fiecare an aceste locuri nu se ocupă la toate facultățile, studenții nefiind
înștiințați de posibilitatea aplicării și, mai ales, de deadline.
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