RAPORT PRIVID RESPECTAREA CODULUI DREPTURILOR I OBLIGA IILOR
STUDENTULUI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Asocia ia Studen ilor din Universitatea Transilvania din Bra ov, cu sediul în Bra ov,
Strada Memorandumului 32, Cămin 8, Etaj 3, reprezentată de tefan Colessa în calitate de
Pre edinte, vă transmite prezentul raport în conformitate cu Art. 5 din Codul Drepturilor i
Obliga iilor Studentului.
Pentru început am vrea să facem câteva precizări cu referire la Nota de răspuns oferită în data de
24.10.2016 de către Universitatea Transilvania din Brașov pentru rapoartele aferente anului universitar
2015-2016.
Aici am vrea să remarcăm faptul că în ultimul paragraf al notei de răspuns se precizează,
făcându-se referire la Regulamentul de activitate profesională a studenților, că examenele semestriale
nu pot fi contestate.
Această afirma ie este total nefondată! Dacă ne raportăm atât la Art. 11, Lit. (t) din Codul
universitar al drepturilor i obligațiilor studentului, parte integrantă din Legea 1/2011 cu modificările i
completările ulterioare, cât i la Art. 18, Alin. (1) din Regulamentul privind activitatea profesională a
studenților putem observa că studenții AU DREPTUL să depună contestație cu privire la orice notă
obținută la un examen scris.
În raportul din anul precedent, Asociația Studenților din Universitatea Transilvania a atras atenția
asupra faptului că din comisiile de rezolvare a contestațiilor NU au voie să facă parte cadrele didactice
care au evaluat inițial lucrarea. Acest aspect trebuie RESPECTAT neapărat, deoarece acesta este
motivul pentru care studenților le este ”frică” să depună contestații. De aici apar zecile de studenți care
ajung să aibă o restanță la un anumit cadru didactic (indiferent de câte ori ar susține examenul i
indiferent cât de mult ar învăța). Câte un astfel de cadru didactic probabil există în toate facultățile însă
putem da exemplu trei dintre facultăți, iar cadrele didactice le puteți identifica dumneavoastră foarte
u or - Facultatea de Construcții, Facultatea de tiințe Economice i Administrarea Afacerilor, Facultatea
de Mecanică.
Art. 4
Universitatea Transilvania din Bra ov a sprijinit atât logistic cât i financiar activitățile
derulate de către organizațiile studențe ti.
Filialele unor organizații studențe ti naționale sau internaționale NU sunt asocia ii studen e ti
constituite la nivelul facultă ii/universită ii.

Art. 9
În cadrul Universității Transilvania din Bra ov NU ne-au fost sesizate forme de discriminare i
nici nu au avut loc evenimente de propagandă politică.
Art. 11
Universitatea Transilvania din Bra ov a oferit acces studen ilor către diverse programe de
mobilitate atât înternă cât i externă. NU am fost sesizați cu privire la încălcarea dreptului de protecție a
datelor personale.
Suportul de curs i materialele didactice NU sunt oferite studen ilor de către toate
facultă ile, respectiv de către toate cadrele didactice.
Structura i obiectivele cursurilor cât i modalitatea de evaluare a studen ilor au fost
transmise acestora la începutul anului universitar, însă nu toate modificările ce in de modalitatea
de examinare s-au făcut cu acordul studen ilor.
Hotărârile Consiliului de Administrație, respectiv ale Senatului, ce sunt publicate pe site-ul
propriu al Universității Transilvania din Bra ov, ar trebui să conțină i anexele aferente. Hotărârile
Consiliului de Administrație le sunt comunicate TUTUROR studenților i prin e-mail, însă nu toți
studenții accesează contul de e-mail oferit gratuit de universitate.
Dreptul la practică a fost respectat de către facultă ile universită ii, ba mai mult
Universitatea Transilvania din Bra ov a venit cu opțiuni clare de practică de la mai multe entități din
mediul privat.
Ar trebui reglementat CLAR i pus în aplicare modul de contestare al notelor obținute la
examene. Comisiile ce rezolvă aceste contesta ii (ca în oricare alt proces democratic) nu au în
componen a lor cadrele didactice ce au evaluat ini ial! Studen ilor le este frică să facă contesta ii
tocmai din acest motiv.
Art. 12
Chiar dacă nu este o obligativitate, ci o optiune (”pot delega”), conducerea Senatului
Universită ii Transilvania din Bra ov a refuzat delegarea de către asociațiile studențe ti legal
constituite la nivel de facultate/universitate a unor reprezentan i de drept în structurile decizionale
(Consiliile Facultăților, Senat).
Art. 13
NU este reglementată modalitatea prin care studen ii ce participă la ac iuni de voluntariat
primesc credite transferabile i nici numărul de credite pe care îl pot primi.

Art. 14
Drepturile sociale ale studen ilor Universită ii Transilvania din Bra ov au fost respectate,
mai mult de atât Consiliul de Administrație al universității a oferit mai multe facilități studenților din
diferite medii defavorizate, studenților cu situații colare deosebite sau studenților implicați în
activitățile extracuriculare.
Art.16
Bursele în cadrul Universită ii Transilvania din Bra ov au fost acordate în baza unui
regulament bine pus la punct, iar fondurile pentru burse primite de la ministerul de resort au fost
suplimentate din venituri proprii extrabugetare prin aprobarea Senatului la propunerea
Consiliului de Administra ie.
Art. 17
Taberele studen e ti sunt acordate în baza unei Metodologii venite de la Ministerul
Tineretului i Sportului.
Conducerea Universită ii Transilvania din Bra ov a respectat întocmai criteriile, termenele
precum i prevederile acestei Metodologii.
Metodologia amintită mai sus suferă de ni te deficien e, însă Asociația Studenților din
Universitatea Transilvania din Bra ov (ASUT) s-a implicat în fiecare an (prin participări directe la
consultările de la Ministerul Tineretului i Sportului sau prin reprezentanții no tri la nivel național Uniunea Națională a Studenților din România) pentru mărirea numărului de locuri aferent universității
noastre cât i pentru a crea o Metodologie de acordare cât mai clară.
Ne angajăm ca i anul următor să facem demersurile necesare pentru a îmbunătă i această
Metodologie. Modalitatea de promovare ține de fiecare facultate în parte i de reprezentanții studenților
din facultăți care ar trebui să disemineze aceste informații (sunt situații în care nici reprezentan ii
studen ilor nu aveau informa ii despre acest Program Na ional ceea ce denotă o proastă
comunicare între conducerile facultă ilor i studen ii reprezentan i).
Deficien ele enun ate mai sus NU in de Universitatea Transilvania din Bra ov ci in strict
de managementul defectuos al Ministerului Tineretului i Sportului, respectiv al Casei de Cultură
a Studen ilor.
Ne dorim ca deficien ele din aplicarea Codului Drepturilor i Obliga iilor Studentului pe
care noi le-am prezentat în cadrul acestui raport să fie făcute publice i totodată să fie făcute
publice i modalită ile de solu ionare a acestor deficien e (a acelora care in de Universitatea
Transilvania din Bra ov), conform Art. 5 din actul normativ la care am făcut referire mai sus.

Pre edinte,
tefan Colessa

