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RAPORT PRIVIND MODUL DE APLICARE AL CODULUI DREPTURILOR 

ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENȚILOR  

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 

 

 

Subsemnata Borcea Diana Elena, preşedinte al ASOCIAŢIEI ELSA BRAŞOV, cu sediul în 

Mun. Braşov, str. Bobului, nr. 8, bl. 47, sc. A, ap. 16, jud. Braşov, având CUI 34056022, în 

conformitate cu prevederile Codului privind drepturile şi obligaţiile studenţilor, vă prezentăm 

raportul întocmit de către noi, privind respectarea acestui act normativ şi a reglementărilor interne 

privind acest cod, pentru anul universitar 2016-2017. 

 

Sesizări referitoare la CODUL drepturilor şi obligaţiilor studentului: 

Art.4, Al.2 : - acest drept este partial respectat, deoarece deseori sunt refuzate cererile in ceea ce 

pirveste utilizarea spatiilor universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a 

derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite pe motive 

neintemeiate; de asemenea, nu ne este permis ca sediul asociatiei sa se afle in cadrul Facultatii, iar 

acest fapt are loc doar in Brasov, celelalte grupuri locale din reteaua ELSA Romania putandu-si 

desfasura activitatile in cadrul Facultatii de Drept.  

 

Art.9 : - in ceea ce priveste propaganda politica, cadrul acestei norme este imperativ, dar totusi 

actiuni de acest fel exista in cadrul Universiatii; 

 

 

 

Art.11: e) – acest drept este doar parţial respectat, nu toate cursurile sunt gratuite; 

f) – informaţiile referitoare la modalităţile de evaluare şi examinare sunt cunoscute abia 

înainte de sesiune, în niciun caz în primele două săptămâni; 
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g) – nu toţi studenţii cunosc existenţa acestui ghid, care este, de altfel, foarte folositor 

studenţilor din primul an; ar trebui promovat mult mai bine si stabilita o relatie mult mai stransa cu 

tutorii de an, astfel incat acestia sa transmita cat mai corect informatiile cu privire la anunturile 

importante postate pe pagina Facultatilor; cat despre bursele sociale, avand in vedere perioada 

scurta de intocmire a dosarelor, ar trebui postate din timp regulamentele si alte date importante 

privind acest subiect.  

h) – acest tutore trebuie sa aiba o relatie constanta si bine conturata cu studentii inca de la 

inceperea anului universitar pentru ca orice nelamuriri sa fie clarificate; 

i) – nu se cunoaşte existenţa acestui drept, iar evaluările nu sunt făcute publice precum se 

specifică în acest cod; nu există niciun rezultat publicat pe site-ul facultăţii referitor la evaluarea 

cadrelor didactice; 

m) – in ciuda faptului ca, spre exemplu, stagii de practica in cadrul Facultatii de Drept nu se 

regasesc decat prin prisma asociatiei ELSA, acestea nefiind obligatorii sau luate in considerare, nu 

reprezinta un punct de atins pentru studenti, ceea ce duce la pierderea esentei studiului materiilor de 

drept. Consideram, asadar, ca acordarea a cel putin 1 credit pentru un stagiu de practica reprezinta o 

necesitate; 

Art.14, lit. g) – în ceea ce priveşte taberele studenţeşti, ar trebui utilizată o metodă mult mai 

eficientă referitoare la promovare, întrucât foarte puţini studenţi cunosc acest drept. 

     Acestea fiind spuse, sesizarile mentionate cuprind doar nerespectari ale codului, restul actului 

normativ fiind in corespondenta cu realitatea sociala. 

     Mentionez ca si in anul urmator ne propunem sa facem demersurile necesare imbunataririi 

acestui Cod privind drepturile şi obligaţiile studenţilor si ne dorim, pe aceasta cale, ca sesizarile 

noastre sa fie luate in considerare si solutionate conform legii.  

 

PREŞEDINTE, 

BORCEA DIANA ELENA 
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