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Raport privind respectarea Codului universitar al drepturilor și 

obligațiilor studenților   în anul universitar 2018-2019 

 

Pe parcursul anului 2018-2019, studenții au semnalat organizației o serie de situații prin 

care le-au fost încălcate drepturile. Acestea sunt reprezentate de următoarele: 

 

1. Dreptul la suport de curs gratuit (de minim 5 pagini), în format fizic sau electronic și 

acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit, în bibliotecile universitare 

sau pe siteul facultăţii 

În general, studenții beneficiază de suport de curs în format electronic în mod gratuit din 

partea cadrelor didactice, acesta fiind diseminat studenților prin intermediul reprezentantului de 

an. Din păcate, au fost identificate situații în care suportul de curs a fost pus la dispoziția 

studenților la sfârșitul semestrului sau nu a fost diseminat. Recomandăm utilizarea platformei de 

e-learning pentru încărcarea suportului de curs după fiecare curs susținut, facilitând astfel 

distribuirea materialelor către toți studenții. 

2. Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu 

privire la fișa disciplinei, structura și obiectivele cursului, competențele generate de 

acesta, precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare 

ulterioară a modalităților de evaluare și examinare, poate fi făcută doar cu acordul 

studenților 

Studenții sunt informați în primele două săptămâni de la începerea semestrului despre 

componența și obiectivele cursului, precum și metoda de evaluare. Însă, au fost identificate 

situații în care studenții nu au fost informați despre ponderea examenului practic în nota finală. 

3. Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a 

prestației cadrelor didactice  

Studenții își pot evalua cadrele didactice prin intermediul unui chestionar care este accesat 

prin intermediul platformei de intranet, însă numărul respondenților este scăzut. Recomandăm 

diversificarea metodelor de promovare a perioadei disponibile pentru evaluarea cadrelor didactice 

astfel încât informația să ajungă la cât mai mulți studenți. De asemenea, dorim să semnalăm 

nevoia de evaluare a tuturor cadrelor didactice care au susținut cursuri, seminarii sau lucrări 

practice pe parcursul semestrului. 
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4. Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și alte documente ale 

instituției la care studiază 

Aceste documente sunt publice pe site-ul oficial al universității. Se recomandă 

actualizarea după fiecare ședință a  Consiliului Facultății  a hotărârilor.  

 

Alte aspecte semnalate de studenți: 

• Intervale mari de timp între susținerea examenului și primirea rezultatelor 

• Situații în care cursurile/stagiile nu s-au susținut 

• Lipsa unui spațiu în Spitalul Județean unde studenții se pot schimba în uniforma de 

spital și numărul insuficient de dulapuri pentru depozitarea hainelor și a ghiozdanelor 

• Numărul insuficient de mașini de spălat rufe în cămine 

• Lipsa unei reglementări prin intermediul căreia studenții reprezentanți în structurile de 

conducere ale universității/facultății pot fi înlocuiți cu membrii supleanți atunci când 

nu își pot îndeplini atribuțiile, spre exemplu atunci când sunt plecați într-o mobilitate 

externă 

 

În vederea îmbunătățirii relației dintre studenți și conducerea universității și a facultății, 

poziția noastră privind implicarea organizațiilor legal constituite în reprezentarea studențească 

este în asentimentul recomandărilor Raportului de evaluare instituțională a universității redactat 

de studenții evaluatori ARACIS, și anume implicarea organizațiilor studențești în structurile de 

conducere ale universității și facultății și în diferitele comisii de la nivel de universitate/facultate. 

 

În ceea ce privește activitatea întreprinsă de ASSM, aceasta s-a realizat respectând 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității organizațiilor studențești și a Cartei 

Universității. Printre activitățile întreprinse enumerăm: 

• Congresul pentru Studenți și Tineri Medici KRONMED, organizat cu sprijinul 

financiar al universității prin proiectul “Împreună pentru Universitate”, precum și 

cu sprijinul Facultății de Medicină 

• Campanii de informare publică privind problematici de sănătate publică, precum 

metode de screening pentru cancerul de sân și de prostată,  promovarea unei 

alimentații sănătoase, combaterea sedentarismului, acordarea primului ajutor în 

caz de accident rutier etc 

• Campanii de donare de sânge 

• Workshop privind Medicina Dezastrelor,  
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• Cercuri științifice 

 

Activitatea Asociației Științifice a Studenților Mediciniști Brașoveni poate fi urmărită 

accesând www.assmbv.ro . 

 

     Președinte ASSM, 

Maria Alexandra Dinuță     
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