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CODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENŢILOR  
DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII ROMÂNO-GERMANE DIN SIBIU 

 
 
 
Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE 

 
Art. 1. Prezentul Cod cuprinde drepturile și obligațiile studenților înmatriculați în cadrul 

Universității Româno-Germane din Sibiu. 
Art. 2. Prezentul Cod a fost elaborat având în vedere prevederile cuprinse în: Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, Codul drepturilor și obligațiilor studentului adoptat prin Ordinul 
MECTS nr. 3666/2012, Carta Universităţii Româno-Germane din Sibiu, Regulamentul studenţesc 
şi celelalte regulamente interne ale U.R.G.S. 

Art. 3. (1) Calitatea de student se dobândește prin admiterea la un program de studii 
universitare de licență, master și respectiv doctorat potrivit art. 142 alin. (7) și art.199 alin. (2) din 
Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Contractul de studii încheiat între student și universitate, în urma admiterii la un 
program de studii universitare, nu se poate modifica în timpul anului universitar. 

Art. 4. (1) Studenții sunt parteneri ai Universităţii Româno-Germane din Sibiu și membri ai 
comunității universitare, beneficiind de drepturi și obligații în baza principiilor enunțate la art. 118 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

(2) Ei sunt atât beneficiari ai activităţilor formative desfăşurate în universitate, cât şi 
participanţi la organizarea şi perfecţionarea procesului de învăţământ. 

(3) Activitatea studenților în cadrul comunității universitare este reglementată de principiile 
enunțate la art. 202 alin. (1) din Legea nr. 1/2011. 

Art. 5. Activitatea studenţilor în cadrul comunităţii universitare este reglementată ținând 
cont de următoarele principii: 

a). principiul nediscriminării – în baza căruia toți studenții beneficiază de egalitate de 
tratament din partea instituției; orice discriminare directă sau indirectă față de student este 
interzisă; 

b). principul participării la decizie – în baza căruia deciziile în cadrul instituțiilor de 
învățământ superior sunt luate cu participarea reprezentanților studenților; 

c). principiul libertății de exprimare – în baza căruia studenții au dreptul să își exprime liber 
opiniile academice, în cadrul instituției de învățământ în care studiază; 

d). principiul transparenței și al accesului la informații – în baza căruia studenții au dreptul 
de acces liber și gratuit la informații care privesc propriul parcurs educațional și viața comunității 
academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii. 
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Art. 6. Studentul, în calitate de membru al comunităţii academice, are drepturi şi obligaţii 
care sunt cuprinse în prevederile legislative specifice, ale prezentului cod, Cartei U.R.G.S. şi ale 
reglementărilor adoptate de Senatul universităţii. 

Art. 7. Statul garantează pentru toți studenții din sistemul național de învățământ un 
învăţământ echitabil în ceea ce privește admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor. 

Art. 8. Studenţii beneficiază gratuit de servicii de orientare și consiliere educațională, 
profesională, de servicii de tutorat, precum și consiliere în urmărirea traseelor educaționale în 
vederea asigurării integrării lor academice, sociale și culturale în comunitate, toate acestea 
constituind împreună un criteriu de evaluare a calității la U.R.G.S. 

Art. 9. Drepturile studenților cu dizabilități fizice în desfășurarea activităților academice și a 
celor sociale și culturale sunt cele prevăzute la art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011. 
 

Capitolul II. DREPTURILE STUDENŢILOR 
 

Art. 10. Studenţii beneficiază de următoarele drepturi, în baza principiilor enunțate de 
Legea nr. 1/2011, Carta U.R.G.S. şi celelalte regulamente interne: 

1. Dreptul la învăţământ de calitate; 
2. Dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă, cu recunoaşterea, 

conform legii, a creditelor obţinute în acest fel;  
3. Dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislaţiei în vigoare 

şi a cartelor universitare; 
4. Dreptul la protecţia datelor personale; 
5. Acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare 

sau pe site-ul universităţii; 
6. Studenţii au dreptul de a fi informaţi, în primele două săptămâni de la începerea 

semestrului, cu privire la programele analitice, structura şi obiectivele cursurilor, competenţele 
generate de acestea, precum şi modalităţile de evaluare şi examinare; 

7. Dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al studentului”, cu 
informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile studentului, disciplinele din planul de învăţământ, 
serviciile puse la dispoziţie de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza 
materială a universităţii şi a facultăţii, informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite, 
modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi 
acordate, ghid accesibil și pe site-ul universității; 

8. Să utilizeze spaţiile universităţii (laboratoarele, sălile de cursuri, sălile de seminarii, 
biblioteca, sălile de lectură etc.) şi toate mijloacele puse la dispoziţie de către universitate pentru o 
cât mai bună pregătire profesională, în condiţiile stabilite de Senatul universităţii. Studenţii au 
dreptul la acces gratuit la toate spaţiile care aparţin universităţii, după un program prestabilit de 
conducerea instituţiei. Accesul gratuit peste programul stabilit de universitate se poate facilita 
organizaţiilor studenţeşti, grupurilor informale de studenţi, care prin activităţile desfăşurate permit 
crearea unui cadru propice implicării active, dezvoltării pe plan social şi cultural al studenţilor din 
universitate; 

9. Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an din rândul cadrelor didactice, din 
facultatea în cadrul căreia își desfășoară activitatea. Acesta este obligat să ofere consultanţă 
studenţilor, precum şi să aibă contactul accesibil studenţilor îndrumaţi și să fie disponibil pentru 
consultații, ori de câte ori este solicitat sau conform unui orar afișat; 

10. Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a 
prestației cadrelor didactice și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice legate de 
programul de studii urmat, potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011. Rezultatele 
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evaluărilor sunt folosite în evaluarea performanțelor respectivelor cursuri, seminarii, stagii de 
practică, programe de studiu și cadre didactice; 

11. Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și alte documente 
ale universității, în condițiile legislației în vigoare; 

12. Drepturi de autor și de proprietate intelectuală pentru rezultatele obținute prin activitățile 
de cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în vigoare și Cartei 
universitare, precum şi a eventualelor contracte între părţi; 

13. Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere academică, 
profesională, psihologică și socială, conexe activității de învățământ, puse la dispoziție de U.R.G.S. 
Informaţii despre aceste servicii, modalitatea de a le accesa, contactul şi programul vor fi 
disponibile pe site-ul universităţii; 

14. Dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, 
precum și dreptul la baza materială, transport și masă asigurate în condițiile legii; 

15. Dreptul la recunoașterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de 
îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu și în conformitate cu 
prevederile Regulamentului privind creditele transferabile (ECTS); 

16. Dreptul de a întrerupe și relua studiile conform Regulamentului studenţesc și a 
legislației în vigoare; 

17. Dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulație internațională dacă 
va exista această posibilitate în Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în limita locurilor 
atribuite pentru aceste tipuri de programe de studii; 

18. Dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi, 
reprezentând cursuri, laboratoare și seminarii, stagii de practică; 

19. Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după 
parcurgerea unui curs, cu respectarea programei și dreptul de a cunoaște baremul după care au 
fost evaluați; 

20. Dreptul de a afla răspunsul evaluării în maxim două săptămâni de la susținerea 
examenului; 

21. Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate 
temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoștințelor 
învățate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să 
nu limiteze atingerea standardelor examinării; 

22. Dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform regulamentelor 
interne ale universităţii; 

23. Dreptul de a beneficia de un proces educațional centrat pe student în vederea 
dezvoltării personale, integrării în societate și dezvoltării capacității de angajare, păstrării locului de 
muncă și mobilităţii pe piața muncii; 

24. Studenții au dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învățare conform Legii 1/2011, 
art. 123 alin. (7). În acest sens, în cadrul programului de studiu, vor fi asigurate un număr minim de 
cursuri opționale și/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de către U.R.G.S.; 

25. Dreptul să participe la activitățile științifice studențești, concursuri profesionale, activități 
cultural-sportive; 

26. Dreptul să facă parte din organizații studențești şi alumni;  
27. Dreptul să desfășoare acțiuni extracurriculare care contribuie la dezvoltarea lor 

profesională și/sau moral-civică și să primească, în baza efortului depus, un număr de puncte pe 
baza unor grile elaborate de facultăți, ce se concretizează în suplimentul de diplomă de studii, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
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28. Dreptul de a participa și de a candida la alegerile studenților reprezentanți în Consiliul 
facultății, Senatul universitar și Consiliul de Administrație în condițiile Legii nr. 1/2011; 

29. Dreptul de a participa la ședințele structurilor de conducere din cadrul U.R.G.S. în 
calitate de reprezentanți aleși ai studenților; 

30. Dreptul de a i se motiva absențele de la activitatea academică de către decanul 
facultăţii sau titularii cursurilor şi seminariilor, pe baza actelor justificative şi a cererii individuale a 
studentului. Absenţele se motivează pentru cazuri medicale, participări la manifestări sportive de 
performanţă, participări la conferinţe, simpozioane, la activitatea de reprezentare a studenţilor şi 
alte cazuri deosebite; 

31. Dreptul de a fi evaluaţi în cadrul a cel puţin 3 sesiuni de evaluare anuală şi cel puţin 2 
sesiuni de susţinere a licenţei sau disertaţiei anual; 

32. Dreptul de a afla datele stabilite pentru fiecare formă de evaluare a cunoştinţelor cu cel 
puţin 5 zile înainte, prin publicitatea acestora cu ajutorul panourilor de afişaj şi site-ul universităţii. 
Datele examenelor se stabilesc împreună de studenţi și cadrele didactice în sesiunile obișnuite; 

33. Dreptul de a se prezenta la examene şi dreptul de a susţine măriri de notă; 
34. Dreptul de a parcurge într-un an universitar doi ani de studiu, din acelaşi plan de 

învăţământ, cu respectarea legislaţiei în vigoare în materie; 
35. Dreptul de a fi informaţi în legătură cu toate activităţile/datele care le influenţează viaţa 

academică, pe site-ul universităţii şi aviziere; 
36. Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la adresele 

oficiale de e-mail ale universității și de a primi răspuns, în condițiile stabilite de lege și de 
regulamentele interne; 

37. Dreptul de a fi informaţi cu privire la numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe practicate 
de către universitate; 
 38. Dreptul de a beneficia de burse de merit, burse de studiu şi alte categorii de burse 
private, conform regulamentelor interne ale U.R.G.S.; 
 39. Dreptul de a beneficia de tarife reduse pentru transportul local în comun, de suprafață 
și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pentru accesul la muzee, 
concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate de 
instituții publice, în condiţiile legii; 
 40. Să beneficieze de alte drepturi și libertăți prevăzute în Carta U.R.G.S. și în alte 
reglementări interne, precum şi în legislaţia în vigoare. 
 

Capitolul III. OBLIGAȚIILE STUDENŢILOR 
 

Art. 11. Studenții au, în principal, următoarele obligații: 
1. De a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învățământ şi programelor 

analitice ale disciplinelor; 
2. De a respecta Carta universitară, regulamentele interne și deciziile organelor colective 

de conducere din cadrul U.R.G.S.; 
3. De a participa la ședințele structurilor de conducere din cadrul U.R.G.S. în calitate de 

reprezentanți aleși ai studenților sau delegați ai structurilor studențești legal constituite din fiecare 
facultate; 

4. De a respecta standardele de calitate asumate şi impuse de U.R.G.S.; 
5. De a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a recunoaște paternitatea 

informațiilor prezentate în lucrările elaborate; 
6. De a respecta prevederile codului etic al U.R.G.S.; 
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7. De a elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de absolvire 
originale; 

8. De a sesiza autorităților competente orice nereguli în procesul de învățământ și în cadrul 
activităților conexe acestuia, care ar putea influența buna desfășurare a activităților de studiu 
individual și general; 

9. De a participa la activități academice fără a fi sub influența băuturilor alcoolice sau a altor 
substanțe interzise; 

10. De a nu folosi un limbaj și comportament neadecvat mediului universitar; 
11. De a respecta, in corpore, membrii comunităţii academice ai U.R.G.S.; 
12. De a achita, în cuantumul şi la termenele stabilite, taxele de şcolarizare şi celelalte taxe 

stabilite de conducerea U.R.G.S., în conformitate cu prevederile contractelor de şcolarizare, a 
actelor adiţionale şi a celorlalte categorii de acte emise de organele competente din universitate; 

13. De a plăti sumele corespunzătoare în cazul în care aceştia sunt găsiţi vinovaţi pentru 
prejudicierea universităţii prin degradarea sau distrugerea bunurilor materiale utilizate; 

14. De a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar; 
15. De a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de 

către U.R.G.S.; 
16. De a nu fuma în interiorul universităţii, cu excepţia spaţiilor destinate acestui scop;  
17. De a purta o vestimentație decentă pe tot parcursul desfășurării actului educațional și al 

activităților conexe. 
Art. 12. În cazul încălcării uneia sau mai multor obligaţii prevăzute la art. 10, studenţilor li 

se pot aplica sancțiuni, în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul studenţesc. 
 

Capitolul IV. STRUCTURI STUDENȚEȘTI 
 

Art. 13. Studenţii au dreptul să înfiinţeze în cadrul U.R.G.S. şi să se asocieze în ateliere, 
cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, organizaţii, asociaţii, precum şi publicații, cu 
sau fără personalitate juridică proprie, în condiţiile legii.  

Art. 14. Asociațiile studențești legal constituite, au dreptul să acceseze spațiile universitare 
pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de 
curs și a altor activități prestabilite. 

Art. 15. U.R.G.S. cooperează cu asociațiile studențești legal constituite și se consultă cu 
acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învățământului superior cu ocazia întocmirii/  
adoptării unui regulament ori alte asemenea ce afectează sau reglementează activitatea de 
student. 

Art. 16. Colaborarea cu asociațiile studențești are la bază principiile respectului reciproc, 
deschiderii spre consultare și transparenței decizionale și se concretizează prin: 

a). organizarea unor întâlniri periodice cu reprezentații acestora și implicarea 
reprezentanților lor în elaborarea de strategii/documente/regulamente ce vizează mediul academic; 

b). includerea reprezentanților organizațiilor studențești legal constituite în delegațiile 
oficiale ale U.R.G.S. ori alte activități oficiale ale universității care vizează problematica 
studențească sau activitatea acestora; 

c). susținerea logistică şi/sau financiară, a structurilor studențești legal constituite în 
activitățile lor (baluri ale bobocilor, competiţii sportive studenţeşti, sesiuni de comunicări, activităţi 
de voluntariat şi alte asemenea). 

Art. 17. (1) Pentru a‐şi putea desfăşura activitatea în cadrul şi/sau sub egida U.R.G.S., 

orice organizaţie studenţească nou‐înfiinţată trebuie să fie recunoscută de către Senatul 

universitar. 
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(2) Senatul universitar recunoaşte orice structură asociativă dacă aceasta face dovada 
validităţii actelor sale (statut, hotărâre de înfiinţare, ştampilă, conducere legală), dacă dovedeşte 
corectitudine în procesul de recrutare de membri şi de alegere, dacă prezintă activităţile sale şi 
dacă nu încalcă Carta şi normele universitare. De asemenea, organizația nu trebuie să aibă abateri 
de ordin etic sau conflicte cu alte structuri asociative studenţeşti recunoscute de Universitate. 

Art. 18. Delegaţii structurilor asociative studenţeşti recunoscute de U.R.G.S. pot participa, 
cu statut de invitat, în Consiliile facultăţilor, Senatul universitar şi în cadrul celorlalte structuri de 
conducere pentru a susţine o cauză care îi priveşte pe studenţi şi pot fi consultaţi în diferite 
probleme studenţeşti. 

Art. 19. Asociațiile studențești legal constituite şi/sau reprezentanţii studenţilor în structurile 
de conducere ale U.R.G.S. elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului 

cod. Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site‐ul universității. În 

cazul constatării unor deficienţe, universitatea are obligația de a soluționa și de a face publice 
modalitățile de soluţionare a acestora. 

 
Capitolul V. REPREZENTAREA STUDENŢILOR 

 
Art. 20. Studenții sunt reprezentați în structurile consultative, decizionale și executive din 

cadrul U.R.G.S. potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, Cartei şi Regulamentului de alegeri. 
Art. 21. Reprezentarea studenţilor se întemeiază pe următoarele drepturi fundamentale: 
a). de a fi reprezentaţi în toate forurile decizionale ale Universităţii în care există un interes 

de reprezentare şi de protejare a drepturilor studenţilor de ordin academic, cultural, economic şi 
social; 

b). de a solicita şi a obţine informaţii de la toate structurile din U.R.G.S. în problemele 
privind interesele studenţilor; 

c). de a participa la organizarea manifestărilor ştiinţifice studenţeşti, la proiecte de 
cercetare finanţate şi să urmărească publicarea rezultatelor lucrărilor de cercetare; 

d). de a reprezenta comunitatea academică a studenţilor din cadrul U.R.G.S. pe plan 
naţional şi internaţional. 

Art. 22. Studenții participă la luarea deciziilor din cadrul U.R.G.S. în temeiul următoarelor 
drepturi: 

a). dreptul de a alege și de a fi aleși în structurile de conducere ale U.R.G.S., conform 
dispoziţiilor Legii nr. 1/2011; 

b). dreptul de a fi reprezentați în Senatul universitar și în Consiliul facultății într‐o proporție 

de minim 25%, în condițiile Legii nr. 1/2011și în temeiul prevederilor Regulamentului de alegeri al 
U.R.G.S.; 

c). dreptul de a fi reprezentați în structurile U.R.G.S. care gestionează servicii sociale, 
inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor etc.; 

d). dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalității de desemnare a 
rectorului prin reprezentanți, precum și în procesul de desemnare a acestuia indiferent de 
modalitatea de desemnare, potrivit art. 209 alin. (2) din Legea nr. 1/2011; 

e). dreptul de a consulta și a informa studenții în legătură cu hotărârile și deciziile din 
structurile de conducere ale U.R.G.S. 

Art. 23. Calitatea de reprezentant poate fi dobândită pe baza de alegeri organizate conform 
regulamentelor interne de toţi studenţii din U.R.G.S. fără deosebire de etnie, religie, sex, opinie sau 
apartenenţă politică. Nicio persoană fizică sau juridică ori alte structuri nu pot desemna 
reprezentanţi ai studenţilor în forurile decizionale din universitate, ci numai studenţii prin vot direct 
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şi secret. Universitatea are dreptul de a recomanda criterii privind statutul de student reprezentant, 
în special legate de performanţele academice şi comportament universitar. 

Art. 24. Reprezentanţii studenţilor, indiferent de nivelul de reprezentare, nu pot fi 
sancţionaţi pe linie profesională sau administrativă, pentru opiniile exprimate în activitatea de 
reprezentare a intereselor studenţeşti. 

Art. 25. Şeful de an sau de grupă este studentul care reprezintă specializarea, anul de 
studiu sau grupa din care provine. Şeful de an sau de grupă este ales de către studenţii care 
alcătuiesc specializarea, anul de studiu sau grupa din care provine. Întocmirea unui proces-verbal 
la aceste alegeri este obligatorie. 

Art. 26. Şeful de an sau de grupă are următoarele drepturi şi obligaţii: 
a). să aleagă şi să fie ales reprezentant al studenţilor în Consiliul facultăţii, în condiţiile 

stabilite de metodologia internă de alegeri cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentului cod; 
b). să folosească baza materială pusă la dispoziţia reprezentanţilor studenţilor din Consiliul 

facultăţii şi pentru probleme de interes studenţesc; 
c). să semnaleze forurile decizionale superioare pentru problemele sesizate. 
d). să reprezinte şi să susţină activ interesele studenţilor; 
e). să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţeşti; 
f) să stabilească, împreună cu titularul disciplinei, data şi ora desfăşurării formelor de 

verificare, în urma consultării colegilor. 
Art. 27. Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii şi Senatul universitar sunt aleşi în 

conformitate cu prevederile legii prin vot direct şi secret al tuturor studenţilor din cadrul facultăţii 
respective, în conformitate cu reglementările stabilite prin regulamentul intern de alegeri, cu 
respectarea prevederilor legale şi ale prezentului cod. 

Art. 28. Reprezentanţii studenţilor din Consiliul facultăţii au următoarele drepturi şi obligaţii: 
a). să voteze în Consiliul facultăţii; 
b). să fie informaţi, în timp util, despre întrunirile Consiliului facultăţii şi să le fie puse la 

dispoziţie materialele care vor fi discutate în cadrul acestui for; 
c). să desemneze şi să fie aleşi ca studenţi membri în comisiile de la nivelul facultăţii; 
d). să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul facultăţii; 
e). să aibă acces la toate documentele facultăţii care implică studenţii; 
f). să participe la şedinţele Consiliul facultăţii; 
g). să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţeşti; 
h). să informeze şi să discute cu şefii de an asupra problemelor studenţilor din facultate, 

având cel puţin o întâlnire semestrială cu aceştia; 
i). să informeze Consiliul facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate. 
Art. 29. Studenţii senatori au următoarele drepturi şi obligaţii: 
a). să voteze în Senatul universitar în condiţiile legii; 
b). să facă parte din comisiile de specialitate ale Senatului universitar; 
c). să propună proiecte de hotărâri pentru a fi dezbătute şi aprobate în Senatul universitar; 
d). să aibă acces la toate documentele facultăţilor şi universităţii care implică studenţii; 
e). să participe regulat la şedinţele Senatului universitar; 
f). să informeze studenţii pe care îi reprezintă despre hotărârile Senatului universitar; 
g). să acţioneze pe lângă Senatul universitar pentru promovarea intereselor studenţeşti; 
Art. 30. Organizaţiile studenţeşti legal constituite pot reprezenta interesele studenţilor la 

nivelul comunităţii universitare în condiţiile prevăzute de Legea nr. 1/2011, de Codul drepturilor şi 
obligaţiilor studenţilor şi hotărârilor judecătoreşti prin care li s-a aprobat înfiinţarea. Senatul 
universitar nu va îngrădi în nicio formă statutul conferit de lege acestora. 
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Art. 31. Federațiile studențești legal constituite la nivel național desemnează reprezentanți 
în consiliile consultative ale MECTS potrivit art. 217 alin. (1) din Legea  nr. 1/2011. 

Art. 32. Calitatea de membru în funcţiile şi structurile de reprezentare a studenţilor din 
cadrul U.R.G.S. se pierde în următoarele cazuri: 

a). odată cu pierderea calităţii de student (absolvirea unui ciclu de învăţământ, 
exmatricularea); 

b). întreruperea studiilor pentru o perioadă mai mare de un semestru; 
c). absenţe nemotivate, la mai mult de trei şedinţe consecutive ale respectivului for; 
d). alte situaţii menţionate în Carta U.R.G.S. şi în celelalte acte normative interne. 
 

Capitolul VI. DISPOZIȚII FINALE 
 

Art. 33. Personalul universității care, încălcând un drept al studentului îi provoacă acestuia 
un prejudiciu, va fi sancționat, de către organul competent, prin aplicarea prevederilor legale și a 
Cartei U.R.G.S.  

Art. 34. Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau de 
grup, sunt interzise în cadrul U.R.G.S. 

Art. 35. Federațiile naționale ale organizațiilor studențești elaborează anual un raport 
privind respectarea prevederilor prezentului cod în universitățile din sistemul național de 
învățământ. 

Art. 36. Modificarea prezentului Cod se realizează prin analizarea propunerilor depuse la 
registratura U.R.G.S.  

Propunerile de modificare vor fi avizate în cadrul Consiliului de Administraţie al U.R.G.S. şi 
adoptate de Senatul universitar în maximum 60 de zile de la depunerea acestora și necesită 2/3 
din voturile fiecărei structuri pentru a fi acceptate.  

Art. 37. Prezentul Cod intră în vigoare la data adoptării sale în Senatul universitar şi se 
aduce la cunoştinţa membrilor comunităţii academice prin publicarea pe site-ul universităţii. 
 
 

Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor Universităţii Româno-Germane din Sibiu a fost adoptat 
prin Hotărârea Senatului U.R.G.S. nr. 112 din 30 octombrie 2012 

 


