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CODUL 

DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR STUDENTULUI 

Prezentul Cod al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor din Institutul Teologic Adventist este elaborat pe baza prevederilor 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi a OMECTS nr. 3666/ 30.03.2012 privind 

aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studenţilor 

 

CAPITOLUL I  

Dispoziţii generale 

ART. 1 - (1) În accepțiunea prezentului Cod, termenul student se referă la persoana admisă şi 

înmatriculată la un  program de studii de licenţă din cadrul Institutului Teologic Adventist pe întreaga 

perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi până la susţinerea 

examenului de finalizare a studiilor sau până în momentul exmatriculării, mai puţin pe perioadele de 

întrerupere a studiilor. 

(2) Studenţii sunt membri ai comunităţii academice, beneficiari ai activităţilor formative desfăşurate în 

Institut cât şi participanţi la organizarea şi perfecţionarea procesului de învăţământ. 

 (3) Opinia studenţilor, exprimată de reprezentanţii lor autorizaţi ori prin sondaje validate, constituie o 

modalitate de control/autocontrol, de evaluare şi îmbunătăţire a activităţii academice. 

(4) Studentul, în calitate de membru al comunităţii academice, are drepturi şi obligaţii care sunt 

cuprinse în Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, în prezentul cod, în Carta Institutului, în Codul de etică 

şi deontologie universitară şi în alte reglementări stabilite de Bordul ITA şi Senatul Institutului. 

ART 2. - (1) Principiile care reglementează activitatea studenţilor în cadrul comunităţii academice a 

Institutului Teologic Adventist sunt cele enunţate în art. 202 alin. (1) din LEN 1/2011 şi în documentele 

ecleziastice, etice şi dogmatice, adoptate de Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, după cum urmează: 

a) principiul nediscriminării - în baza căruia toți studenții beneficiază de egalitate de tratament din 

partea instituției de învățământ superior; orice discriminare directă sau indirectă față de student este 

interzisă; 

b) principiul dreptului la asistență și la servicii complementare gratuite - exprimat prin consilierea și 

informarea studentului de către cadrele didactice în afara orelor de curs, seminar sau laboratoare; 

consilierea în scopul orientării profesionale; consilierea psihologică; acces la principalele cărți de 

specialitate și publicații științifice; acces la datele referitoare la situația școlară personală; 

c) principiul participării la decizie - în baza căruia deciziile în cadrul instituțiilor de învățământ 

superior sunt luate cu participarea reprezentanților studenților; 

d) principiul libertății de exprimare - în baza căruia studenți au dreptul să își exprime liber opiniile 

academice, în cadru instituției de învățământ în care studiază; 
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e) 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. 

f) principiul asumării libere a responsabilităţilor – în baza căruia studenţii aderă liber la normele de 

conduită etico-morală definite în documentele forului tutelar al ITA, şi anume Biserica Adventista de 

Ziua a Şaptea. 

(2) Procesul educaţional trebuie să fie centrat pe student într-un mod în care să îi ofere dezvoltare 

personală holistică - spirituală, intelectuală şi fizică -, integrare în societate, capacitatea de a fi angajat 

şi mobilitate pe piaţa muncii. 

ART. 3 - (1) Studenţii proveniți din medii dezavantajate socioeconomic sau marginalizate din punct de 

vedere social, inclusiv absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de 

locuitori, pot beneficia de suport financiar, pe o anumită perioadă, în condiţiile stabilite de Consiliul de 

administraţie al Institutului Teologic Adventist. Pentru aceste categorii de studenți Institutul oferă în 

mod gratuit servicii de orientare si consiliere educațională si profesionala, servicii de tutorat, precum si 

urmărirea traseelor educaționale in vederea asigurării integrării lor academice, sociale si culturale in 

comunitate. 

ART 4. - (1) Studenţii cu dizabilităţi au dreptul să aibă căi de acces adaptate acestora în totalitatea 

spaţiilor universitare, precum şi condiţii pentru desfăşurarea normală a activităților academice, sociale, 

culturale şi religioase în cadrul Institutului Teologic Adventist. 

ART. 5 - (1) Propaganda politica, precum si orice forma de discriminare individuala sau de grup sunt 

interzise in cadrul Institutului Teologic Adventist (Abateri de la conduita morală creştină 

[homosexualitate, perversiuni sexuale, consum de droguri legale sau ilegale etc.] sunt neaceptate de 

ITA, iar aplicarea măsurilor disciplinare nu sunt cotata a fi „discriminare”). 

 

CAPITOLUL II  

 Drepturile studenţilor 

ART. 6 - (1) Studenţii Institutului Teologic Adventist beneficiază de următoarele drepturi in baza 

principiilor enunțate de Legea nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare: 

a) dreptul la invatamant de calitate; 

b) dreptul de acces la programe de mobilitate interna si externa, cu recunoasterea, conform 

legii, a creditelor obtinute in acest fel; 

c) dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislatiei in vigoare si 

cartelor universitare; 

d) dreptul la protectia datelor personale; 

e) dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), in format fizic sau electronic, si 

acces la toate materialele didactice disponibile in mod gratuit in bibliotecile universitare 

sau pe site-ul facultatii; 

f) dreptul de a fi informat, in primele doua saptamani de la inceperea semestrului, cu privire 

la programa analitica, structura si obiectivele cursului, competentele generate de acesta, 

precum si cu privire la modalitatile de evaluare si examinare. Orice modificare ulterioara 

a modalitatilor de evaluare si examinare poate fi facuta doar cu acordul studentilor; 

g) dreptul de a beneficia la inceputul primului an de studiu de un “Ghid al studentului”, cu 

informatii referitoare la: drepturile si obligatiile studentului, disciplinele din planul de 
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invatamant, serviciile puse la dispozitie de universitate, procedurile de evaluare, 

cuantumul taxelor, baza materiala a Institutului si a facultatii, informatii despre asociatiile 

studentesti legal constituite, modalitati de acces la burse si alte mijloace de finantare, 

mobilitati, precum si alte facilitati si subventii acordate; 

h) dreptul de a beneficia de consilierea unui cadru didactic, îndrumătorul de grupa şi/sau 

îndrumătorul de an, numit de Consiliului Facultăţii, pe probleme de pregătire profesională 

şi habitat în comunitatea universitară; 

i) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrarilor practice, a prestatiei 

cadrelor didactice si a altor aspecte educationale si/sau organizatorice legate de programul 

de studii urmat, potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare. Evaluarile sunt informatii publice si sunt folosite 

in evaluarea performantelor respectivelor cursuri, seminare, stagii de practica, programe 

de studiu si cadre didactice;  

j) dreptul de acces la regulamente, hotarari, decizii, procese-verbale si alte documente ale 

institutiei la care studiaza, in conditiile legislatiei in vigoare; 

k) drepturi de autor si de proprietate intelectuala pentru rezultatele obtinute prin activitatile 

de cercetare-dezvoltare, creatie artistica si inovare, conform legislatiei in vigoare si Cartei 

universitare si eventualelor contracte intre parti; 

l) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare si consiliere academica, 

profesionala, psihologica si sociala, conexe activitatii de invatamant, puse la dispozitie de 

institutia de invatamant superior, potrivit Cartei universitare; 

m) dreptul la practica in conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, 

precum si dreptul la baza materiala, transport si masa asigurate in conditiile legii; 

n) dreptul la recunoasterea practicii efectuate individual, dupa evaluarea gradului de 

indeplinire a obiectivelor de practica in conformitate cu programul de studiu; 

o) dreptul de a intrerupe si relua studiile conform Cartei universitare si legislatiei in vigoare; 

p) dreptul de a studia, de a da unele examene in limba materna sau intr-o limba de circulatie 

internationala, daca exista aceasta posibilitate in institutia de invatamant superior, in 

limita locurilor atribuite pentru acest tip de program de studii; 

q) dreptul de a refuza sa participe la procesul educational mai mult de 8 ore pe zi, 

reprezentand cursuri, laboratoare si seminare, exceptand cazurile de pregatire practica; 

r) dreptul la o evaluare obiectiva si nediscriminatorie a competentelor dobandite dupa 

parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, si dreptul de a cunoaste baremul dupa 

care a fost evaluat; 

s) dreptul la examinarea printr-o metoda alternativa atunci cand sufera de o dizabilitate 

temporara sau permanenta, certificata medical, care face imposibila prezentarea 

cunostintelor invatate in maniera prestabilita de catre titularul de curs, astfel incat metoda 

alternativa indicata sa nu limiteze atingerea standardelor examinarii; 

t) dreptul de a contesta notele obtinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne 

ale Institutului. Rezolvarea contestatiei va fi facuta de catre o comisie din care nu fac 

parte cadrele didactice care au evaluat initial, in prezenta studentului contestatar, in cazul 

care studentul solicita acest lucru; 

u) dreptul de a i se restitui, la cerere, in copie, un exemplar inregistrat de Institut al lucrarii 

de licenta/dizertatie si de a i se comunica punctajul acordat; 
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v) dreptul de a beneficia de un proces educational centrat pe student in vederea dezvoltarii 

personale, integrarii in societate si dezvoltarii capacitatii de angajare, pastrarii locului de 

munca si mobilitatii pe piata muncii; 

w) dreptul de a participa la activitatile didactice (cursuri, seminarii, laboratoare, stagii de 

practica) stabilite prin programele de studii ale specializărilor; 

x) dreptul de a folosi, conform destinatiei, salile de curs si seminar, sala de sport si baza 

sportiva, laboratoarele, bibliotecile precum si mijloacele didactice pentru pregatirea 

profesionala, cercetare stiintifica si activitati cultural-sportive; 

y) dreptul de a participa la activitatile de cercetare stiintifica organizate la nivelul facultăţii 

z) dreptul de a alege si de a fi ales ca reprezentant al studentilor în structurile de conducere 

academica; 

aa) dreptul de a primi burse şi alte forme de sprijin material, în conformitate cu normele 

legale şi regulamentele stabilite de Institutul Teologic Adventist şi legislaţia în vigoare. 

bb) dreptul de a participa prin libera exprimare a opiniilor la evaluarea activităţii pentru 

disciplinele frecventate, respectând reglementările Senatului ITA. 

cc) dreptul de a utiliza în mod corespunzător terenurile si sala de sport, în afara orelor de curs 

planificate; 

dd) dreptul de a beneficia de consultații medicale, consiliere psihologica si consiliere în 

cariera la cabinetele de specialitate. 

ee) dreptul de a fi cazat în cămine şi de a lua masa la cantina Institutului, în condiţiile 

prevăzute de regulamentele de vigoare. 

ff) dreptul de a beneficia de tarife reduse pentru accese la muzee, concerte, spectacole de 

teatru, opere, filme şi alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile 

publice. 

gg) dreptul de a obţine manualele şi cursuri apărute la Editura Institutului Teologic contra cost 

şi de a beneficia de reduceri; 

hh) dreptul de a accesa biblioteca virtuală a Institutului. 

ii) dreptul de a comunica prin Internet/e-mail cu titularii disciplinelor de studiu şi de a primi 

informaţiile şi orientările solicitate. 

jj) dreptul de a fi înscris, concomitent, la două specializări, dacă îndeplineşte condiţiile de 

admitere pentru cea de-a doua specializare precum şi condiţiile impuse de procesul 

educaţional la modul general şi de programele analitice ale celor două specializări, şi dacă 

achită taxa de şcolarizare aferentă. 

kk) dreptul de a alege, pe baza planului de învăţământ, disciplinele opţionale si facultative pe 

care le studiază. 

ll) Să solicite cadrelor didactice, la orele de curs, de seminar, de lucrări practice consultaţii, 

clarificarea problemelor din programele analitice ale disciplinelor. 

mm) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru eliberarea actelor care atesta statutul de 

student (situatia scolara, adeverintele, carnetele si legitimatiile, inclusiv cele pentru 

accesul la biblioteca); 

nn) dreptul de a participa la actiuni de voluntariat, pentru care pot primi un numar de credite 

conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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oo) dreptul de a avea acces in spatiile Institutului pentru a organiza proiecte pentru studenti 

sau pentru a derula activitatile interne, in afara orelor de curs si a altor activitati 

prestabilite, in conformitate cu prevederile Cartei universitare; 

pp) dreptul de a sesiza abuzuri si nereguli si de a cere verificarea si evaluarea acestor sesizari 

de catre forurile de conducere ITA, ultimul for fiind Bordul ITA sau organisme 

specializate prevazute de legislatia in vigoare, precum si dreptul la protectia celor care 

sesizeaza, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile 

publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii; 

qq) dreptul de a le fi inregistrate toate cererile scrise si semnate sau transmise la adresele 

oficiale de e-mail ale Institutul Teologic Adventist si de a primi raspuns scris, respectiv 

prin mijloace electronice la aceste cereri, in conditiile stabilite de lege si de regulamentele 

ITA; 

g) dreptul la un termen de inscriere de cel putin 5 zile lucratoare de la afisarea anuntului 

pentru concursurile organizate in Institutul Teologic Adventist, inclusiv cele pentru burse, 

tabere, cazare si mobilitati. 

rr) dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, precum si alte 

taxe percepute de Institut, in conformitate cu Carta universitara. 

ss) dreptul de a fi informați cu privire la numărul, tipul si cuantumul fiecărei taxe practicate 

de către Institut. 

 

CAPITOLUL III  

Obligaţiile studenţilor 

ART. 7 - (1) Studenții Institutului Teologic Adventist au următoarele obligații: 

a) Să îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii şi la timp toate obligaţiile ce-i revin potrivit 

planului de învăţământ şi programelor universitare şi programelor analitice ale 

disciplinelor de studiu., în scopul unei temeinice pregătiri profesionale. 

b) sa cunoască si sa respecte prevederile Cartei, a Codului de etică şi deontologie 

profesională, ale celorlalte regulamente ale Institutului; 

c) sa respecte, în relațiile cu membrii comunităţii academice normele de etica si de conduita 

universitara si sa manifeste un comportament demn în societate; 

d) să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămine, 

cantine, biblioteci, etc, şi să le păstreze integritatea şi buna funcţionare.  

e) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de 

către instituţia de învăţământ superior; 

f) Să respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare şi administrativ, cât şi 

autoritatea organismelor de conducere din facultate. 

g) Să achite taxele stabilite în baza art. 119, al. 2 din Legea educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cuantumul stabilit de Consiliul de administraţie. 

h) Să încheie la începutul fiecărui an universitar contractul de studii şi să îi respecte 

prevederile 

i) Să completeze şi semneze fişa de înscriere în anul universitar 

j) sa se informeze de pe site-ul Institutului sau de la avizierul facultăţii în legătură cu 

diferitele activităţi care se desfăşoară în facultate; repartizarea pe grupe, orarul semestrial 
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al activităților, programul de lucru al secretariatului, planificarea sesiunilor de examene, 

organizarea sesiunilor de comunicări științifice şi a unor activităţi artistice sau cultural 

sportive, situația școlara, situația achitării taxelor; 

k) să anunţe în scris secretariatul facultăţii cu privire la orice modificare a datelor sale 

personale şi de contact (nume, domiciliu, telefon, email etc.) 

l) să răspundă solicitărilor secretariatelor facultăților în probleme legate de activitatea 

profesionala. 

m) să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor şi de apărare civilă; 

n) să participe la procesul de colectare selectivă a deşeurilor din Institut; 

o) să se legitimeze, la cerere, în spaţiile Institutului (de învăţământ, cazare, cantină etc.); 

p) să se implice în combaterea promovării frauduloase a evaluărilor. 

q) să participe la şedinţele structurilor de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ 

superior în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor; 

r) să respecte standardele de calitate impuse de către ITA; 

s) să respecte drepturile de autor ale altor persoane si de a recunoaşte paternitatea 

informaţiilor prezentate în lucrările elaborate; 

t) să elaboreze şi să susţină lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire 

originale; 

u) să sesizeze conducerii orice nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul activităţilor 

conexe acestuia; 

v) să respecte curăţenia, liniştea şi ordinea în campusul Institutului; 

w) să informeze conducerea cu privire la existenţa oricărei situaţii care se putea influenţa 

buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general; 

 

CAPITOLUL IV 

Reprezentarea studenţilor 

ART. 8 - (1) Studenții sunt reprezentați in structurile consultative, decizionale si executive din cadrul 

Institutului Teologic Adventist, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, si Cartei Institutului.  

(2) Studenții participa la luarea deciziilor din cadrul Institutului Teologic Adventist in temeiul 

următoarelor drepturi:  

a) dreptul de a alege si de a fi aleși in structuri de conducere ale Institutului, conform Legii nr. 

1/2011, cu modificările si completările ulterioare; 

b) dreptul de a fi reprezentați in senatul Institutului si in consiliul facultatii intr-o proporție de 

minimum 25%, in condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, si ale 

Cartei universitare; 

c) dreptul de a fi reprezentați in structurile ITA care gestionează serviciile sociale, inclusiv 

comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice; 

d) dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalității de desemnare a rectorului 

prin reprezentanți, precum si in procesul de desemnare a acestui, indiferent de modalitatea de 
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desemnare, potrivit art. 209 alin (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările si completările 

ulterioare; 

e) dreptul de a fi informați si consultați de către reprezentanții studenților in legatura cu 

hotărârile votate in structurile de conducere ale instituției din care acestia fac parte. 

(3) ITA nu are dreptul să conditioneze statutul de student reprezentant de performantele academice, 

prezenta la cursuri, seminare si laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica in procedurile de 

alegere a studentilor reprezentanti, indiferent de nivelul de reprezentare. Interventiile se sanctioneaza 

conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(4) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant in structuri decizionale (consiliu, senat si 

consiliu de administratie) al ITA pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada in care s-au derulat 

mandatele si de intreruperile acestora. 

(5) Reprezentantii studentilor in consiliile facultatilor si in senatele universitare sunt alesi prin votul 

direct, secret si universal al tuturor studentilor. 

(6) Procesul de desemnare a studentilor membri in orice alte structuri consultative, deliberative si 

executive decat cele prevazute de Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

realizeaza in baza autonomiei universitare si se stabileste de catre studenti. 

(7) Reprezentanţii studenţilor, indiferent de nivelul de reprezentare, nu pot fi sancţionaţi pe linie 

profesională sau administrativă, pentru opiniile exprimate in activitatea de reprezentare a intereselor 

studenţeşti. 

ART.9 - (1) 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. 

(2) Întocmirea unui proces verbal la aceste alegeri este obligatorie. Durata mandatului unui şef de an 

sau de grupă este de un an universitar. 

ART.10 – (1) Şeful de an sau de grupă are următoarele drepturi: 

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 aibă acces la secretariatele Facultăţii în afara programului cu publicul; 

c) Să folosească baza materială pusă la dispoziţia reprezentanţilor studenţilor din Consiliu Facultăţii şi 

pentru probleme de interes studenţesc; 

d) să semnaleze forurile decizionale superioare problemele sesizate. 

(2) Şeful de an sau de grupă are următoarele obligaţii: 

a) Să reprezinte şi să susţină activ interesele studenţilor; 

b) Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţeşti; 

c) Să stabilească împreună cu titularul disciplinei data şi ora examenului în funcţie de voinţa colegilor. 

ART.11 - (1) Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii şi Senatul Institutului sunt aleşi în 

conformitate cu prevederile legii prin vot direct şi secret ai tuturor studenţilor Facultăţii respective în 

conformitate cu reglementările stabilite prin metodologia internă de alegeri cu respectarea prevederilor 

legale şi ale prezentului cod. 

ART.12 – (1) Reprezentanţii studenţilor din Consiliul Facultăţii au următoarele drepturi: 

a) Să voteze în Consiliul Facultăţii în condiţiile legii; 



Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului 2012   8 

b) Să fie informaţi, în timp util (cel puţin o zi înainte), despre întrunirile Consiliul Facultăţii şi să le fie 

puse la dispoziţie materialele care vor fi discutate în Consiliu; 

c) Să desemneze şi să fie aleşi ca studenţi membrii în comisiile de la nivelul Facultăţii; 

d) Să aibă acces la secretariatele Facultăţii şi Departamentului sau Decanat în afara programului cu 

publicul, precum şi la toate documentele Facultăţii care implică studenţii. 

 (2) Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii au următoarele obligaţii: 

a) Să participe la şedinţele Consiliul Facultăţii; 

b) Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţeşti; 

c) Să informeze şi să discute cu şefii de an asupra problemelor studenţilor din facultate, având cel puţin 

o întâlnire lunară cu aceştia; 

d) Să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate. 

ART.13 – (1) Studenţii senatori au următoarele drepturi: 

a) Să voteze în Senatul Institutului în condiţiile legii; 

b) Să facă parte din comisiile de specialitate ale Senatului; 

c) Să propună proiecte de hotărâri pentru Senat; 

d) Să aibă acces la secretariatele Facultăţii, Decanat sau Rectorat în afara programului cu publicul, 

precum şi la toate documentele Facultăţii şi Institutului care implică studenţii; 

(2) Studenţii senatori au următoarele obligaţii: 

a) Să participe la şedinţele Senatului; 

b) Să informeze studenţii pe care îi reprezintă despre deciziile Senatului; 

c) Să acţioneze pe lângă Senatul Institutului pentru promovarea intereselor studenţeşti; 

d) Să participe la ședințele Consiliului Studenţilor din Senat care are loc înainte de fiecare şedinţă a 

Senatului. 

 

CAPITOLUL V 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 

ART. 14 – (1) Încălcarea obligaţiilor reglementate prin prezentul Cod atrage după sine sancţionarea 

celor vinovaţi, în funcţie de gravitatea abaterilor, conform regulamentelor interne. 

(2) Contestaţiile la sancţiunile aplicate se adresează organismului ierarhic superior celui care a aplicat 

sancţiunea. Deciziile acestuia rămân definitive. 

(3) Prezentul Cod a fost validat de Senatul ITA, la propunere studenţilor prin Hotărârea Senatului din 

data de 18.01.2012. 

 

Rector,        Reprezentantul studenţilor, 

Prof. univ. dr. Ion TOMA     Adrian Dorgo, 


