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CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 

Art. 1. Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (RAPS) 

Institutului Teologic Adventist este elaborat în conformitate cu prevederile:  

a) Legii Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1 / 2011, art. 136 (2); 

b) Legii nr. 288/2004 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

c) Hotărârii de Guvern nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de 

licenţă; 

d) Ordinului M.Ed.C. nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii 

universitare de licenţă; 

e) Ordinului M.Ed.C. nr. 3617/2006 privind aplicarea generalizată a Sistemului 

European de Credite Transferabile; 

f) OMECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor 

studenţilor; 

g) Cartei Institutului Teologic Adventist; 

h) Altor regulamente şi metodologii care privesc comunitatea academică a 

Institutului; 

i)  Hotărârilor Senatului şi ale Consiliului Profesoral cu privire la desfăşurarea 

activităţilor academice din Institut. 

Art. 2. Prezentul regulament are ca obiectiv cunoaşterea şi respectarea de către 

studenţi a organizării şi funcţionării procesului de învăţământ din Institut, stabilirea unor 

norme şi reglementări după care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a drepturilor şi 

obligaţiilor ce le revin în calitate de membri ai comunităţii universitare. 

Art. 3. (1) În accepţiunea prezentului Regulament, 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 precum 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. 

Art. 4. 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 toţi studenţii beneficiază de egalitate 

de tratament din partea instituţiei de învăţământ superior; orice discriminare directă sau 

indirectă faţă de student este interzisă; 

b) principiul dreptului la asistenţă şi la servicii complementare gratuite – exprimat 

prin consilierea şi informarea studentului de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, 

seminar sau laboratoare; consilierea în scopul orientării profesionale; consilierea 
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psihologică; acces la principalele cărţi de specialitate şi publicaţii ştiinţifice; acces la datele 

referitoare la situaţia şcolară personală;  

c) principiul participării la decizie – în baza căruia deciziile în cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior sunt luate cu participarea reprezentanţilor studenţilor; 

d) principiul libertăţii de exprimare – în baza căruia studenţii au dreptul să îşi 

exprime liber opiniile academice, în cadru instituţiei de învăţământ în care studiază; 

e) principiul transparenţei şi al accesului la informaţii – în baza căruia studenţii au 

dreptul de acces liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional şi 

viaţa comunităţii 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 

Institutului, şi anume Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. 

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 136 (2) din LEN nr. 1 / 2011, 

Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor se aprobă anual cu cel mult 3 

luni înainte de începerea anului universitar.  

Art. 6. Înainte de începerea anului universitar, se recomandă ca pentru fiecare 

program de studii de licenţă/specializare să fie elaborat ghidul de studii/buletinul academic 

al programului, care sintetizează informaţii referitoare la: planuri de învăţământ, programe 

analitice, condiţii de promovare, organizarea anului universitar etc. Institutul are obligaţia 

de a afişa, inclusiv electronic, informaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţii didactice. 
 

CAPITOLUL II 

Structura studiilor universitare, organizarea activităţii didactice şi  a anului 

universitar 
 

Art. 7. Activitatea didactică în Institutul Teologic Adventist este organizată pentru 

studii universitare de licenţă care corespund unui număr de 180 credite (durata programului: 

3 ani), respectiv 240 credite (durata programului: 4 ani), conform Sistemului european de 

credite de studiu transferabile (ECTS), (Legea 288/2004, art.4, al.1). 

Art. 8. În Institutul Teologic Adventist pot fi organizate studii universitare de 

licenţă pentru forma de învăţământ cu frecvenţă care presupune întâlnirea nemijlocită, în 

spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice şi de cercetare. 

Art. 9. Activităţile didactice (cursuri, seminare, lucrări practice, laboratoare etc.) se 

structurează pe discipline de învăţământ, durata de studiu a unei discipline fiind de un 

semestru. 

Art. 10. Repartizarea disciplinelor pe semestre, alocarea creditelor pe discipline, 

evidenţierea formelor de evaluare la fiecare disciplină sunt cuprinse în planul de învăţământ 

al specializărilor. Planurile de învăţământ cuprind, după categoria de opţionalitate, 

discipline impuse (obligatorii), discipline opţionale, discipline liber alese (facultative). 

Repartizarea activităţilor specifice disciplinelor pe cadre didactice se realizează prin norme 

didactice cuprinse în statul de funcţii al departamentului. 

Art. 11. Anul universitar este durata calendaristică acordată realizării punctelor de 

credit pentru un an de studiu şi se identifică prin binomul anul începerii / anul terminării 

unui an de studiu (de exemplu, 2011/2012).  

Art. 12. Structura anului universitar se aprobă de către Consiliul de administraţie cu 

cel puţin 6 luni înainte de începerea anului universitar următor. 
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Art. 13. Anul universitar începe, de regulă, în prima zi de luni, cea mai apropiată de 

data de 1 a lunii octombrie şi include două semestre. Fiecare an universitar are două 

semestre. Durata unui semestru acoperă, de regulă, 14 săptămâni de activitate didactică, la 

care se adaugă perioadele de practică, sesiunile de evaluare şi vacanţele. Excepţie poate face 

ultimul semestru al anului terminal, care, având în vedere pregătirea examenului de licenţă, 

poate avea o altă durată, stabilită de Consiliul facultăţii. La sfârşitul fiecărui semestru se 

face evaluarea cunoştinţelor, alocându-se pentru aceasta câte trei săptămâni. Sesiunea de 

restanţe/diferenţe/măriri de notă din toamnă are alocate de regulă 2 săptămâni. Pentru 

ultimul an de studii se stabileşte şi o sesiune (de vară, înaintea examenului de licenţă) pentru 

susţinerea examenelor nepromovate. 
 

CAPITOLUL III 

Admiterea 
 

Art. 14. Admiterea în învăţământul superior la Institutul Teologic Adventist, pentru 

toate programele de studii/specializările, se desfăşoară în conformitate cu Metodologia 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, elaborată în baza Ordinului 

Ministrului privind organizarea admiterii în învăţământul superior şi aprobată anual de 

Consiliul de administraţie. 

Art. 15. Admiterea candidaţilor la Institutul Teologic Adventist se face prin 

concurs, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de Consiliul de administraţie, în condiţiile 

stabilite prin actele de înfiinţare a programelor de studii/specializărilor (autorizare 

provizorie sau acreditare). 

Art. 16. Admiterea la Institutul Teologic Adventist se derulează numai pentru 

programele de studii/specializările acreditate sau autorizate provizoriu, care sunt cuprinse 

într-o hotărâre de guvern anterioară începerii admiterii. 

 
CAPITOLUL IV 

Înmatricularea şi documentele studentului, înscrierea în anul de studii 
 

SECŢIUNEA I – Înmatricularea 

 

Art. 17. Calitatea de student se dobândeşte prin înmatriculare în urma: 

a) Concursului de admitere, urmat de înmatriculare; 

b) Transferului de la alte facultăţi/universităţi; 

c) Reînmatriculare; 

d) Admiteri la continuare de studii pentru absolvenţii învăţământului de scurtă 

durată pentru obţinerea diplomei de licenţă; 

Înmatricularea se redobândeşte anual prin semnarea contractului de studii şi a fişei de 

înscriere în anul universitar. 

Art. 18. După concurs, candidatul admis este înmatriculat numai dacă îndeplineşte 

cumulativ următoarele condiţii: achită prima rată din taxa de studii, depune la dosarul 

personal toate documentele solicitate (conform art. 22), semnează contractul de studii şi fişa 

de înscriere în anul universitar. Candidatul care nu îndeplineşte condiţiile enumerate mai sus 

în maximum 5 zile lucrătoare de la începerea anului universitar nu va fi înmatriculat şi 

pierde calitatea de candidat admis la studii universitare.  

Art. 19. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului  de 

admitere se face la propunerea Consiliului facultăţii, prin decizia Rectorului. La 
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înmatriculare fiecare student primeşte un număr matricol unic, valabil pentru întreaga 

perioadă de şcolarizare la programul de studii/specializarea la care a fost admis. 

Art. 20. (1) După înmatriculare, studentului i se eliberează carnetul de student care 

este semnat de către decanul facultăţii şi se vizează la începutul fiecărui an universitar de 

către secretariat, după îndeplinirea condiţiilor de promovare şi plată a taxelor. Carnetul de 

student serveşte ca act de identitate în spaţiul universitar sau/şi acolo unde i se cere să facă 

dovada calităţii de student. 

(2) În carnetul de student se înscriu notele obţinute la probele de evaluare a 

cunoştinţelor. 

(3) Prezentarea carnetului de student la examene, colocvii, verificări este 

obligatorie. 

(4) În carnetul studentului nu sunt admise corecturi, ştersături sau înscrierea unor 

date nereale, acestea constituind fals în înscrisuri oficiale şi se sancţionează ca atare.  

(5) În cazul pierderii carnetului de student se poate elibera de către secretariatul 

facultăţii un duplicat după îndeplinirea formelor legale (cerere adresată Decanului la care se 

anexează anunţul publicat într-un ziar de circulaţie naţională) şi achitarea unei taxe stabilite 

de Consiliul de administraţie. 

(6) În caz de retragere, întrerupere de studii, transfer sau exmatriculare, studentul 

are obligaţia de a restitui secretariatului facultăţii carnetul de student, care se va păstra în 

dosarul studentului. 

Art. 21. La solicitarea studentului, după îndeplinirea obligaţiilor contractuale de 

către acesta, decanatul eliberează adeverinţă privind calitatea de student. 

 

SECŢIUNEA II – Dosarul studentului 

 

Art. 22. La înmatriculare, secretariatul facultăţii întocmeşte dosarul cu actele 

personale ale studentului, care va cuprinde: 

a) Lucrările de la concursul de admitere (dacă este cazul); 

b) Diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă) în original. Diploma de 

bacalaureat poate fi prezentată în copie legalizată, însoţită de o adeverinţă eliberată de 

secretariatul facultăţii la care se află originalul, în cazul în care studentul urmează 

concomitent două specializări; 

c) Diploma de bacalaureat în copie legalizată; 

d) Foaia matricolă din liceu – copie simplă; 

e) Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, ambele în copie simplă – pentru 

candidaţii care au absolvit deja o facultate şi au diplomă de licenţă; 

f) Recomandările depuse la dosarul de admitere; 

g) Certificat de naştere – copie legalizată; 

h) Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie legalizată; 

i)  Sentinţa judecătorească pentru schimbarea numelui (dacă este cazul) – copie 

legalizată; 

j)  B.I. sau C.I. – copie simplă; 

k) Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie; 

l)  Curriculum vitae; 

m) 3 fotografii ¾ – pe hârtie fotografică; 

n) Cererea şi fişa de înscriere la admitere. 

Art. 23. Pe parcursul şcolarizării dosarul studentului se completează cu: 

a) Contractul anual de studii; 
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b) Fişa de înscriere a studentului în anul universitar; 

c) Actele prin care s-au acordat anumite drepturi, evidenţieri, sancţiuni; 

d) Toate solicitările în scris ale studentului în timpul şcolarizării (cereri pentru 

repetarea unor examene pentru mărirea notei, întreruperea studiilor, reluarea studiilor, 

transferul la alte instituţii de învăţământ superior, reînmatriculare) cu rezoluţiile 

corespunzătoare; 

e) Pentru studenţii veniţi prin transfer, situaţia şcolară, în original, eliberată de 

facultatea de la care provine precum şi fişa de echivalări şi diferenţe aprobată de decan; 

f) Cererile privind motivarea absenţelor pentru cazurile de boală, aprobate de 

conducerea facultăţii, însoţite de actele medicale care au stat la baza cererilor; 

g) Alte acte privitoare la situaţia profesională a studentului. 

Art. 24. În cazul retragerii sau exmatriculării, studentului i se înapoiază la cerere 

numai documentele originale cuprinse în dosarul personal (de regulă, diploma de 

bacalaureat), celelalte documente urmând să fie păstrate în arhiva Institutului. 

 

SECŢIUNEA III – Înscrierea anuală a studentului 

 

Art. 25. Un student înmatriculat la Institutul Teologic Adventist este obligat să se 

înscrie la cursuri înaintea începerii fiecărui an universitar. Înscrierea se face la secretariatul 

facultăţii, în primele 5 zile lucrătoare ale anului universitar, la iniţiativa studentului. În 

cazuri excepţionale, înscrierea se poate efectua până pe data de 31 octombrie pe baza unei 

cereri motivate din partea studentului şi în urma achitării unei taxe suplimentare calculate 

pentru fiecare săptămână de întârziere. Studentul care nu se înscrie în termenul prevăzut, va 

fi exmatriculat, urmând ca reînmatricularea să se facă în conformitate cu prevederile acestui 

regulament. Cuantumul taxelor de întârziere şi reînmatriculare se stabileşte de Consiliul de 

administraţie şi se comunică întregii comunităţi academice. 

Art. 26. Înscrierea în anul de studii constă în achitarea taxei de studii (integral sau 

prima rată), semnarea contractului de studii şi a fişei de înscriere în anul universitar. 

Art. 27. Contractul anual de studii şi fişa de înscriere în anul universitar, 

completate şi semnate la fiecare început de an universitar, constituie dovada că studentul a 

luat la cunoştinţă de regulamentele de funcţionare a Institutului, inclusiv a prezentului 

regulament şi s-a angajat să le respecte. 

Art. 28. Înscrierea studentului în anul 2, 3 sau 4 de studii se face pe baza condiţiilor 

de promovabilitate prevăzute în Capitolul VI – Evaluarea studenţilor, promovarea 

examenelor şi a anilor de studiu din prezentul regulament, în urma verificării situaţiei 

academice din anul/anii de studii precedenţi. 

 

SECŢIUNEA IV – Taxa de studii 

 

Art. 29. Taxa de studii se achită astfel: 

a) Integral (100%) la începutul anului universitar (cu reducere dacă se achită 

până în prima zi inclusiv a anului universitar) sau 

b) În 2 rate semestriale. Prima rată (50% din taxă) se achită în primele 5 zile 

lucrătoare ale primului semestru. A doua rată (50% din taxă) se achită în primele 5 zile 

lucrătoare ale celui de-al doilea semestru. 

Art. 30. Pentru întârzierea la plata taxei de studii se percepe o taxă suplimentară 

pentru fiecare săptămână de întârziere până la sfârşitul perioadei stabilite pentru plata 
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taxelor. Studentul care nu achită ratele în termenele stabilite de Consiliul de administraţie 

nu poate continua studiile, urmând a fi exmatriculat. 

Art. 31. Taxa de studii se stabileşte anual de către Consiliul de administraţie şi se 

aduce la cunoştinţa comunităţii academice. 

Art. 32. Prevederile prezentului articol, privitor la taxa de studii se completează cu 

prevederile Contractului de studii cu taxă, încheiat anual de student, care detaliază 

cuantumul acesteia, modalităţile şi termenele de plată şi condiţiile de acordare a unor 

facilităţi. 

Art. 33. Modalităţi de achitare a taxei: 

a) Sumele de bani, ce reprezintă taxe de studii, se vor achita în lei la cursul de 

schimb din ziua efectuării plăţii, moneda de referinţă fiind EURO. 

b) În cazul studenţilor care provin din aceeaşi familie (frate – soră, soţ – soţie) se 

face o reducere de 50% pentru unul dintre ei. Întotdeauna reducerea de 50% operează în 

dreptul taxei de la specializarea Teologie adventistă pastorală. 

c) În cazul studenţilor care urmează cursurile la două specializări din cadrul 

Institutului Teologic Adventist, se aplică reducerea de 50% a taxei la una dintre 

specializări. Dacă una dintre specializări este Teologia adventistă pastorală, reducerea se 

aplică la taxa aferentă acestei specializări. 

d) În cazul absolvenţilor Institutului Teologic Adventist care urmează o a doua 

specializare în cadrul Institutului se aplică o reducere a taxei de studii cu 50%.  

e) În eventualitatea exmatriculării studentului, datorită unor abateri grave de la 

disciplina şi regulamentele Institutului Teologic Adventist, taxa deja achitată nu se mai 

restituie, indiferent de momentul aplicării acestei sancţiuni. 

f) Dacă studentul se va retrage de la studii până la data începerii anului 

universitar/semestrului, Institutul Teologic Adventist va reţine 15% din taxa anuală de 

şcolarizare pentru acoperirea cheltuielilor indirecte. Dacă cererea de retragere se face după 

desfăşurarea primelor activităţi didactice, taxa de şcolarizare nu va mai putea fi recuperată. 

În cazul în care studentul se transferă la o altă instituţie de învăţământ, taxa achitată nu se 

restituie. 

 

CAPITOLUL V 

Frecvenţa la activitatea didactică 
 

Art. 34. Studentul are obligaţia să frecventeze toate activităţile de instruire: cursuri, 

seminare, laboratoare, activităţi practice şi spirituale care se aduc la cunoştinţa studenţilor 

prin afişare, odată cu planul de învăţământ la începutul anului universitar şi prin programele 

analitice ale disciplinelor. Titularii de disciplină au obligaţia de a transmite studenţilor 

programa analitică a cursului la începutul fiecărui an universitar, dar nu mai târziu de 15 

octombrie.  

Art. 35. Modul de frecventare a orelor de activitate didactică (curs, seminar, 

activitate practică) precum şi îndeplinirea lucrărilor desfăşurate la acestea sunt unitare şi 

sunt reglementate astfel: 

a) Prezenţa regulată la curs reprezintă un punct din nota finală; se admit 3 

absenţe motivate (curs şi seminar, indiferent de numărul de ore pe săptămână alocat 

disciplinei) în care se includ: activităţile administrative ale Institutului, probleme personale, 

urgenţe, probleme de familie; 

b) În cazul în care absenţele depăşesc numărul permis până la 50% din timpul 

alocat cursurilor şi seminarelor se va scădea un punct din nota finală; 
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c) Pentru absenţele care depăşesc 50% din timpul alocat cursurilor şi 

seminarelor, studentul se sancţionează, la propunerea titularului disciplinei, cu refuzul 

primirii acestuia la examen în sesiunile fără plată şi cu obligaţia de a reface în întregime 

activităţile academice prevăzute pentru acea disciplină. Refacerea activităţilor aferente unei 

discipline se efectuează în anul de studii următor şi dă dreptul studentului de a se prezenta la 

evaluare (examen, colocviu). Pentru refacerea activităţii unei discipline studentul va depune 

o cerere adresată decanului şi va achita o taxă de refacere calculată prin înmulţirea 

numărului de credite ale disciplinei cu valoarea în lei a punctului de credit. 

În cazul în care există interferenţe între orarul curent al studentului şi programarea 

în orar a disciplinei pentru care se solicită refacerea activităţii academice, modalitatea în 

care se vor recupera activităţile didactice va fi stabilită de cadrul didactic care efectuează 

aceste activităţi, pe baza unei cereri explicite a studentului adresată decanului. 

Art. 36. În funcţie de specificul anumitor discipline, Consiliul facultăţii, la 

propunerea titularului de disciplină, poate impune standarde minimale diferite privind 

activitatea şi frecvenţa studentului în cadrul unei discipline de studiu, care vor fi aduse la 

cunoştinţa studentului de către titularul de disciplină prin programa analitică a disciplinei la 

începutul anului universitar. 

Art. 37. Nerespectarea prevederilor privind frecvenţa minimă obligatorie se 

sancţionează cu refuzul primirii studentului la examen şi cu obligaţia de a reface activităţile 

prevăzute pentru acea disciplină. 

Art. 38. Cadrul didactic are obligaţia să înregistreze prezenţa studenţilor la fiecare 

oră de curs şi seminar în jurnalul de prezenţă care se găseşte de regulă la şeful de an/grupă 

şi, de asemenea, în paralel, să ţină un jurnal personal al prezenţei studenţilor. Prezenţa 

studenţilor va fi monitorizată periodic de către managerul programului de 

studii/specializării.  
Art. 39. Centralizarea datelor privind frecvenţa studenţilor va fi efectuată de către 

cadrele didactice la sfârşitul semestrului şi vor fi aduse la cunoştinţa studenţilor la ultima 

întâlnire cu studenţii înainte de sesiune. De asemenea, profesorii vor comunica 

secretariatului înainte de sesiune lista studenţilor care îndeplinesc condiţiile pentru a se 

prezenta la evaluare în sesiunea/sesiunile următoare. 

Art. 40. În cazuri întemeiate, managerul de program de studii poate motiva 

absenţele, pe baza actelor justificative şi a cererii individuale a studentului.  

Art. 41. Absenţele se motivează pentru cazuri medicale, pentru participarea la 

activităţi de evanghelizare şi misiune organizate cu aprobarea Consiliului de administraţie 

al Institutului Teologic Adventist, activităţi ştiinţifice şi culturale şi în alte situaţii deosebite, 

în baza unei cereri scrise a studentului. Motivarea absenţelor datorate cazurilor de boală se 

face numai în baza unei scutiri medicale eliberate de către instituţiile abilitate. Scutirea 

medicală va fi depusă la secretariatul facultăţii în maximum 5 zile de la data eliberării, prin 

anexare la cererea de motivare. 

Art. 42. Decanul poate aproba studentei gravide scutirea parţială de frecvenţă în 

baza actelor medicale doveditoare; în cazul refacerii activităţii prevăzute cu frecvenţă 

obligatorie, aceasta va fi scutită de plata taxelor. 

Art. 43. Decanul facultăţii/Rectorul Institutului, pe baza avizului managerului de 

specializare poate aproba în cazuri speciale scutirea parţială de frecvenţă, în baza 

documentelor doveditoare puse la dispoziţie de student şi a cererii motivate a acestuia. 

Cererea pentru scutirea de frecvenţă se depune la secretariat cu cel puţin 5 zile înainte de 

începerea semestrului. 
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Art. 44. Studenţii care se înscriu la o a doua specializare în cadrul Institutului 

Teologic Adventist pot beneficia de scutire parţială de frecvenţă la una dintre specializări. 

Art. 45. Studenţii care beneficiază de scutire parţială de prezenţă au obligaţia să 

participe la un număr minim de cursuri şi seminare, stabilit de Consiliul facultăţii şi 

comunicat studentului de către managerul de specializare sau de către secretariat. Cei care 

nu îndeplinesc această condiţie nu vor avea dreptul de a susţine examenul/colocviul în 

sesiunea imediat următoare finalizării cursului, ci în sesiunile de restanţe ulterioare, cu 

respectarea condiţiilor de promovabilitate prevăzute în prezentul regulament. 

Art. 46. Studenţii Institutului Teologic Adventist au dreptul de a urma o a doua 

specializare în cadrul Institutului sau în cadrul altei universităţi, în condiţiile în care 

absenţele de la cursurile unei specializări nu depăşesc 50% din numărul total de ore aferente 

fiecărei discipline. În caz contrar, studentul va reface toate activităţile prevăzute pentru 

disciplina respectivă în anul universitar următor, cu plata creditelor restante, cu condiţia să 

îndeplinească condiţiile de promovabilitate precizate în prezentul regulament. 

Art. 47. – (1) Conform Hotărârii UCBAZŞ nr. 72/14.06.2011 privind programul de 

stagiatură pastorală, angajarea  se face în condiţiile obţinerii unei diplome de licenţă în 

Teologie adventistă pastorală, învăţământ la zi şi master în Teologie adventistă. În acest 

sens, în momentul solicitării scrise pentru a urma cursurile în regim de scutire de prezenţă,  

studentul va primi în copie hotărârea UCBAZŞ şi va semna pentru luare la cunoştinţă. 

(2) Studenţii de la programul de studii/specializarea Teologie adventistă pastorală 

care urmează cursurile facultăţii în regim de scutire parţială de prezenţă se pot transfera în 

programul cu prezenţă obligatorie, recăpătând dreptul de angajare, dacă numărul cumulat al 

semestrelor în regimul de scutire de prezenţă nu depăşeşte 2 semestre, iar aceste semestre 

nu sunt în ultimii doi ani de studii.  

 

CAPITOLUL VI 

Evaluarea studenţilor, promovarea examenelor şi a anilor de studii 
 

Secţiunea I – Evaluarea studenţilor 

 

Art. 48. Fiecare activitate didactică cuprinsă în planul de învăţământ al unei 

specializări se încheie cu o evaluare finală. Evaluarea finală a studenţilor la fiecare 

activitate didactică se realizează: 

a) la disciplinele obligatorii cuprinse în planul de învăţământ al programului de 

studii/specializării pe care studentul o urmează; 

b) la disciplinele opţionale şi facultative cuprinse în planurile de învăţământ ale 

programului de studii/specializării. 

Art. 49. Formele de evaluare, criteriile de acordare a notelor, acoperirea creditelor, 

bibliografia necesară etc., sunt stabilite de către cadrul didactic titular, aprobate în 

colectivele sau departamentele de specialitate şi aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul 

semestrului în care se studiază disciplina. Ele rămân aceleaşi pe întreaga durată a 

semestrului. 

Art. 50. Fiecare cadru didactic este obligat ca în programa analitică să precizeze 

explicit perioada şi modalităţile în care se va realiza evaluarea, exigenţele pe care trebuie să 

le îndeplinească studenţii pentru a se putea prezenta la evaluare.  

Art. 51. Evaluarea se realizează de către o comisie formată din cadrul didactic care 

a predat disciplina respectivă şi cadrul didactic care a condus seminarele (lucrările practice) 
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sau, în cazuri speciale (lipsa titularului disciplinei), un alt cadru didactic desemnat de 

directorul de departament. 

Art. 52. Într-un an universitar se organizează 3 sesiuni pentru evaluările finale: de 

iarnă (ianuarie-februarie), de vara (mai-iunie) şi de toamnă (septembrie). Volumul şi nivelul 

cunoştinţelor cerute la examene şi colocvii se stabilesc în concordanţă cu programa 

analitică a disciplinei respective. 

Art. 53. Durata sesiunilor este stabilită de Consiliul de administraţie şi prevăzută în 

calendarul academic al Institutului. Programarea evaluărilor finale (ziua şi ora susţinerii 

examenelor) se stabileşte de către decanat, la propunerea grupelor de studenţi şi cu acordul 

cadrului didactic titular de disciplină. Şefii de an vor depune la secretariat graficul cu 

programarea examenelor, semnat de fiecare cadru didactic, cu o lună înainte de încheierea 

semestrului. 

Art. 54. Programarea evaluărilor finale se întocmeşte pe grupe şi se aduce la 

cunoştinţa studenţilor, prin afişare pe site-ul Institutului şi la avizierul facultăţii cu cel puţin 

5 zile înainte de începerea sesiunii de examene. 

Art. 55. Evaluările se susţin în zilele, orele şi sălile stabilite prin programare. 

Evaluarea orală se face pe baza biletului de examen extras de student din totalul biletelor 

întocmite. 

Art. 56. Încheierea situaţiei şcolare semestriale la disciplinele prevăzute în planul 

de învăţământ cu verificare pe parcurs, colocviu se va face în ultima săptămână de activitate 

didactică. 

Art. 57. Evaluarea cunoştinţelor la disciplinele prevăzute în planul de învăţământ 

se desfăşoară în următoarele modalităţi: a) scris sau oral; b) test-grilă on-line (pe calculator) 

sau scris (pe suport de hârtie). 

Art. 58. Orice student beneficiază de posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit 

la două evaluări finale, la prima şi a doua sesiune de examene care urmează semestrului în 

care s-a predat disciplina, şi cu taxă, în sesiunile de examene ulterioare.  

Art. 59. Studenţii au dreptul să se prezinte la evaluările finale numai dacă şi-au 

îndeplinit toate obligaţiile profesionale (lucrări, proiecte, referate etc.) stabilite prin 

programa analitică a disciplinei respective şi au achitat toate obligaţiile financiare (taxa de 

şcolarizare, taxa de examen-restanţă, cazare cămin etc.). 

Art. 60. Rezultatele evaluării se concretizează în note întregi de la 10 la 1, nota 5 

certificând promovarea unui examen şi dobândirea competenţelor minimale aferente unei 

discipline. Promovarea probei finale de evaluare, indiferent de nota obţinută, implică 

acordarea numărului de credite stabilite prin planul de învăţământ pentru disciplina 

respectivă. În unele cazuri stabilite prin instrucţiuni, verificările pot fi notate cu admis / 

respins. 

Art. 61. La disciplina la care se susţin mai multe probe (scris, oral, probe de 

laborator etc.) examinatorul sau comisia de examinare va stabili  o singură notă (cifră 

întreagă) prin aprecierea tuturor rezultatelor obţinute de student.  

Art. 62. Intrarea studentului în examen se face pe baza prezentării carnetului de 

student sau B.I / C.I., iar profesorul examinator este obligat să treacă nota în carnet. 

Art. 63. Cataloagele cu note sunt semnate de către titularii disciplinelor, 

completându-se toate rubricile. Pentru studentul care nu s-a prezentat la evaluare în 

sesiunea curentă, în catalog se va înregistra absent. Orice modificare pe care cadrul didactic 

examinator o operează în catalog se face sub semnătura, cu precizarea datei şi cu menţiunea 

„rectificat de mine”. 
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Art. 64. Cataloagele completate la toate rubricile şi semnate de examinator se 

depun la secretariat nu mai târziu de 3 zile de la data susţinerii probei de evaluare. În 

momentul predării cataloagelor cadrelor didactice titulare, acestea vor fi semnate de către 

secretară pentru certificarea corectitudinii datelor privind înregistrarea studenţilor. Nu se 

admite adăugarea unor studenţi suplimentari în cataloage. Cataloagele se întocmesc pe 

grupe şi discipline. După completarea cataloagelor de către cadrele didactice, cataloagele 

vor fi semnate de către decanul facultăţii şi vor fi ştampilate. 

Art. 65. Pentru studenţii înscrişi la disciplinele facultative, prezentarea la evaluarea 

finală nu este obligatorie. Notele obţinute la aceste discipline se înregistrează în documente 

de evidenţă a situaţiei şcolare (catalog, registru matricol) şi pot fi luate în considerare în 

calculul mediei anuale, pe baza opţiunii studentului. 

Art. 66. Evaluările la disciplinele restante din anul sau anii de studiu anteriori se 

pot susţine la cererea studentului în sesiunile stabilite prin structura anului universitar sau în 

presesiunile care vor urma pe parcursul anilor universitari următori, cu plata taxei de 

examinare/reexaminare stabilite de conducerea Institutului. 

Art. 67. În cazul în care studentul nu obţine nota de promovare după ce epuizează 

toate ocaziile de evaluare prevăzute în calendarul academic, dar a realizat numărul minim 

de credite pentru a promova în anul următor de studii, va solicita în anul universitar următor 

înscrierea la acea disciplină şi va reface întreaga activitate didactică cu plată (tarif 

unitar/credit x nr. de credite), prevăzută în planul de învăţământ la acea disciplină, după 

care se poate înscrie din nou de cel mult două ori, la examen. În cazul în care studentul nu 

promovează examenul va fi exmatriculat fără drept de reînmatriculare. 

Art. 68. În situaţii cu totul speciale (deces în familie, spitalizare), Decanul poate 

aproba cererea bine întemeiată a unui student, de a beneficia în anul de studii respectiv, de 

sesiune deschisă de evaluare sau de a susţine un examen programat la o altă dată decât cea 

prevăzută în programarea examenelor pentru sesiunea respectivă. 

Art. 69. Studenţii au dreptul să se prezinte la examene de mărire a notei indiferent 

de nota de trecere obţinută la o disciplină, numai cu condiţia să nu aibă nici o restanţă din 

sesiunea/sesiunile anterioare. 

Art. 70. Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute numai pentru disciplinele 

ce figurează în planul de învăţământ al anului universitar curent, în sesiunea de restanţe din 

vară – pentru examenele promovate în sesiunea programată la finele semestrului I, în 

sesiunea de restanţe din toamnă – pentru examenele promovate în sesiunea programată la 

finele semestrelor I şi II. Studenţii se pot prezenta la aceste examene, nota modificându-se 

numai dacă este mai mare decât cea obţinută anterior, după principiul „un examen 

promovat este definitiv promovat”. Reexaminarea pentru mărirea notei nu se poate repeta. 

Nota mărită obţinută se înregistrează în catalog cu specificarea: „mărire de notă”. 

La acordarea bursei de merit se ia în consideraţie prima notă de promovare obţinută, şi nu 

cea mărită. 

Art. 71. Dacă studentul, în cadrul unei evaluări, consideră că a fost apreciat 

incorect, el poate adresa o cerere decanului facultăţii, prin care să solicite reevaluarea de 

către o nouă comisie. Decanul facultăţii poate aproba o astfel de cerere, comisia nou 

constituită incluzând în mod obligatoriu şi titularul disciplinei. La probele orale nu se admit 

contestaţii. 

Art. 72. Studentul care încearcă să promoveze examenul prin fraudă va fi 

exmatriculat în condiţiile precizate la art. 149 din prezentul regulament. 

Art. 73. Pentru studenţii ultimului an de studii, situaţia şcolară se încheie cu cel 

puţin 3 săptămâni înainte de data fixată pentru examenul de licenţă. 



Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor 2012-2013                                                        Pag. 13 din 27 

 

 

Secţiunea II - Promovarea 

 

Art. 74. Numărul de credite obligatorii pentru un an de studiu, obţinute la 

disciplinele obligatorii şi opţionale, este de 60, la toate formele de studii universitare de 

licenţă. Creditele alocate unei discipline potrivit planului de învăţământ sunt obţinute de 

student prin promovarea disciplinei respective. 

Art. 75. Creditul (ECTS) este o unitate convenţională care măsoară volumul mediu 

de muncă al studentului, necesar pentru asimilarea cunoştinţelor în vederea promovării la o 

disciplină din planul de învăţământ. Un credit se acordă pentru 25 de ore de activitate (curs, 

seminar, lucrări, practică, studiu individual, proiecte, examene, verificări).  

Art. 76. Creditele nu reprezintă o măsură a importanţei disciplinelor, aceasta fiind 

reglementată prin clasificarea disciplinelor în obligatorii, opţionale, facultative. Punctele 

obţinute la o disciplină se determină prin înmulţirea creditelor alocate disciplinei cu nota 

obţinută de student. Punctajul unui student la finele semestrului se obţine prin însumarea 

punctelor la disciplinele promovate. 

Art. 77. Încheierea situaţiei şcolare a studentului se face după sesiunea din toamnă. 

Pentru anii terminali situaţia şcolară se încheie după sesiunea de examene din vară, 

premergătoare susţinerii examenului de licenţă. 

Art. 78. Promovarea unui an universitar se face cu condiţia ca studentul să aibă cel 

mult 5 restanţe din anul/anii de şcolarizare parcurşi. Studenţii care la sfârşitul anului 

universitar figurează cu mai mult de 5 restanţe la disciplinele obligatorii şi opţionale 

(discipline fundamentale, de specialitate şi complementare) din anul sau anii de studii 

parcurşi vor fi exmatriculaţi. Cazurile de forţă majoră (concedii medicale de maternitate, 

cazuri de îmbolnăviri grave care necesită spitalizare îndelungată, dovedite cu acte medicale) 

se constituie ca excepţie şi se rezolvă, la cererea studentului, prin prelungirea şcolarităţii 

sau prin întrerupere. 

Art. 79. (1) Studenţii exmatriculaţi într-un an universitar anterior în condiţiile art. 

78. pot fi reînmatriculaţi (excepţie exmatriculaţii din anul I care nu se reînmatriculează), în 

acelaşi an de studiu (anul de studiu nepromovat), în primii 5 ani de la exmatriculare, la 

cerere, cu acordul conducerii facultăţii. Numărul total al reînmatriculărilor nu  poate depăşi 

durata ciclului de studii (nu mai mult de 3 pentru studiile cu durata de 3 ani, respectiv 4 

pentru studiile cu durata de 4 ani). 

(2) Cererea de reînmatriculare se depune la secretariatul facultăţii cu cel puţin 5 zile 

înainte de începerea anului universitar. În momentul reînmatriculării se achită taxa de 

reînmatriculare şi prima rată a taxei de şcolarizare. 

Art. 80. (1) Studenţii care nu au obţinut condiţiile necesare înscrierii în anul de 

studii următor şi sunt reînmatriculaţi în acelaşi an de studii trebuie să satisfacă cerinţele 

planului de învăţământ al promoţiei respective (promoţia cu care îşi reiau studiile). 

(2) Un examen promovat într-un an universitar anterior este recunoscut ca 

promovat chiar dacă se modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă. 

(3) Procedura repetenţiei dispare, ca o consecinţă a recunoaşterii creditelor şi 

notelor obţinute pe întreaga durată a şcolarităţii. 

Art. 81. În cazul studenţilor din an terminal, care au examene restante din 

semestrele anterioare, Consiliul facultăţii decide organizarea unei sesiuni de restanţe 

înaintea perioadei de înscriere la licenţă. Dacă în urma sesiunii de restanţe studentul nu 



Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor 2012-2013                                                        Pag. 14 din 27 

întruneşte numărul legal de credite pentru finalizarea programului de studii, dar are cel mult 

5 discipline restante, poate solicita prelungire de şcolaritate în conformitate cu art. 82.  

Art. 82.  (1) Dacă la sfârşitul duratei legale a programului de studii studentul nu a 

obţinut toate creditele stabilite prin planul de învăţământ (180/240 ECTS) şi are cel mult 5 

discipline restante din anii de studii parcurşi, el poate solicita, prin cerere, prelungirea 

studiilor, în regim cu taxă/disciplină, atât pentru disciplinele nepromovate, cât şi pentru 

disciplinele apărute ca diferenţe în urma eventualelor modificări ale planului de învăţământ. 

Studentul care se află în această situaţie trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ 

al promoţiei cu care îşi încheie studiile. Prin urmare, el va fi considerat absolvent al 

promoţiei cu care îşi dobândeşte toate creditele necesare finalizării studiilor şi va susţine 

examenul de finalizare a acestora în sesiunea programată pentru această promoţie. În cazul 

în care, la sfârşitul anului universitar, studentul aflat în această situaţie nu a dobândit toate 

creditele el va putea solicita prelungirea studiilor. 

(2) Cererea pentru prelungirea studiilor se depune la secretariatul facultăţii cu 5 zile 

înainte de începerea anului universitar. În cazul nedepunerii acestei cereri, studentul va fi 

exmatriculat. Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate 

depăşi numărul total al anilor de studiu (3, respectiv 4, în cazul studiilor de licenţă). Dacă 

nici după această perioadă nu îşi va finaliza studiile va fi exmatriculat definitiv, fără drept 

de reînmatriculare. 

(3) Studentul care la sfârşitul duratei legale a programului de studii nu a obţinut 

toate creditele stabilite prin planul de învăţământ (180/240 ECTS) şi are mai mult de 5 

discipline restante din anii de studii parcurşi, va fi exmatriculat, cu posibilitatea 

reînmatriculării în condiţiile precizate în art.79. 

(4) Studenţii aflaţi în situaţia prevăzută de alin.1 nu pot beneficia de facilităţile 

prevăzute de lege pentru studenţi, pe durata acestei prelungiri. 

(5) Studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate vor achita o taxă corespunzătoare 

numărului de discipline restante, calculată prin înmulţirea numărului de credite al 

disciplinei restante cu valoarea în lei a punctului de credit. 

Art. 83. În cazul studenţilor care urmează concomitent două specializări, creditele 

obţinute pot fi recunoscute la disciplinele care au programele analitice identice sau 

apropiate. Recunoaşterea creditelor este soluţionată de către comisia de echivalare, cu 

avizul decanului. 

Art. 84. (1) Practica de specialitate este disciplină obligatorie şi se finalizează prin 

susţinerea unui colocviu şi se apreciază cu note de la 10 la 1. Nepromovarea colocviului 

conduce la refacerea integrală sau parţială a perioadei de practică, în concordanţă cu 

prevederile programei de practică sau a regulamentului de practică. Nota obţinută de 

student(ă) la colocviul de practică intră în condiţia de promovare a anului de studiu 

respectiv.  

(2) Efectuarea practicii de specialitate va fi consemnată în Centralizatorul de 

practică de specialitate cu semnătura şi ştampila unităţii la care s-a efectuat practica.  

Art. 85. Managerii de specializări pot informa părinţii, tutorii sau sponsorii, la 

cererea expresă a acestora sau a conducerii Institutului, cu privire la situaţia academică a 

studenţilor, de regulă la sfârşitul fiecărui an universitar. 

Art. 86. Până cel târziu în a doua săptămână din luna aprilie, decanatul va face 

cunoscută, prin afişare, lista disciplinelor opţionale oferite în anul universitar următor 

pentru fiecare an de studiu. Studenţii au obligaţia să-şi aleagă disciplinele opţionale prin 

cerere scrisă în termen de 30 de zile de la afişarea listelor. 
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Art. 87. Pentru formarea unei grupe la o disciplină opţională, numărul minim de 

studenţi este de 9. În cazul în care pe listele cu opţionale au optat un număr mai mic de 

studenţi, Consiliul facultăţii va propune disciplina opţională în consultare cu studenţii. În 

cazuri excepţionale se pot forma şi grupe mai mici de studenţi. 

Art. 88. - (1) În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

art. 150 (2) şi criteriile stabilite prin hotărâri ale Senatului, un procent de maximum 5% din 

numărul studenţilor dintr-un program de studii pot parcurge 2 ani de studii în unul singur cu 

aprobarea Decanului la propunerea Consiliului facultăţii/Consiliului de administraţie. 

Această prevedere este aplicabilă programelor de studii cu durata de 4 ani (240 ECTS) şi nu 

se aplică pentru primul şi ultimul an de studii.  

(2) Condiţiile minime pentru a efectua 2 ani în unul singur sunt: studentul să aibă în 

anul precedent toate examenele promovate, media generală să fie cel puţin 9,00 şi să aibă 

realizări deosebite în activitatea profesională academică. Consiliul facultăţii poate decide 

criterii suplimentare specifice.  

(3) Cererea de şcolarizare a doi ani într-un singur an se depune la secretariatul 

facultăţii cu cel puţin 5 zile înaintea începerii anului universitar 

(4) Studentul care efectuează 2 ani de studiu într-un an universitar are obligaţia să 

achite taxa de studii pentru cei doi ani integral sau în două rate. 

 

CAPITOLUL VII 

Finalizarea studiilor 
 

Art. 89. Examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior se fac în 

conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Ordinele MECTS emise periodic în acest sens, 

precum şi în baza regulamentelor de finalizare a studiilor ale universităţilor partenere. 

Art. 90. Studenţii au obligaţia să aleagă tema de licenţă  până la finele semestrului 

4 (pentru ciclul de 3 ani), respectiv 6 (pentru ciclul de 4 ani). După ce studentul se va 

consulta cu cadrul didactic coordonator şi va obţine acordul acestuia asupra temei şi a 

titlului lucrării de licenţă, va depune la secretariat o cerere tip adresată Decanului. 

Art. 91. Structura examenului de finalizare a studiilor, numărul de probe, forma de 

examinare (scris, oral, practic) şi conţinutul probelor (tematica şi bibliografia) se stabilesc 

de către universităţile acreditate partenere, în baza protocolului anual de colaborare pentru 

susţinerea examenelor de licenţă. 

Art. 92. Candidaţii la examenul de finalizare a studiilor trebuie să  îndeplinească 

toate condiţiile prevăzute de ordinele emise în acest sens de MECTS şi de reglementările în 

vigoare. 

Art. 93. Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor doar persoanele care 

au calitatea de absolvenţi, adică cei care au parcurs integral planul de învăţământ prevăzut 

pentru programul de studiu/specializarea respectivă. 

Art. 94. Absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, o 

adeverinţă de absolvire a studiilor eliberată de către facultăţile unde au susţinut examenul 

de licenţă, în termen de 10 zile de la finalizarea examenului de licenţă şi este valabilă 12 

luni de la eliberare. 

Art. 95. Absolvenţii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor se pot 

înscrie într-o sesiune ulterioară, în vederea susţinerii acestuia, la aceeaşi instituţie sau la altă 

instituţie organizatoare pentru specializarea respectivă, în condiţiile şi în conformitate cu 

prevederile metodologice elaborate în acest sens, în baza protocoalelor de licenţă încheiate 

în prealabil. 
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CAPITOLUL VIII 

Continuarea studiilor, întreruperea studiilor, retragerea şi exmatricularea, 

reînmatricularea, transferul studenţilor 
 

SECŢIUNEA I - Continuarea studiilor 

 

Art. 96. Absolvenţii cu diplomă de învăţământ superior de scurtă durată pot 

continua studiile pentru a obţine licenţa în cadrul ciclului I – studii universitare de licenţă, 

conform art. 16, alin. (2), din Legea 288/2004 – Legea privind organizarea studiilor 

universitare. 

Art. 97. Înscrierea, prin concurs de admitere, este posibilă doar pentru 

specializările care aparţin aceluiaşi domeniu de licenţă cu specializările absolvite în cadrul 

învăţământului superior de scurtă durată. Creditele de studii transferabile, pe baza cărora se 

admite înscrierea acestor absolvenţi la învăţământul universitar de licenţă, se obţin în urma 

analizei comparative a planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor aferente 

disciplinelor promovate la învăţământul de scurtă durată şi respectiv a disciplinelor 

prevăzute în planurile de învăţământ ale studiilor universitare de licenţă. 

Art. 98. Candidaţii admişi la concursul de admitere vor susţine examenele de 

diferenţă stabilite de către comisia de echivalare a facultăţii.  

Art. 99. Candidaţii care au fost admişi la continuare de studii (din învăţământul de 

scurtă durată) în ciclul I de studii universitare de licenţă pot fi înmatriculaţi cu aprobarea 

decanului, prin decizia rectorului în anul de studii corespunzător, pe baza criteriilor de 

performanţă profesională stabilite de facultate, şi în limita locurilor alocate pentru seria 

respectivă. 

Art. 100. Examenele de diferenţă sunt asimilate examenelor restante, aferente 

disciplinelor nepromovate, discipline pentru care studentul reface activitatea.  

Art. 101. Un candidat admis, absolvent cu diplomă de licenţă, care urmează o a 

doua specializare din acelaşi domeniu de studii de licenţă, poate fi înmatriculat într-un an 

superior, aplicându-se sistemul de credite transferabile, pe baza criteriilor de performanţă 

profesională stabilite de facultate şi în limita locurilor alocate pentru seria respectivă. 

Art. 102. Absolvenţii dublelor specializări din cadrul Institutului Teologic 

Adventist, din perioada anterioară sistemului Bologna pot fi înscrişi în ciclul I de licenţă, la 

specializări înrudite (în sistem Bologna), în anul de studii corespunzător, pe baza criteriilor 

de performanţă profesională stabilite de facultate, şi în limita locurilor alocate pentru seria 

respectivă. 

Art. 103. La Institutul Teologic Adventist, orice absolvent cu diplomă de 

bacalaureat, neînmatriculat ca student, poate urma un curs, în regim cu taxă, obţinând un 

certificat prin îndeplinirea obligaţiilor didactice la disciplina respectivă. În total, o persoană 

nu poate urma în acest regim mai mult de 50% din cursurile unui program de licenţă. 

Cererea pentru înscriere în acest regim trebuie depusă la începutul fiecărui semestru 

universitar la secretariatele facultăţilor.  

 

SECŢIUNEA II - Întreruperea studiilor 

 

Art. 104. Activitatea studentului trebuie să fie continuă  pe întreaga perioadă de 

şcolarizare. La cererea studentului, pentru motive temeinice Decanul facultăţii poate aproba 

întreruperea studiilor pentru o perioada de maximum 2 ani universitari. 
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Art. 105. Cererea de întrerupere a studiilor se depune la secretariatul facultăţii cu 

cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea începerii anului universitar, după această dată 

întreruperea studiilor nu poate fi operată în evidențele facultăţii. 

Art. 106. Întreruperea poate fi solicitată pe parcursul oricărui semestru  pentru: 

a) motive de sănătate pentru care studentul a fost spitalizat (minim 20 de zile), 

motive atestate prin adeverinţă medicală în care medicul recomandă întreruperea studiilor; 

studenta gravidă sau aflată în concediu de maternitate. 

b) alte motive bine întemeiate, stabilite ca atare prin regulamentul facultăţii (bursă 

în străinătate, urmarea în paralel a două programe de studii/specializări).  

Art. 107. După revenire, studentul trebuie să satisfacă cerinţele planului de 

învăţământ al promoţiei cu care va termina studiile şi va beneficia de recunoaşterea 

examenelor promovate până la momentul întreruperii, aplicându-se sistemul european de 

credite transferabile. Acest fapt trebuie adus la cunoştinţa studentului în momentul 

întreruperii studiilor, menţionând pe cererea de întrerupere că a luat la cunoştinţă acest 

lucru. 

Art. 108. Întreruperea studiilor se poate face cu condiţia ca studentul să fie 

promovabil, (integralist sau prin credite) conform art. 78 din prezentul regulament. Nu se 

poate acorda întreruperea studiilor în cazul studenţilor aflaţi în situaţie de exmatriculare.  

Art. 109. La expirarea întreruperii studiilor, studentul va depune cerere de reluare a 

studiilor, cu cel puţin 5 zile înainte de începerea anului universitar, în caz contrar va fi 

exmatriculat. 

Art. 110. Ultimul semestru înaintea întreruperii şi primul semestru după revenire se 

consideră două semestre consecutive din punctul de vedere al acumulării creditelor. 

Art. 111. Studentul(a) care nu reia studiile la expirarea perioadei de întrerupere, 

care nu poate depăşi 2 ani universitari, va fi exmatriculat.  

Art. 112. Întreruperea studiilor poate avea loc o singură dată în perioada 

şcolarizării. 

Art. 113. Pe parcursul perioadei de întrerupere a studiilor, studentul rămâne în 

evidența facultăţii dar, nu poate beneficia de drepturile ce decurg din calitatea de student. 

Art. 114. Studentul care a întrerupt studiile este obligat să depună la secretariat 

carnetul de student care se va păstra la dosarul personal. 

 

SECŢIUNEA III - Retragerea de la studii şi exmatricularea 

 

Art. 115. Studentul care solicită din motive personale retragerea de la studii va fi 

exmatriculat. Retragerea de la studii poate interveni şi în timpul anului universitar şi se face 

la cerere. În cazul retragerii de la studii, taxa plătită se recuperează în condiţiile precizate la 

art. 33 din prezentul regulament. 

Art. 116. Studenţii vor fi exmatriculaţi cu drept de reînmatriculare în Institutul 

Teologic Adventist, în următoarele situaţii: 

a) Studentul care la sfârşitul perioadei legale de studii are mai mult de 5 restanţe la 

disciplinele obligatorii şi opţionale înscrise în planul de învăţământ al 

specializării pe care o urmează, în condiţiile art. 83 al. (3). 

b) Studentul care are mai mult de 5 discipline nepromovate în anii de şcolarizare 

parcurşi; 

c) Neplata la timp a taxei de studii; 

d) Nedepunerea la dosarul personal a documentelor obligatorii precizate în 

prezentul regulament; 
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e) Nesemnarea la timp a contractului de studii şi a fişei de înscriere în anul 

universitar; 

f)   Retragerea de la studii din motive personale. 

Propunerea de exmatriculare în cazurile prevăzute mai sus, cu excepţia aliniatului 

(f) se declanşează la propunerea Decanului şi se finalizează prin hotărârea Consiliului de 

administraţie şi prin decizia Rectorului. 

Art. 117. Reglementările privind exmatricularea studentului pentru abaterile de la 

normele de disciplină şi etică profesională, fără drept de reînmatriculare, sunt  stipulate în 

Capitolul VII din prezentul Regulament. 

 

SECŢIUNEA IV - Reînmatricularea studenţilor 

 

Art. 118. Reînmatricularea studenţilor se poate efectua numai la începutul anului 

universitar prin decizia Rectorului, în condiţiile precizate la art. 79-82 din prezentul 

regulament. În acest sens studentul va depune la secretariat o cerere cu cel puţin 5 zile 

înaintea începerii anului universitar în care doresc să fie reînmatriculaţi. 

Art. 119. Studenţii exmatriculaţi sau retraşi, în condiţiile prezentului regulament şi 

care au fost şcolarizaţi în baza Legii 288/2004 (Bologna), pot fi reînmatriculaţi  la cerere, în 

cadrul  aceleiaşi specializări (cu excepţia exmatriculaţilor anului I de studii – care nu se 

reînmatriculează), cu acordul Consiliului facultăţilor, prin decizia Rectorului, în anul de 

studii permis în urma recunoaşterii creditelor dobândite anterior prin compatibilizarea 

planurilor de învăţământ şi a programelor analitice. Ei vor susţine examenele de diferenţă 

stabilite, dacă este cazul, în aceleaşi condiţii ca şi cele prevăzute pentru studentul transferat. 

Art. 120. Studenţii şcolarizaţi conform Legii 84/1995 (pre-Bologna) şi care au fost 

exmatriculaţi sau retraşi nu pot fi reînmatriculaţi. Ei pot dobândi statutul de student în urma 

unui concurs de admitere cu posibilitatea recunoaşterii creditelor obţinute anterior şi 

înscrierea într-un an superior, în limita locurilor disponibile, exceptând ultimul an de studiu. 

Aceşti studenţi vor suporta taxa de şcolarizare corespunzătoare duratei normale de 

şcolarizare, chiar dacă o parte din discipline au fost recunoscute de către Comisia de 

echivalare şi recunoaştere de la nivelul fiecărei facultăţi. 

Art. 121. Studentul reînmatriculat, va primi acelaşi număr matricol, număr sub care 

a fost înmatriculat iniţial. 

 

SECŢIUNEA V - Transferarea studenţilor 

 

Art. 122. Transferul se operează numai înainte de începerea anului universitar. 

Cererile de transfer se depun la secretariatul facultăţii, cu cel puţin 5 zile înainte de 

începerea anului universitar. 

Art. 123. Studenţii înmatriculaţi la universităţile de stat sau particulare, acreditate 

sau autorizate să funcţioneze provizoriu se pot transfera la Institutul Teologic Adventist, cu 

avizul facultăţilor respective şi cu avizul scris al Rectorilor, ţinând seama de aplicarea 

sistemului de credite transferabile (număr minim de credite necesar anului de studiu în care 

va fi înmatriculat) şi de compatibilitatea planurilor de învăţământ. Consiliul facultăţii care 

primeşte studentul transferat, prin comisia de specialitate, stabileşte: 

a) recunoaşterea sau echivalarea examenelor şi a creditelor prin analiza 

comparativă a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice; 
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b) examenele de diferenţă, asimilate ca examene restante şi alte obligaţii 

didactice, astfel încât studentul transferat să fie adus la acelaşi plan de învăţământ cu toţi 

studenţii seriei în care a fost înscris. 

Art. 124. Dispoziţia de înmatriculare (în copie) se transmite unităţii de învăţământ 

de unde vine studentul, în vederea emiterii actelor de studii către facultatea la care s-a 

transferat (diploma de bacalaureat, situaţia şcolară pe ani de studii, certificatul de naştere – 

copie legalizată sau o copie xerox legalizată la facultate pe baza originalului). 

Art. 125. Transferarea studentului se poate face începând cu anul II, în cadrul 

aceluiaşi domeniu de licenţă,  din acelaşi domeniu fundamental. Cererile de transfer, depuse 

la secretariatul facultăţii cu cel puţin 5 zile înainte de începerea anului universitar, trebuie să 

conţină aprobările decanilor şi rectorilor instituţiilor implicate în transfer.   

Art. 126. Înainte de aprobarea cererii de transfer la Institutul Teologic Adventist, 

studentul va fi invitat la un interviu cu o comisie desemnată în acest sens. 

Art. 127. Pentru transferul la Institutul Teologic Adventist studentul depune la 

secretariatul facultăţii următoarele formulare: 

a) situaţia şcolara eliberata de instituţia de la care provine (original); 

b) cerere tip de transfer aprobată de decanii şi rectorii celor două instituţii de 

învăţământ superior; 

c) toate actele necesare înscrierii în facultate; 

d) taxa de transfer stabilită de Consiliul de administraţie. 

Art. 128. Examenele de diferenţă se susţin în primul an de transfer. Pentru 

examenele susţinute în această perioadă nu se plătesc taxe suplimentare. Dacă examenele de 

diferenţă se susţin după această perioadă, studentul va achita, pentru fiecare prezentare, taxa 

de examinare. 

Art. 129. Examenele aflate în situaţiile şcolare de transfer sunt recunoscute, 

indiferent de nota cu care au fost promovate, dacă disciplina respectivă a fost promovată, 

este apropiată ca număr de ore cu cea din planul de învăţământ propriu şi are un număr de 

credite alocat. 

Art. 130. Solicitările de reînmatriculare, de reluare a studiilor după întrerupere, de 

transfer, se pot aproba numai după achitarea de către student a taxelor aferente/debitelor. 
 

CAPITOLUL IX 

Drepturile studentului 
 

Art. 131. Studentul, în calitate de membru al comunităţii academice, are drepturile 

şi obligaţiile prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în Carta Institutului 

Teologic Adventist, în Codul de etică şi deontologie profesională universitară, în Codul 

drepturilor şi obligaţiilor studentului, în prezentul regulament şi în alte reglementări stabilite 

de forurile de conducere ale Institutului (Bord, Senat, Consiliu de administraţie, Consiliul 

facultăţii). 

Art. 132. Studenţii Institutului Teologic Adventist beneficiază de următoarele 

drepturi în baza principiilor enunţate de Legea nr. 1/2011, cu modificările si completările 

ulterioare: 

a) dreptul la învăţământ de calitate; 

b) dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă, cu recunoaşterea, 

conform legii, a creditelor obţinute în acest fel; 

c) dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislaţiei 

în vigoare şi cartelor universitare; 
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d) dreptul la protecţia datelor personale; 

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

electronic, şi acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile 

universitare sau pe site-ul facultăţii; 

f) dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea 

semestrului, cu privire la programa analitică, structura şi obiectivele cursului, competenţele 

generate de acesta, precum şi cu privire la modalităţile de evaluare şi examinare. Orice 

modificare ulterioară a modalităţilor de evaluare şi examinare poate fi făcută doar cu 

acordul studenţilor; 

g) 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 Institut, procedurile de evaluare, 

cuantumul taxelor, baza materiala a Institutului şi a facultăţii, informaţii despre asociaţiile 

studenţeşti legal constituite, modalităţi de acces la burse și alte mijloace de finanţare, 

mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii 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, lucrărilor practice, 

a prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de 

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

modificările şi completările ulterioare. Evaluările sunt informaţii publice şi sunt folosite în 

evaluarea performanţelor respectivelor cursuri, seminare, stagii de practică, programe de 

studiu şi cadre didactice;  

j) dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte 

documente ale instituţiei la care studiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare; 

k) drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin 

activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare 

şi Cartei universitare şi eventualelor contracte între părţi; 

l)  dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică, 

profesională, psihologică şi socială, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de 

instituţia de învăţământ superior, potrivit Cartei universitare; 

m) dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii 

universitare, precum şi dreptul la baza materială, transport şi masă asigurate contra cost în 

condiţiile legii; 

n) dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului 

de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu; 

o) dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform Cartei universitare şi legislaţiei 

în vigoare; 

p) dreptul de a studia, de a da unele examene în limba maternă sau într-o limbă 

de circulaţie internaţională, dacă există această posibilitate în instituţia de învăţământ 

superior; 

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

reprezentând cursuri, laboratoare şi seminare, exceptând cazurile de pregătire practică; 

r) dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite 

după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, şi dreptul de a cunoaşte baremul după 

care a fost evaluat; 
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s) dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o 

dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea 

cunoştinţelor învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda 

alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării; 

t)  dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform 

regulamentelor interne ale Institutului. Rezolvarea contestaţiei va fi făcută de către o 

comisie, în prezența studentului contestatar, în cazul în care studentul solicită acest lucru; 

u) dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de Institut 

al lucrării de licenţă/dizertaţie şi de a i se comunica punctajul acordat; 

v) dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student în vederea 

dezvoltării personale, a integrării în societate şi a dezvoltării capacităţii de angajare, a 

păstrării locului de muncă şi a mobilităţii pe piaţa muncii; 

w) dreptul de a participa la activităţile didactice (cursuri, seminare, laboratoare, 

stagii de practică) stabilite prin programele de studii ale specializărilor; 

x) dreptul de a folosi, conform destinaţiei, sălile de curs şi seminar, sala de sport 

şi baza sportivă, laboratoarele, bibliotecile precum şi mijloacele didactice pentru pregătirea 

profesională, cercetare ştiinţifică şi activităţi cultural-sportive; 

y) dreptul de a participa la activităţile de cercetare ştiinţifică organizate la nivelul 

facultăţii; 

z) dreptul de a alege și de a fi ales ca reprezentant al studenţilor în structurile de 

conducere academică; 

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 de 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 și sala de sport, în afara 

orelor de curs planificate; 

dd) dreptul de a beneficia de consultaţii medicale, consiliere psihologică și 

consiliere în carieră 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 manuale 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 și 

facultative pe care le studiază. 

ll) dreptul să solicite cadrelor didactice, la orele de curs, de seminar, de lucrări 

practice consultaţii, clarificarea problemelor din programele analitice ale disciplinelor. 
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mm)  dreptul de a beneficia de gratuitate pentru eliberarea actelor care atestă 

statutul de student (situaţia şcolară, adeverinţele, carnetele şi legitimaţiile, inclusiv cele 

pentru accesul la bibliotecă); 

nn) dreptul de a participa la acţiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr 

de credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

oo) dreptul de a avea acces în spațiile Institutului pentru a organiza proiecte pentru 

studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs și a altor activităţi 

prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei universitare; 

pp) dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și evaluarea 

acestor sesizări de către forurile de conducere ITA, ultimul for fiind Bordul ITA sau 

organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare, precum și dreptul la protecţia celor 

care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

qq) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la 

adresele oficiale de e-mail ale Institutului Teologic Adventist și de a primi răspuns scris, 

respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condiţiile stabilite de lege și de 

regulamentele ITA; 

rr) dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 5 zile lucrătoare de la afişarea 

anunţului pentru concursurile organizate în Institutul Teologic Adventist, inclusiv cele 

pentru burse, tabere, cazare şi mobilităţi. 

ss) dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, 

precum și alte taxe percepute de Institut, în conformitate cu Carta universitară. 

tt) dreptul de a fi informaţi cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe 

practicate de către Institut. 

uu) studenţii cu dizabilităţi au dreptul să aibă căi de acces adaptate acestora în 

totalitatea spaţiilor universitare, precum şi condiţii pentru desfăşurarea normală a 

activităţilor academice, sociale, culturale şi religioase în cadrul Institutului Teologic 

Adventist. 

 

CAPITOLUL X 

Îndatoririle studenţilor 
 

Art. 133.  Studenţii Institutului Teologic Adventist au următoarele îndatoriri: 

a) să îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii şi la timp toate obligaţiile ce le  

revin potrivit planului de învăţământ, programelor universitare şi programelor analitice ale 

disciplinelor de studiu, în scopul unei temeinice pregătiri profesionale; 

b) să cunoască și să respecte prevederile Cartei, a Codului de etică şi deontologie 

profesională, ale celorlalte regulamente ale Institutului; 

c) să respecte, în relaţiile cu membrii comunităţii academice normele de etică și 

de conduită universitară şi să 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 atât autoritatea personalului didactic, de cercetare şi administrativ, 

cât şi autoritatea organismelor de conducere din facultate; 
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g) să achite taxele stabilite în baza art. 119, al. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, 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 să semneze fişa de înscriere în anul universitar; 

j)  să 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 al activităţilor, programul de lucru al secretariatului, planificarea sesiunilor de 

examene, organizarea sesiunilor de comunicări ştiinţifice şi a unor activităţi artistice sau 

cultural sportive, situaţia şcolară, situaţia achitării taxelor; 

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

sale personale şi de contact (nume, domiciliu, telefon, e-mail etc.); 

l)  să răspundă solicitărilor secretariatelor facultăţilor în probleme legate de 

activitatea profesională; 

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 și să recunoască 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 ar putea 

influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general. 

 

CAPITOLUL XI 

Reprezentarea studenţilor 
 

Art. 134.  Studenţii sunt reprezentaţi în structurile consultative, decizionale și 

executive din cadrul Institutului Teologic Adventist, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, și a Cartei Institutului.  

Art. 135. Studenţii participă la luarea deciziilor din cadrul Institutului Teologic 

Adventist în temeiul următoarelor drepturi:  

a) dreptul de a alege și de a fi aleşi în structuri de conducere ale Institutului, 

conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

b) dreptul de a fi reprezentaţi în senatul Institutului și în Consiliul facultăţii într-o 

proporţie de minimum 25%, în condiţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, și ale Cartei universitare; 

c) dreptul de a fi reprezentaţi în structurile ITA care gestionează serviciile sociale, 

inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice; 
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d) dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităţii de desemnare a 

rectorului prin reprezentanţi, precum și în procesul de desemnare a acestuia, indiferent de 

modalitatea de desemnare, potrivit art. 209 alin (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) dreptul de a fi informaţi şi consultaţi de către reprezentanţii studenţilor în 

legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale instituţiei din care aceştia fac 

parte. 

Art. 136. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenților 

reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervenţiile se sancţionează conform 

prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 137. Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri 

decizionale (Consiliul facultății și Senat) ale ITA pentru mai mult de 4 ani, indiferent de 

perioada în care s-au derulat mandatele și de întreruperile acestora. 

Art. 138. Reprezentanţii studenţilor în consiliile facultăţilor şi în senatele 

universitare sunt aleşi prin votul direct, secret şi universal al tuturor studenţilor. 

Art. 139. Procesul de desemnare a studenţilor membri în orice alte structuri 

consultative, deliberative şi executive decât cele prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, se realizează în baza autonomiei universitare şi se 

stabileşte de către studenţi. 

Art. 140. 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. 141.  (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 şi poate fi reînnoit în urma 

alegerilor. 

Art. 142. – (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 

Consiliul Facultăţii şi pentru probleme de interes studenţesc; 

d) să semnaleze problemele sesizate forurilor decizionale superioare. 

(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. 143. Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii şi în Senatul Institutului 

sunt aleşi în conformitate cu prevederile legii prin vot direct şi secret al tuturor studenţilor 

Facultăţii respective în conformitate cu reglementările stabilite prin metodologia internă de 

alegeri cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentului regulament. 

Art. 144. Reprezentanţii studenţilor din Consiliul Facultăţii au următoarele 

drepturi: 
a) să voteze în Consiliul Facultăţii în condiţiile legii; 
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b) să fie informaţi, în timp util (cel puţin o zi înainte), despre întrunirile Consiliului 

Facultăţii şi să le fie puse la dispoziţie materialele care vor fi discutate în Consiliu; 

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

Facultăţii; 

d) să aibă acces la secretariatele Facultăţii şi ale Departamentului sau la 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 Consiliului 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. 145. 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 ale Institutului care 

implică studenţii; 

Art. 146. 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 şedinţele Consiliului Studenţilor din Senat care are loc înainte de 

fiecare şedinţă a Senatului. 

 
CAPITOLUL XII 

Recompense şi sancţiuni 
 

Art. 147. (1) Pentru performanţele deosebite în activitatea profesională şi ştiinţifică, 

studentul poate fi recompensat prin: 

a) acordarea diplomei de merit anuale pentru studenţii care obţin medii mai mari 

sau egale cu 9,50; 

b) burse speciale (de merit, de performanţă) în conformitate cu Regulamentul de 

acordare a burselor; 

c) integrare, alături de cadrele didactice, în activitatea de cercetare ştiinţifică; 

d) acordarea de premii anuale sau ocazionale la propunerea Consiliului facultăţii 

şi avizate de Senat în bani, insigne etc., studenţilor care obţin rezultate deosebite în 

activităţile de cercetare ştiinţifică, olimpiade studenţeşti, concursuri desfăşurate sub egida 

Institutului. 

(2) acordarea diplomelor şi a recompenselor materiale şi băneşti se hotărăşte de 

către Consiliul facultăţii şi se aprobă de Consiliul de administraţie.  

Art. 148. - (1) Pentru abateri grave de la disciplina universitară, studenţilor li se 

aplică sancţiunea de exmatriculare cu drept sau fără drept de reînmatriculare; în această 

situaţie Comisia de etică şi deontologie universitară analizează şi întocmeşte un referat în 

legătură cu gravitatea abaterii şi gradul de vinovăţie a celui care a săvârşit-o. 
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(2) Discutarea referatului se face în Comisia de etică şi în prezenţa studentului în 

cauză; propunerea de exmatriculare se înaintează Senatului Institutului spre aprobare. 

(3) În urma validării referatului Comisiei de etică de către Senat, Rectorul 

Institutului emite decizia de exmatriculare. 

Art. 149. – (1) Sunt considerate abateri deosebit de grave următoarele: 

a) substituirea de persoană la evaluare; vor fi exmatriculaţi cel înlocuit şi cel care 

înlocuieşte, dacă este student al Institutului; 

b) plagiatul proiectelor, referatelor; 

c) încercarea de evaluare prin fraudă a examenelor sau a altor evaluări; 

d) încercarea de mituire a cadrelor didactice şi sau a personalului didactic 

auxiliar; 

e) ameninţarea şi agresarea verbală sau fizică a membrilor comunităţii 

universităţii; 

f) complicitate la tentativa promovării frauduloase a evaluărilor. 

(2) Studentul exmatriculat în urma abaterilor precizate la punctele a) - f) nu mai are 

dreptul de a fi reînmatriculat la Institutul Teologic Adventist. 

(3) În eventualitatea unei noi înmatriculări prin concurs de admitere, rezultatele 

obţinute anterior nu sunt recunoscute şi nu pot fi echivalate la Institutul Teologic Adventist. 

(4) Cu excepţia exmatriculării din motive profesionale prezentate la art. 79-82, în 

toate celelalte cazuri de sancţionare, studentul sancţionat poate depune contestaţie în termen 

de trei zile de la aducerea la cunoştinţă a sancţiunii. 

(5) Contestaţiile sunt soluţionate de către Consiliul de administraţie în termen de 30 

de zile de la data depunerii acestora. 

Art. 150. Pentru abateri mai puţin grave de la normele de comportament ce decurg 

din Carta şi regulamentele în vigoare ale Institutului, studentului i se pot aplica următoarele 

sancţiuni:  

a) avertisment care se decide de către Comisia de etică şi se aplică de Consiliul 

de administraţie, studentului care are o atitudine necorespunzătoare faţă de cadrele didactice 

şi auxiliare, faţă de personalul administrativ şi colegi, manifestată atât în campus, cât şi în 

afara lui; 

b) mustrare scrisă şi/sau suspendarea dreptului de a fi cazat în cămin, care se 

decide de către Comisia de etică şi se aplică de Consiliul de administraţie, studentului care 

repetă faptele pentru care a fost sancţionat cu avertisment sau comite abateri  de la disciplină 

şi încalcă normele de conduită universitară. 

Art. 151. În cazul în care abaterile de la art. 148 se repetă, Comisia de etică va 

propune Senatului spre aprobare decizia de exmatriculare fără drept de reînmatriculare. 

Art. 152. – (1) Sesizarea Comisiei de etică asupra abaterilor disciplinare se face de 

către Consiliul de administraţie la: 

a) autosesizarea decanului; 

b) propunerea directorului de departament; 

c) propunerea managerului de specializare / îndrumătorului de an / cadrelor 

didactice / studenţilor; 

d) propunerea administratorului spaţiilor de învăţământ. 

 (2) În cadrul cercetării abaterii se stabilesc faptele şi urmările acestora, 

împrejurările în care au fost săvârşite, vinovăţia persoanei precum şi orice alte date utile 

soluţionării cazului. 
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CAPITOLUL XIII 

Serbarea de absolvire 
 

Art. 153. Organizarea în detaliu a ceremoniei serbării de absolvire constituie un 

drept exclusiv al Institutului Teologic şi va fi făcută după standardele moral-estetice 

adoptate şi promovate de Institut. 

Art. 154. Stabilirea datei festivităţii de absolvire se face cu cel puţin 6 luni înainte 

de începerea anului universitar. 
 

CAPITOLUL XIV 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 
 

Art. 155. Propaganda politică, precum și orice formă de discriminare individuală 

sau de grup sunt interzise în cadrul Institutului Teologic Adventist. Abateri de la conduita 

morală creştină [homosexualitate, perversiuni sexuale, consum de droguri legale sau ilegale 

etc.] sunt neacceptate de Institut, iar aplicarea măsurilor disciplinare nu este cotată a fi 

„discriminare”. 

Art. 156. Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea sa de către 

Senatul Institutului Teologic Adventist şi devine obligatoriu pentru studenţii de la toate 

programele de studii şi de la toţi anii de studii. 

La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziţii (hotărâri) anterioare 

contrare se abrogă. 

Art. 157. Dispoziţiile prezentului regulament vor fi completate cu reglementările 

ulterioare ale Ministerului precum şi cu hotărâri ce vor fi aprobate de Senatul Institutului. 

Art. 158. Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotărârea Senatului Institutului 

din data de 18.01.2012. 

 

  

 

Rector, 

Prof. univ. dr. Ion TOMA 
 


