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REGULAMENTUL 

privind programul de muncă al studenţilor în campus 
 

 

În Institutul Teologic Adventist există posibilitatea desfăşurării unor activităţi cu 

caracter lucrativ remunerate, cât şi cu scop educativ în conformitate cu principiile Bisericii 

AZŞ. 

Art. 1. Activităţile obligatorii ale studenţilor sunt: 

a) Fiecare student are obligaţia să lucreze în fiecare zi o oră timp de şase zile pe 

săptămână. Această regulă se aplică pentru studenţii interni conform principiului 

autogospodăririi şi în armonie cu viziunea dezvoltării holistice a Bisericii AZŞ. 

b) Orele lucrate în diversele sectoare ale campusului sunt confirmate prin 

semnătura de către responsabilii diverselor departamente. Această activitate este coordonată 

de către administratorul campusului în colaborare cu DGA.  

c) Studenţii  pot fi repartizaţi din timp pe anumite sectoare de lucru sau pot fi 

programaţi la începutul lunii calendaristice pentru activităţile de la cantină. 

d) Absenţele vor fi anunţate din timp cu condiţia găsirii unui înlocuitor. În 

situaţia absentării nemotivate, la trei absenţe studentul nu va mai putea locui în campus pe o 

perioadă stabilită în comitetul de campus. Pentru fiecare absenţă studentul va achita 

contravaloarea orelor de muncă din ziua respectivă la casieria ITA 

e) Neefectuarea orelor de muncă fără prezentarea unor motivări întemeiate atrage 

după sine eliminarea definitivă din campusul ITA fără ca acest lucru să afecteze situaţia 

academică a studentului în cauză. 

Art. 2. Activităţi remunerate: 

a) Studenţii ITA beneficiază de posibilitatea reducerii cuantumului taxelor 

privind cazarea şi masa, cât şi a taxelor şcolare, desfăşurând diverse activităţi în folosul 

campusului. 

b) Studenţii pot depune o cerere în acest sens la departamentul financiar-

administrativ, această cerere urmând să fie analizată de către un comitet având următoarea 

componenţă: 

- Director General Administrativ; 

- Capelan; 

- Administrator; 
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- Pedagogul băieţilor; 

- Pedagogul fetelor. 

c)  Criteriile care stau la baza alegerii studenţilor care beneficiază de posibilitatea 

enunţată în prezentul regulament sunt următoarele: 

- Situaţie financiară precară; 

- Răspuns constant pozitiv la solicitările de muncă anterioare; 

- Rezultate meritorii în plan academic; 

- Conduită etică ireproşabilă. 

d) Posturile în care pot activa studenţii menţionaţi mai sus sunt următoarele: 

- Bibliotecă; 

- Cabinetul medical, pentru cei cu pregătire de specialitate şi experienţă minimă 

de un an în cadru spitalicesc; 

- Cantină; 

- Laborator informatică; 

- ROSAL Ortopedic; 

- Pază de noapte fără răspundere legală şi numai ca ajutori ai paznicilor 

angajaţi; 

- Întreţinere în cazul calificării demonstrate cu certificat de competenţă 

profesională. 

Activităţile desfăşurate în cadrul acestui program vor fi supravegheate şi remunerate 

în conformitate cu legislaţia în vigoare (salariul minim pe economie), respectând regulile de 

sănătate şi securitate în muncă sub îndrumarea administratorului campusului. 

Art. 3. Activităţi desfăşurate în vacanţele inter-semestriale: 

(1) Conform deciziei Senatului ITA, în fiecare an va fi stabilit numărul studenţilor 

care pot fi implicaţi în programul de muncă. 

(2) Criteriile care stau la baza alegerii beneficiarilor acestui program coincid cu cele 

enunţate mai sus, acelaşi comitet purtând responsabilitatea selecţiei. 

(3) În urma muncii prestate în campus în timpul vacanţelor, cu posibilitatea 

efectuării unui concediu de odihnă de două săptămâni, studenţii beneficiază de asigurarea 

integrală a taxelor şcolare, de cazare şi de masă pentru anul universitar următor. 

(4) Activităţile în care vor fi implicaţi studenţii pe toată perioada amintită vor 

respecta legislaţia muncii în vigoare, cât şi regulamentele de ordine interioară care operează 

în campusul ITA. 

Art. 4. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului din data de 18 

ianuarie 2012 şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată. 
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