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1.Introducere

Organizația Studențească ”Traian Lalescu” (OSTL), este o organizație
non-guvernamentală, non-profit și non-partizană, care se ocupă cu
reprezentarea studenților tuturor celor trei cicluri de studii (licență,
master și doctorat) ale Facultății de Construcții, din cadrul Universității
Politehnica Timișoara.

Prezentul document are ca scop analizarea modului în care Codul
Drepturilor și Obligațiilor Studentului (CDOS), este implementat și
respectat în anul universitar 2020-2021, în Facultatea de Construcții din
Timișoara.



2.Baza legală

❖Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu completările și modificările
ulterioare;
❖Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

nr.3666/2012;
❖Carta Universității Politehnica Timișoara;
❖Hotărârea Senatului Universității Politehnica Timișoara

nr.38/20.09.2013.

Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului, cunoscut și sub numele de
Statutul Studentului, a apărut pentru prima dată în dezbatere publică la
invitația Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România în
anul 2006.

În contextul politic al anului 2010, în care Uniunea Europeană presa
România în vederea asumării directivelor europene stabilite la derare,
apare pentru prima dată, într-un act normativ, ideea de “Cod al
drepturilor și obligațiilor”.

Conform LEN nr.1/2011, art. 202(3) „Drepturile, libertățile și obligațiile
studentului  sunt cuprinse în Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului,
propus de asociațiile  studențești în termen de 6 luni de la intrarea în
vigoare a prezentei legi și adoptat  de Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului prin ordin al ministrului  acestuia”.

Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului, denumit în continuare
Statutul  Studentului, a fost adoptat, la propunerea ANOSR, după mai
mult de 5 ani de  negocieri și la mai mult de un an de la apariția acestuia
în Legea Educației  Naționale nr.1/2011, prin ordinul Ministrului
Educației, Cercetării, Tineretului și  Sportului nr.3666din 30.03.2012,
fiind prima inițiativă legislativă exclusiv  studențească.



Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului este actul normativ care 
reglementează toate drepturile, obligațiile și responsabilitățile pe care le
au  studenții în universitățile din România, fiind valabil pentru toate
instituțiile de  învățământ superior de stat sau private.

Protrivit articolului 5 al acestui act normativ „Asociațiile studențești legal
constituite  elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor
prezentului cod în  fiecare universitate din sistemul național de
învățământ”.



3.Metoda utilizată

În perioada 23.08.2021 – 04.09.2021, Organizația Studențească
”Traian Lalescu” a diseminat în rândul studenților din Facultatea de
Construcții din Timișoara, un chestionar online prin intermediul căruia au
avut posibilitatea de a-și prezenta opiniile despre facilitățile oferite de
către facultate, despre modul în care le sunt respectate drepturile în
cadrul facultății, dar și măsura în care aceștia își respectă obligațiile în
calitate de studenți.

În urma completării chestionarului, au fost colectate 71 de răspunsuri
din partea studenților înmatriculați la cele trei cicluri de studii.

❖ Licență - 71 de răspunsuri
❖ Master - 0 răspunsuri
❖ Doctorat - 0 răspunsuri



Studenții din cadrul ciclului de licență au următoarea apartenență la
anul de studii:

❖ Anul 1 – 11,3%
❖ Anul 2 – 62%
❖ Anul 3 – 22,5%
❖ Anul 4 – 4,2%

Împărțirea răspunsurilor în funcție de domeniul de studii:

❖ Inginerie Civilă – 36,6%
❖ Inginerie Civilă Engleză – 12,7%



❖ Inginerie Civilă Germană – 5,6%
❖ Inginerie Instalațiilor – 16,9%
❖ Inginerie Geodezică – 28,2%

Împărțirea răspunsurilor în funcție de domeniu și specializare (anul 3):

❖ Construcții civile industriale și agricole – 81,3%
❖ Căi ferate, drumuri și poduri – 6,3%
❖ Hidro – 0%
❖ Ingineria Instalațiilor – 12,5%
❖ Măsurători terestre și Cadastru – 0%

Împărțirea răspunsurilor în funcție de domeniu și specializare (anul 4):



❖ Inginerie sanitară și protecția mediului – 33,3%
❖ Amenajări de construcții hidrotehnice – 0%
❖ Construcții civile industriale și agricole – 0%
❖ Căi ferate, drumuri și poduri – 0%
❖ Ingineria Instalațiilor – 66,7%
❖ Măsurători terestre și Cadastru – 0%

Mai mult de jumătate dintre studenții care au completat chestionarul au
auzit de Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului, mai exact 74,6%.
Restul de 25,4% susțin că nu au auzit.



Dintre studenții care au completat acest formular, 90,6% consideră că
drepturile lor au fost respectate în totalitate și 9,4% dintre ei atestă că
acestea au fost respectate doar parțial.

Un exemplu primit din partea studenților referitor la nerespectarea
drepturilor lor este următorul: „Au fost zile când am făcut ore de la 8
dimineața până la 8 seara, fără să ne dăm acordul. Materiile precum
instalații de încălzire sau instalații frigorifice mereu au fost mutate de
către profesorul Călin Sebarchievici.”

În proporție de 92,5%, studenții atestă că si-au respectat obligațiile, iar
restul de 7,5% susțin că le-au respectat, însă doar parțial.

Studenții care au ales ca răspuns „Parțial” sau „Nu”, au fost rugați să
spună exemple în care consideră că nu și-au îndeplinit obligațiile.



Răspunsul principal a fost „La unele materii nu mă prezentam deoarece
nu reușeam să mă conctez la timp”.

Peste jumătate dintre stundeți au auzit de existența Centrului de
Consiliere și Orientare în Carieră, mai exact 73,2%, însă doar 67,3%
dintre aceștia știu și cu ce se ocupă.

82,7% dintre studenții care au auzit de Centrul de Consiliere și
Orientare în Carieră, nu au interacționat niciodată cu acesta, iar un
procent de 17,3% a făcut-o, pentru următoarele motive:

❖ Caravana UPT
❖ un interviu pentru emisiunea “Cariera ta”
❖ un interviu de voluntariat în cadrul CCOC



Dintre studenți, doar 19,7% au auzit de InoHub UPT. 85,7% dintre
aceștia știu cu ce se ocupă, iar 21,4% au și interacționat cu InoHub UPT.

18,3% dntre cei care au răspuns formularului, cunosc cazuri de
studenți cu dizabilități locomotorii/de vedere/de auz. Peste jumătate
dintre studenți, mai exact 74,6%, atestă că accesul persoanelor cu
dizabilități nu este facilitat în corpurile Facultății de Construcții, și 94,4%
consideră că este necesară amplasarea unei rampe de acces la intrarea
în clădirile în care își desfășoară cursurile studenții.

Pe de altă parte, 90,1% dintre respondenți consideră că studenții cu
dizabilități au posibilitatea de acces în cămine sau cantină.



90,1% dintre studenți consideră că este necesară amplasarea unor
tăblițe Braile în facultate.

Peste trei sferturi din studenți nu au auzit de Policlinica Studențească,
mai precis 81,7%. 12,7% dintre aceștia au apelat la serviciile Policlinicii
mai puțin de 3 ori, în timp ce 5,6% au apelat mai mult de 3 ori. De
asemenea, studenții susțin că pregătirea personalului medical se
îndreaptă spre foarte bine, iar dotările materiale sunt suficiente și
moderne.



69% dintre studenți au primit suport de curs la toate materiile, 25,4% au
primit la majoritatea, 4,2% au primit doar la unele, iar restul de 1,4% nu
au primit deloc.

80,3% dintre cei care au completat formularul au avut acces gratuit la
materialele didactice din cadrul bibliotecii sau de pe site-ul facultății,
16,9% au avut acces la majoritatea materialelor, în timp ce 1,4% au avut
acces dar doar la o mică parte din materiale, sau chiar deloc.



Statutul Studentului prevede că studenții nu ar trebui să participe la
procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri,
laboratoare și seminarii, exceptând cazurile de pregătire practică, însă,
din răspunsurile studenților, acest  drept este încălcat în procent de
14,1%. 35,2% nu știu/nu-și amintesc, iar 50,7% nu au participat la mai
mult de 8 ore pe zi.

71,8% dintre studenți afirmă că au avut suficiente variante pentru
materiile opționale.



Dintre studenți, 4,2% nu au fost informați în primele două săptămâni de
metoda de evaluare și examinare, 2,8% nu știu sau nu au fost prezenți,
25,4% au fost informați doar parțial, iar restul de 67,6% au fost informați.

Pentru 15,5% dintre studenți s-a întâmplat ca un cadru didactic să
modifice modalitatea de evaluare și examinare pe parcursul semestrului,
fără acordul acestora.

Materiile la care au întâmpinat probleme sunt:

❖ Statică
❖ RM 1
❖ Geotehnică (seminar)
❖ Matematici Speciale
❖ Construcții Metalice 2(EN)
❖ Instalații de Încălzire



❖ Instalații Frigorifice

66,2% dintre studenți au fost evaluați obiectiv și nediscriminatoriu,
conform regulamentului, 18,3% doar parțial, iar 15,5% nu au cunoscut
baremele de evaluare la mai mult de jumătate din materiile studiate.

Studenții au beneficiat de un îndrumător de an/serie/specializare.



Peste jumătate dintre studenți, mai exact 69%, au posibilitatea de a-și
alege reprezentantul de an prin vot universal. 9,9% susțin că
reprezentantul de an este ales de către îndrumătorul de an.

Doar 21,1% dintre studenți au auzit de programele de mobilitate
internă, dintre care 4,5% au și participat la un astfel de program.



78,9% au auzit de programele de mobilitate externă
Erasmus/Erasmus+, 18,3% au auzit prea puține informații, iar restul de
2,8% nu au auzit deloc.

5,7% dintre aceștia au și participat la un astfel de program, iar restul de
94,3% nu.



Mai mult de jumătate dintre studenți au participat la evaluarea cadrelor
didactice, dar doar 32,4% consideră că s-a produs o schimbare în urma
evaluărilor.

Pe majoritatea studenților nu îi deranjează faptul că la unele materii
rezultatele evaluărilor sunt publice, în schimb, 25,4% dintre ei nu sunt de
acord cu asta.



87,3% dintre studenți au interacționat cu secretariatul, 82,8% dintre
aceștia au primit adeverințe/răspunsuri la cerere în timp util, evaluând
serviciile oferite de secretariatul facultătii ca fiind bune spre foarte bune.

Mai mult de jumătate dintre studenți spun că au fost informați referitor
la plata taxelor.



Studenții sunt informați referitor la hotărârile luate la nivelul
facultății/universității.

Mai mult de jumătate dintre studenți cunosc modalitatea de acordare a
burselor, mai  exact 62%, 31% dintre ei cunosc modalitatea doar parțial,
iar 7%  au spus că nu știu. De asemenea, 66,2% dintre studenți știu că
pot beneficia de mai  multe tipuri de bursă în același timp.



Fiind întrebați în ce măsură consideră că bursa socială le acoperă
cheltuielile de cazare și mâncare, pe o scară de la 1 la 5, 1 fiind “Deloc”
și 5 fiind ”În totalitate”, studenții au răspuns în felul următor:

❖ 1 – 11,4%
❖ 2 – 20,5%
❖ 3 – 36,4%
❖ 4 – 25%
❖ 5 – 6,8%

În proporție de 11,3%, studenții au întâlnit cazuri de discriminare. Fiind
rugați să descrie o situația întâlnită, aceștia au spus următoarele:

❖ “Un cadru didactic a discriminat un student care făcea parte din
programul Erasmus, deoarece studentul respectiv avea dificultăți
în a vorbi limba engleză”

❖ “Este vorba de studenții străini, fie că sunt aici prin programul
Erasmus, fie că sunt înscriși pentru programul de licență de 4 ani.
Au fost cazuri în care nu au primit răspunsuri de la profesori
pentru că înțelegeau mai greu, am avut un caz (Numerical
Analysis – laborator) unde profesorul a refuzat să vorbească în
limba engleză, iar când a fost rugat să o facă, a spus că nu poate
și că pentru studenții străini va posta pe campus în engleză, apoi
i-a scutit de prezență pe aceștia.”



Probleme întâmpinate de studenți în facultate:

❖ “Când este vorba de mail-uri importante, de mai mult de 20
rânduri din partea facultății/universității, nu consider că e normal
să trebuiască să traduc cuvânt cu cuvânt pentru colegii mei care
nu cunosc limba română. Atât mie cât și lor ne-ar conveni să
primim mesajele oficiale și lungi și în limba engleză. “

❖ “Modalitatea și desfășurarea examenului : Construcţii metalice 2
(EN)/Metal constructions 2 prima prezentarea: a picat toată clasa
(oral) teorie nu contează ce ziceai. Prezentarea 2: subiectele la
examen erau una, și întrebările de la oral alta. Nu se legau una
de alta. Notele erau date din burtă, 5-6 maxim, restul picat.
Problema aceasta a fost prezentată de cei din anul 4. Nu s-a
făcut nimic.“

Probleme întâmpinate de studenți în cămine:

❖ “Camin 1. Mizerie, gândaci, șobolani pe palier.“
❖ “Probleme cu curățenia .“

64,8% știu de existența Ghidului studentului UPT, însă doar 19,7%
l-au și folosit. De asemenea, 95,8% dintre studenți au auzit de aplicația
Student UPT.



32,4% dintre respondenți cunosc toți studenții reprezentanți, 53,5%
cunosc doar o parte dintre aceștia, iar 14,1% atestă că nu îi cunosc
deloc. Doar 50,8% au apelat la ajutor din partea reprezentanților săi.



Puțin peste jumătate cunosc modul în care se desfășoară alegerile și
cine poate candida pentru ocuparea unui post de student reprezentant,
mai exact 50,8%. La alegerile pentru studenții reprezentanți de anul
acesta au participat doar 52,5% dintre studenții care au completat
formularul.



Dintre cei care au completat formularul, 41% afirmă că au auzit de
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, iar alți 37,7% că au auzit de
Comisia de Etică și Deontologie.



Studenții susțin că și-au îndeplinit Obligațiile. 86,9% dintre ei spun că
au participat la toate cursurile, 11,5% au participat la majoritatea, și doar
1,6% spun că nu au participat deloc.

96,7% și-au plătit taxele la timp, 93,4% au susținut întotdeauna
proiecte/examene/lucrări de finalizare a unui ciclu de studiu originale. Alți
98,4% au avut un comportament adecvat statutului de student, și au
participat întotdeauna la cursuri/seminarii/laboratoare fără a fi sub
influența băuturilor alcoolice sau a unor substanțe halucinogene.





81,7% dintre studenți au auzit de Organizația Studențească “Traian
Lalescu”, însă doar 23,9% au apelat la ajutor din partea organizației.

Fiind întrebați ce părere au despre OSTL, formularul a înregistrat
următoarele răspunsuri:

❖ “Este o asociație care te primește cu brațele deschise ca voluntar,
oferă informații și te ajută cu fiecare problemă când apelezi la ei.”

❖ ”Niște oameni minunați!”
❖ ”Sunt oameni muncitori și sunt gata să te ajute cu tot ce pot”
❖ ”Nu cunosc organizația”
❖ ”Oameni săritori care se implică și gata de treabă.”

De asemenea, la subiectul ”Situații în care ai fost ajutat de OSTL”, am
primit următoarele răspunsuri:

❖ ”Crearea tabelului cu programarea examenelor”



❖ ”Probleme întâmpinate cu studenții străini și profesori care îi
defavorizau.”

❖ ”De la ei aflăm ce se votează în ședințele din cadrul CT/UPT.”
❖ ”Cu toate problemele posibile”
❖ ”Turul facultății”
❖ ”Nu am apelat la organizație până acum.”
❖ ”Am primit întotdeauna răspuns la fiecare întrebare.”



4. Recomandări

Se recomandă:

❖ Informarea studenților din Facultatea de Construcții cu privire la
Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului din Universitatea
Politehnica Timișoara;

❖ Luarea unor măsuri pentru a permite accesul persoanelor cu
dizabilități în corpurile în care se desfășoară cursurile Facultății
de Construcții;

❖ Ca șefii de an/grupă să semnaleze decanilor de an/Organizației
Studențești ”Traian Lalescu”/studenților reprezentanți posibilele
probleme referitoare la orar pentru a evita ca studenții să
petreacă mai mult de 8 ore pe zi la cursuri;

❖ Ca șefii de an să discute cu cadrele didactice care modifică
modalitatea de evaluare și examinare pe parcursul semestrului
fără acordul studenților, iar în cazul în care nu reușesc să rezolve
această problemă, să ne comunice nouă, studenților
reprezentanți sau decanului de an pentru a lua măsuri;

❖ Cadrelor didactice să ofere studenților baremul după care au
făcut evaluările pentru a evita posibilele neînțelegeri și pentru a
le oferi acestora posibilitatea de a se corecta și de a-și observa
greșelile;

❖ Corectarea lucrărilor și informarea studenților cu privire la notele
obținute la acestea în termen de maxim 7 zile de la data
susținerii examenului și cu minim o săptămână înainte de
desfășurarea următoarei examinări;

❖ Ca studenții să își aleagă cu grijă reprezentantul de an și, în
cazul în care acești sunt nemulțumiți de activitatea acestuia, să
discute cu el/ea și să încerce să remedieze problema;

❖ Informarea studenților cu privire la InoHub UPT;
❖ Informarea studenților din Facultatea de Construcții cu privire la

programele de mobilitate internă cu durată de un semestru
desfășurate în parteneriat cu alte universități din România;

❖ Informarea studenților facultății cu privire la Comisia de Evaluare
și Asigurare a Calității și Comisia de Etică și Deontologie;



❖ Echilibrarea nivelului de teme/proiecte/teste și evitarea
suprasolicitării studenților;

❖ Menținerea comunicării decanilor de an cu studenții pentru afla
în timp util care sunt problemele cu care aceștia se confruntă;

❖ Transmiterea mail-urilor în limba Engleză către secția de
Inginerie Civilă Engleză;

❖ Studenților să apeleze cu încredere la Organizația Studențească
”Traian Lalescu” sau la studenții reprezentanți ori de câte ori
întâmpină o problemă sau au nevoie de anumite informații.


