
 

 1 

 

Număr de înregistrare...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Raport 
privind respectarea și implementarea 

Codului Drepturilor și Obligațiilor 
Studentului  

în Facultatea de Construcții din 
Timișoara 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

 

 
 
 
 
 
Cuprins 

 
1. Introducere ...................................................................................................... 3 

 
2. Bază legală ..................................................................................................... 4 

 
3. Metode utilizate ............................................................................................... 5 

 
4. Recomandări ................................................................................................. 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 
 
 

1. Introducere 

 
 
 

Organizația Studențească ”Traian Lalescu” (OSTL) este o organizație non-
guvernamentală, non-profit și non-partizană care se ocupă cu reprezentarea 
studenților de la toate cele 3 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 este implementat și respectat în Facultatea de Construcții din 
Timișoara.  
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2. Bază legală 
 

 
❖ Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu completările și modificările ulterioare; 
❖ Ordinul Ministrului 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 inițiativa 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 aderare,  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. 

 
Potrivit 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”. 
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3. Metoda utilizată 
 
 

 
În perioada 22.12.2020 – 28.12.2020 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 pe care le au ca studenți.  
 
În urma completării chestionarului, au fost colectate 193 de răspunsuri din partea 
studenților înmatriculați la cele trei cicluri de studii. 

❖ Licență – 191 de răspunsuri 
❖ Master – 2 răspunsuri 
❖ Doctorat – 0 răspunsuri 

 
Procentajul răspunsurilor la ciclul de licență este următorul:  

❖ Anul 1 – 48,2% 
❖ Anul 2 – 27,2% 
❖ Anul 3 – 15,7% 
❖ Anul 4 – 8,9% 
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Împărțirea răspunsurilor în funcție de domeniul de studii: 

❖ Inginerie Civilă – 45,5% 

❖ Inginerie Civilă Engleză – 19,9% 

❖ Inginerie Civilă Germană – 4,2% 

❖ Ingineria Instalațiilor – 9,4% 

❖ Inginerie Geodezică – 20,9% 

 

 

Împărțirea răspunsurilor în funcție de specializare: 

❖ Construcții civile industriale și agricole – 76,9% 

❖ Căi ferate, drumuri și poduri – 15,4% 

❖ Hidro (anul 3) – 3,8% 

❖ Inginerie sanitară și protecția mediului – 3,8% 

❖ Amenajări de construcții hidrotehnice 
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Peste jumătate dintre studenți au auzit de Statutul Studentului, mai exact 67,4%, 

restul de 32,6% spunând că nu au auzit. 

 

 

65,8% dintre studenți consideră că drepturile lor au fost respectate în totalitate, 

31,1% consideră că au fost respectate parțial, iar restul de 3,1% consideră că nu le-

au fost respectate drepturile.  

 

Exemple de situații în care drepturile studenților au fost încălcate:  

❖ Neinformarea studenților privind modul de corectare a anumitor lucrări 

❖ Obligativitatea sistemului audio-video 

❖ Înregistrarea cursurilor/seminarelor fără a cere acordul studenților sau fără a-i 

anunța  

❖ Studenții nu au rezultatele anumitor evaluări în termen de 7 zile de la 

susținerea acestora 

❖ Încălcarea dreptului de a fi tratați cu respect de către cadrele didactice 

❖ Reprogramarea cursurilor fără a fi anunțați studenții 
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74,6% dintre studenți consideră că și-au îndeplinit obligațiile în totalitate, 23,3% și le-

au îndeplinit parțial, iar restul de 2,1% nu și-au îndeplinit obligațiile. 

 

Studenții care și-au îndeplinit obligațiile parțial sau deloc au fost rugați să de-a un 

exemplu de situație în care s-a întâmplat să nu-și respecte obligațiile, printre acestea 

numărându-se faptul că: 

❖ Nu au învățat suficient pentru examene 

❖ Nu au participat în totalitate la cursuri/seminare/laboratoare 

❖ Au întârziat c u predarea unor teme/proiecte 

 

Peste jumătate dintre studenți știu de existența Centrului de Consiliere și Orientare 

în Carieră, mai exact 66,3%, dar doar 46,6% știu cu ce se ocupă acesta.  

Dintre aceștia, 3,6% au interacționat cu CCOC la: 

❖ Zilele Carierei 

❖ Un interviu de voluntariat în cadrul CCOC 

❖ Caravana UPT 
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Doar 24,9% dintre studenți au auzit de Societatea Antreprenorială Studențească. 

Dintre aceștia, 19,7% știu cu ce se ocupă și doar 1% au interacționat cu SAS-UPT.  

 

 

11,9% dintre respondenți cunosc cazuri de studenți cu dizabilități locomotorii/de 

vedere/de auz, iar 94,3% dintre aceștia consideră că este necesară amplasarea 

unor rampe de acces la intrarea în corpurile Facultății de Construcții.  

 

 

De asemenea, 79,8% dintre studenți consideră că este necesară amplasarea unor 

tăblițe Braille în facultate, iar printre îmbunătățirile pe care le-ar face aceștia se 

numără și: 

❖ Înlocuirea unor uși de intrare cu unele mai late 

❖ Înlocuirea liftului cu unul mai mare pentru a facilita accesul cărucioarelor  

❖ Bai pentru persoanele cu dizabilități 

❖ Facilitarea accesului în băncile din amfiteatre 
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Dintre respondenți, 10,9% au apelat la serviciile Policlinicii Studențești de mai puțin 

de trei ori, in timp ce 4,7% dintre acești au apelat de mai mult de trei ori. Dintre 

aceștia, 26,7% consideră că dotările materiale ale Policlinicii sunt suficiente și doar 

30% consideră că personalul medical este suficient de pregătit. 

 

 

60,6% dintre studenți au primit suport de curs scris sau în format online la toate 

materiile, 29,5% au primit la majoritatea cursurilor, 7,3% au primit doar la câteva 

cursuri, iar 2,6% nu au primit. 

 

 

78,2% dintre studenți au avut acces gratuit la toate materialele didactice de la 

bibliotecă sau de pe site-ul facultății, 18,1% au avut acces la majoritatea 

materialelor, iar 3,1% nu au avut. 
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Statutul Studentului prevede că studenții nu ar trebui să participe la procesul 

educațional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare și seminare, 

exceptând cazurile de pregătire practică, însă, din răspunsurile studenților, acest 

drept este încălcat în procentaj de 18,7%. 35,2% dintre aceștia nu știu/nu-și 

amintesc, iar 45,1% nu participat mai mult de 8 ore pe zi.  

 

 

60,1% dintre studenți afirmă că au avut suficiente variante pentru materiile opționale.  
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4,7% dintre studenți nu au fost informați în primele două săptămâni de fișa 

disciplinei, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta și 

modalitățile de evaluare și examinare, 20,7% au fost informați parțial, 3,1% nu 

știu/nu au fost prezenți, iar restul de 71,5% au fost informați.  

Materiile la care studenții au precizat că nu au fost informați sunt: 

❖ Fizică 

❖ Beton 1 (seminar) 

❖ CCT 

❖ Chimie 

 

Conform răspunsurilor, pentru 5,7% 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: 

❖ Fotogrametrie Analitică 

❖ Beton  

❖ Materiale de construcții 
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57% dintre studenții au fost evaluați obiectiv și nediscriminatoriu, conform 

regulamentului, 28% doar parțial, iar 15% nu au cunoscut baremele de evaluare la 

mai mult de jumătate din materiile studiate 

. 

 

Doar 4,7% dintre studenți au contestat nota obținută la un examen. Materii la care 

studenții au făcut contestații sunt: 

❖ Algebră liniară (nota inițială 6, nota finală tot 6) 

❖ Analiză matematică (nota inițială 3, nota finală 5) 

❖ Topografie (nota inițială 8, nota finală tot 8) 

 

 

Studenții au beneficiat de un îndrumător de an/serie/specializare.  
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Peste jumătate dintre studenți au posibilitatea de a-și alege reprezentantul de an prin 

vot secret, direct și universal. În 13% dintre cazuri, în schimb, reprezentantul de an 

este ales de către îndrumătorul de an.  

 

Fiind întrebați ce ar îmbunătăți la activitatea reprezentantului de an, mai mulți 

studenți au precizat că ar dori ca acesta: 

❖ Să se implice mai mult și să cunoască mai bine regulamentul 

❖ Să fie prezent la cursuri/seminare/laboratoare  

❖ Să ofere informațiile primite de la cadrele didactice într-un timp mai scurt 

❖ Să-și consulte colegii cu privire la programarea examenelor din sesiune 

 

Doar 13,5% dintre studenți au auzit de programele de mobilitate internă. Dintre 

aceștia, 1,6% au participat la o astfel de mobilitate la Universitatea Politehnica din 

București.  

 

68,9% dintre studenți au auzit de programele de mobilitate externă Erasmus+, 

21,2% au auzit prea puține informații despre acestea, iar 9,8% nu au auzit.  

9,9% dintre studenți au participat la o astfel de mobilitate și, fiind întrebați în ce țară 

au studiat, aceștia au răspuns că în: Germania, Scoția, Danemarca. 
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Mai mult de jumătate dintre studenți au participat la evaluarea cadrelor didactice, dar 

doar 32,1% dintre aceștia consideră că s-a produs o schimbare în urma evaluărilor 

făcute de către studenți. 

 

 

Pe majoritatea studenților nu îi deranjează faptul că la unele materii rezultatele 

evaluărilor sunt publice, doar 21,8% dintre aceștia nu sunt de acord.  
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50,3% dintre studenții care au răspuns la chestionar au trimis cereri online către 

facultate/universitate, iar ceilalți nu au făcut-o. 

 

 

Conform răspunsurilor, 59,6% dintre studenți au primit răspunsuri la cererile 

înaintate în timp util, 20,7% nu au primit in timp util, iar 19,7% nu au primit deloc. 

Acestora nu li s-a perceput vreo taxă pentru eliberarea unui document din partea 

facultății. 

 

 

Fiind întrebați cum ar evalua, pe o scală de la 1 la 5, serviciile secretariatului facultății, 

studenții au raspuns în felul următor: 

❖ 1 – 10,9% 

❖ 2 – 6,7% 

❖ 3 – 23,3% 

❖ 4 – 35,8% 

❖ 5 – 23,3% 
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86,5% dintre studenți consideră că a fost respectat termenul de cel puțin 5 zile 

lucrătoare pentru depunerea dosarelor pentru bursă. 

85,4% dintre studenți consideră că a fost respectat termenul de cel puțin 5 zile 

pentru aplicarea la diverse concursuri din facultate/universitate. 

 

Mai mult de jumătate dintre studenți spun că au fost informați în legătură cu plata 

taxelor. 

 

 Studenții sunt informați în legătură cu hotărârile luate la nivelul facultății/universității. 
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Mai mult de jumătate dintre studenți cunosc modalitatea de acordare a burselor, mai 

exact 57,5% dintre aceștia, 33,7% dintre ei cunosc modalitatea doar parțial, iar 8,8% 

au spus că nu știu. De asemenea, 73,1% 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, studenții au răspuns în felul următor: 

❖ 1 – 8,8% 

❖ 2 – 20,2% 

❖ 3 – 47,7% 

❖ 4 – 17,6% 

❖ 5 – 5,7% 

 

 

Foarte puțini studenți au întâlnit cazuri de discriminare în facultate, mai exact 6,8% 

dintre aceștia.  

Situațiile în care majoritatea studenților consideră că s-a întâmplat ca cineva să fie 

discriminat sunt: 

❖ Discriminări între colegi din cauza etniei 

❖ Studenții străini erau tratați diferit, erau favorizați 
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Problemele întâmpinate de studenți în facultate sunt: 

❖ „atitudinea neadecvată a unor cadre didactice” 

❖ „cadrele didactice aplică și interpretează regulamentul după bunul plac sau nu 

îl respectă. Amenință studenții cu pedepse neregulamentare” 

❖ „volum mult de teme și teste, puține explicații. Acest lucru nu este valabil la 

toate materiile, țin să menționez că sunt profesori grozavi care depun un 

efort extra ca să te ajute să înțelegi. Însă la alte materii ne sunt date niște 

explicații în 15 minute din care nu înțelegem mai nimic” 

❖ „la testări au apărut la unii colegi niște probleme cu internetul și nu au putut 

încărca la timp și, drept consecință, nu li s-a luat în considerare. Chiar dacă 

aceste persoane au precizat încă de la începutul facultății online că au 

probleme cu conexiunea la internet.” 

❖ „timp scurt pentru dosarul de bursă” 

❖ „cu campusul virtual” 

 

Problemele întâmpinate de studenți în cămine sunt: 

❖ „violența fizică, zgomot excesiv în timpul programului de liniște, și lista 

poate continua la nesfârșit. Organizarea din cămine (administrator + șefi de 

palier) este sub orice critică, și se merge pe sistemul: te știu, deci te las în 

pace" 

❖ „Uneori lipsa apei calde sau defectarea cazanului de apă” 

❖ „Nerespectarea curățeniei pe module, bucătărie. Furtul obiectelor 

aparținătoare căminului” 

❖ „gândacii găsiți în cameră” 

❖ „portarii și administratorii încalcă drepturile studenților, fac dese ori atac la 

persoană” 

 

63,7% dintre studenți știu de existența Ghidului studentului UPT, dar doar 24,4% 

dintre aceștia au folosit ghidul. De asemenea, 88,1% au spus că au auzit de aplicația 

Student UPT. 
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23,8% dintre respondenți cunosc toți studenții reprezentanți, 61,7% cunosc doar o 

parte dintre aceștia, iar 14,5% nu îi cunosc. Doar 33,3% dintre studenți au apelat la 

ajutor din parte reprezentanților săi. 

 

 

34,2% dintre studenți au participat la procesul electiv organizat de către OSTL 

pentru alegerea studenților reprezentanți, restul de 65,8% spunând că nu au putut 

participa din anumite motive (probleme personale, lipsa timpului, probleme cu 

conexiunea la internet). 

 

 

37,3% dintre studenți au auzit de Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, iar de 

Comisia de Etică și Deontologie doar 31,1% dintre aceștia. 

De asemenea, 85% dintre studenți au auzit de Organizația Studențească ”Traian 

Lalescu”, dar doar 49,7% dintre aceștia au apelat la ajutor din partea organizației.  

Fiind întrebați ce părere au despre OSTL, răspunsurile studenților au fost: 

❖ „o organizație bună și unită” 

❖ „organizație care încearcă să se implice și luptă destul de mult pentru 

drepturile studenților” 
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❖ „o organizație foarte corectă” 

❖ „este foarte bine organizată și gata să-ți sară în ajutor” 

❖ „o părere foarte bună, ne informează de fiecare dată cu toate hotărârile 

care s-au luat în conducere” 

❖ „o organizație mică, dar iubitoare și destul de unită” 

❖ „foarte implicați” 

Există totuși si studenți care nu au interacționat cu organizația, răspunsurile lor la 

aceasta întrebare fiind „Nu am o părere” sau „Nicio părere”. 

 

Situații în care studenții care au răspuns la chestionar au fost ajutați de către 

OSTL: 

❖ „pentru plata taxelor” 

❖ „informații, probleme cu profesorii” 

❖ „Cu bursele, cu contactarea secretariatului facultății si cu rezolvarea unor 

probleme legate de contracte” 

❖ „informații despre bursă” 

❖ „orice problema legata de acordarea/intrarea burselor” 

❖ „mereu când am avut o întrebare ei au fost acolo. Pot spune că în acești 4 

ani am apelat la ajutorul fiecărui membru în legătura cu explicații la diferite 

materii” 

 

78,2% dintre studenți consideră că procesul didactic a fost afectat de contextul 

pandemic.  

 

Problemele întâmpinate de aceștia în această perioadă sunt: 

❖ „probleme tehnice: microfon defect, etc” 

❖ „faptul că profesorii nu se află într-o încăpere dotată corespunzător pentru 

predare, cum ar fi o tablă și alte obiecte de genul” 

❖ „conexiunea și întreruperile Internetului” 
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❖ „cursurile online sunt dificile atât pentru studenți cât și pentru profesori. Nu 

este la fel ca atunci când profesorul ne poate explica față în față și prin 

interacțiune înțelegem. Online-ul pune o barieră între student și profesor.” 

❖ „adaptarea cadrelor didactice la mediul online și nivelul foarte mare de 

teme. Și țin să precizez și de înțelegerea cadrelor didactice față de cei care 

provin din zone rurale unde conexiunea la internet este una precară” 

❖ „management - n-am făcut decât de vreo două ori în intervalul Martie-Iunie 

❖ „adaptare și proasta informare a elevului” 

❖ „datorită faptului că orele s-au mutat în online, unii profesori au început să 

trăiască cu impresia că noi, studenții, nu suntem afectați pe plan moral de 

pandemie, iar cerințele de la ore au trecut de la pragul de decent la cel de 

imposibil" 

❖ „unii profesori nu știu să predea în mediul online, rezumându-se doar la 

cititul de pe o prezentare PowerPoint/nu se descurcă cu tot ceea ce ține de 

mediul online” 

Pentru 42,5% dintre studenți perioada pandemiei a făcut ca interesul acestora pentru 

facultate să scadă, iar pentru 28,5% a scăzut doar parțial. 29% dintre aceștia 

consideră că pandemia nu le-a afectat interesul pentru facultate.  

 

94,3% dintre studenți consideră că și-au îndeplinit obligația de a respecta Carta, 

regulamentele și deciziile din Universitatea Politehnica Timișoara. 
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De asemenea 96,9% dintre studenți afirmă că și-au plătit taxele la timp, iar 92,7% 

spun că au susținut întotdeauna proiecte/examene/lucrări de finalizare a unui ciclu 

de studiu originale. 

76,7% dintre studenți au participat la toate cursurile, 20,7% au participat la 

majoritatea, 2,1% au participat la foarte puține, iar 0,5% nu au participat.  

 

 

93,3% dintre studenți au avut un comportament adecvat statutului lor, 6,2% doar 

parțial, iar 0,5% nu au avut un comportament adecvat. În același timp, doar 96,9% 

dintre studenți au participat la cursuri/seminare/laboratoare fără a fi sub influența 

băuturilor alcoolice sau a altor substanțe halucinogene.  
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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 minim 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 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; 

❖ Ca actele necesare pentru bursele sociale să fie afișate din timp pentru a 

evita ca perioada de completare a dosarelor să fie prea scurtă pentru 

studenți; 

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

studenților; 

❖ Oferirea unui timp minim de 10 minute pentru încărcarea testelor/examenelor 

pentru a evita situațiile în care studenții nu reușesc să le încarce datorită 

conexiunii slabe la internet; 

❖ Menținerea comunicării decanilor de an cu studenții pentru afla în timp util 

care sunt problemele cu care aceștia se confruntă și pentru a evita ca 

interesul lor pentru facultate să scadă în perioada pandemiei; 

❖ 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. 


