UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE
SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI
CODUL UNIVERSITAR AL DREPTURILOR
ŞI OBLIGAŢIILOR STUDENTULUI
Art. 1. In Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
studenții sunt considerați parteneri ai Universității și membri egali ai comunității
academice. Toți studenții beneficiază de egalitate de tratament din partea Universității.
Orice discriminare directă sau indirectă față de student este interzisă.
Art. 2. In Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
învățământul este gratuit pentru cifra de școlarizare aprobată anual de Guvernul
României. Pentru locurile care completează cifra de școlarizare până la capacitatea de
școlarizare aprobată, învățământul este cu taxă.
Art. 3. Studenții au următoarele drepturi:
(1) să folosească laboratoarele, cabinetele, amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii,
biblioteca şi sălile de lectură, baza sportivă, precum şi celelalte mijloace puse la
dispoziţie de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti;
(2) să participe la activitatea ştiinţifică studenţească, la activitatea cultural-educativă și
sportivă din Universitate; activitățile extracurriculare (științifice, tehnice, culturalartistice și sportive, precum și cele pentru studenții capabili de performanțe) sunt
finanțate de la bugetul statului, conform normelor stabilite de Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. În acest scop se pot folosi și alte surse
de finanțare;
(3) să fie cazaţi în cămine şi să ia masa la cantina Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi
Medicină Veterinară Bucureşti, în condiţiile stabilite de senatul universitar; tarifele
practicate de Universitate pentru studenți la cămine și cantine sunt cel mult egale
cu diferența dintre costurile de funcționare (cuprinzând cheltuielile de personal,
cheltuielile cu utilitățile, cheltuielile cu materiile prime și consumabile și cheltuielile
de întreținere curentă) și subvențiile de la bugetul de stat;
(4) studenții care aleg altă formă de cazare decât căminele Universității pot beneficia
de subvenții pentru cazare ;
(5) pe perioadele de efectuare a practicilor comasate, prevăzute în planurile de
învățământ, în situațiile în care practica se desfășoară în afara centrului universitar,
Universitatea asigură studenților cheltuielile de masă, cazare și transport , în limita
resurselor financiare alocate pentru efectuarea practicii;
(6) să aleagă şi să fie aleşi ca reprezentanţi ai studenţilor în consiliile facultăţilor, în
senatul universitar, în consiliile școlilor doctorale și în consiliul studiilor universitare
de doctorat; alegerea studenților se face prin vot universal, direct, secret și egal, de
către toți studenții facultății, Universității, școlii sau școlilor doctorale, după caz;
statutul de student reprezentant nu poate fi condiționat de conducerea
Universității;
(7) să poată fi reprezentați în toate structurile decizionale și consultative din
Universitate; conducerea Universităţii nu se implică în organizarea procesului de
alegere a reprezentanţilor studenţilor;
(8) organizațiile studențești care reprezintă interesele studenților la nivelul comunității
universitare pot avea reprezentanți de drept în structurile decizionale și executive
ale Universității ;
(9) să își exprime în mod liber opiniile academice, în cadrul Universității;
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(10) dreptul la asistență și la servicii complementare gratuite, prin: consilierea și
informarea de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar sau
laborator; consilierea în scopul orientării profesionale; consilierea psihologică; au
acces la principalele cărți de specialitate și publicații științifice; au acces la datele
referitoare la situația școlară personală;
(11) studenții au acces liber și gratuit la informații ce privesc propriul parcurs
educațional și viața comunității academice din Universitate, în conformitate cu
prevederile legii;
(12) studenții beneficiază de gratuitate pentru eliberarea de către Universitate a actelor
de studii și a celor care atestă statutul de student (adeverințe, carnete și legitimații
de student etc.);
(13) să primească burse de studii, în conformitate cu reglementările în vigoare;
(14) studenții care beneficiază de burse sociale de studii pot primi și burse pentru
performanțe universitare;
(15) să participe la concursurile organizate la nivel național, în vederea obținerii de
burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în străinătate;
(16) studenților le este asigurat dreptul la liberă alegere a disciplinelor opţionale, în
conformitate cu planurile de învățământ;
(17) studentul-doctorand poate opta in mod independent pentru parcurgerea cursurilor
din cadrul studiilor universitare avansate puse la dispozitie de scoala doctorala
proprie sau de catre alte scoli doctorale. Ingradirea acestei optuni proprii este
interzisă;
(18) scolile doctorale din USAMV-B asigura accesul liber si neingradit la programul de
pregatire universitara avansata tuturor studentilor-doctoranzi din cadrul scolilor
respective sau din cadrul altor scoli doctorale;
(19) studentul-doctorand are dreptul să-și modifice, la libera alegere, titlul tezei de
doctorat pana in momentul finalizarii acesteia in vederea sustinerii publice;
(20) în condițiile prevăzute de regulamentele de organizare și desfășurare a programelor
de studii, cu aprobarea consiliului facultății și cu respectarea legislației în vigoare,
cel mult 5% din numărul studenților de la învățământul de licență cu frecvență şi
numai o singură dată pot parcurge 2 ani de studii într-un singur an. De la această
prevedere se exceptează specializarea Medicină veterinară, precum şi primul și
ultimul an de studii de la toate specializările din Universitate;
(21) studenții sunt parteneri cu drepturi depline în procesul de asigurare a calității;
studenţii au dreptul de a evalua în mod oficial calitatea cadrelor didactice şi a
procesului educativ din Universitate;
(22) să înființeze, în USAMV București, ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, formații
artistice și sportive, organizații, precum și publicații, conform legii ;
(23) să participe la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite de
studii transferabile, în condițiile stabilite prin Regulamentul pregătirii profesionale a
studenților;
(24) studenții beneficiază de asistență medicală și psihologică gratuită în cabinete
medicale și psihologice universitare ori în policlinici și unități spitalicești de stat,
conform legii;
(25) în timpul anului universitar, studenții beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe
mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar și naval.
Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru
categoriile de transport stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării,
tineretului și sportului;
(26) studenții beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte,
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spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate
de instituții publice, în limita bugetelor aprobate;
(27) Universitatea poate acorda, în afara cifrei de școlarizare aprobate, cel puțin un loc
pentru studii gratuite absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele
de plasament, în condițiile stabilite de senatul universitar;
(28) candidații la admitere, proveniți din medii cu risc socioeconomic ridicat sau
marginalizate din punct de vedere social (rromi, absolvenți ai liceelor din mediul
rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori) pot beneficia de un număr
de locuri bugetate garantate, în condițiile legii;
(29) studenții cu dizabilități fizice au dreptul să aibă căi de acces adaptate acestora
în totalitatea spațiilor universitare, precum și condiții pentru desfășurarea
normală a activităților academice, sociale și culturale în cadrul Universității;
(30) studenții din toate cele 3 cicluri pot funcționa pe posturi distincte de personal de
cercetare și personal de cercetare asociat în departamente, în școli doctorale, în
centre de cercetare și microproducție;
(31) studenții-doctoranzi sunt încadrați de către USAMV București sau oricare dintre
membrii IOSUD ca asistenți de cercetare sau asistenți universitari, pe perioadă
determinată; pe toată durata activității, studentul-doctorand beneficiază de
recunoașterea vechimii în muncă și specialitate și de asistență medicală gratuită,
fără plata contribuțiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, la
asigurările sociale de sănătate și pentru accidente de muncă și boli profesionale;
(32) perioada desfășurării studiilor universitare de doctorat este asimilată, conform
legislației în domeniul pensiilor, pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu excepția
cazului în care studentul-doctorand realizează venituri pentru care plătește, în
această perioadă, contribuții la asigurările sociale;
(33) studenții care provin din familii cu venituri reduse beneficiază de un sistem de
împrumuturi bancare pentru efectuarea studiilor, garantate de stat, în condițiile
legislației în vigoare, prin Agenția de credite și burse de studii; împrumuturile pot
acoperi taxele de studii și costul vieții pe perioada studiilor.
(34) sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concursul de admitere, pentru înscrierea la
o singură specializare, următorii candidaţi în vârstă de până la 26 de ani împliniţi în
anul in care susțin concursul: copiii personalului didactic aflat în activitate; orfanii
de ambii părinţi; cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
salariaţi sau copiii salariaţilor din U.S.A.M.V. Bucureşti;
(35) candidaţii de etnie rromă beneficiază de locuri distincte la admitere, pentru care se
organizează concurs separat, în aceleaşi condiţii ca pentru candidaţii români.
Locurile se distribuie doar la facultăţile pentru care exista cereri din partea
candidaţilor rromi;
(36) cetăţenii de origine etnică română din Republica Moldova, care au absolvit liceul în
România, beneficiază de locuri separate la admitere, fără plata taxei de şcolarizare,
cu bursă, repartizate de MECTS, pentru care se organizează concurs separat în
aceleaşi condiţii ca pentru candidaţii români. Locurile se distribuie doar la facultăţile
pentru care vor exista cereri din partea candidaţilor;
(37) în cadrul sistemului de credite transferabile, studenţii se pot transfera de la o formă
de învăţământ la alta, de la un domeniu de licenţă la altul, de la o facultate la alta,
de la o instituţie de învăţământ superior la alta sau, în cadrul aceleiaşi facultăţi, de
la o specializare la alta, numai în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare, cu
acordul conducerii instituţiilor şi în condiţiile stabilite de facultăţile implicate în
transfer;
(38) un student poate urma concomitent cel mult două programe de studii
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(specializări), indiferent de instituțiile de învățământ care administrează programele
respective. Orice subvenție financiară sau bursă din fonduri publice se acordă,
conform normelor legale în vigoare, numai unei singure instituții de învățământ
superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenților care se transferă
între universități sau programe de studii, subvențiile urmează studentul.
Art. 4. Studenţii au următoarele obligații principale:
(1) să participe la toate formele de activitate prevăzute în planul de învăţământ pentru
anul de studii în care sunt înscrişi;
(2) să depună toate eforturile pentru a-şi însuşi un fond de cunoştinţe de specialitate
necesar practicării profesiei în care se pregătesc;
(3) să manifeste respect faţă de personalul didactic şi administrativ atât în spaţiul
academic al Universităţii, cât şi în afara acestuia;
(4) să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţie de Universitate, să le
întreţină şi să le păstreze în bună stare. Studentul din vina căruia s-a produs
degradarea sau distrugerea acestora va fi obligat să suporte cheltuielile pentru
recuperarea prejudiciului;
(5) să respecte regulamentele stabilite pentru Complexul studenţesc al Universităţii de
Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti;
(6) să respecte normele de disciplină universitară;
(7) să achite taxele stabilite de senatul USAMV Bucureşti.
(8) studenţii pot urma concomitent două specializări (programe de studii) sau facultăţi,
cu obligaţia de îndeplini condiţiile de admitere solicitate de fiecare specializare,
condiţiile de frecvenţă la cursuri și activităţi practice şi condițiile de elaborare a
proiectelor, beneficiind de finanţare de la buget numai pentru o singură specializare.
Art. 5. Universitatea va institui un sistem de aplicare și monitorizare a respectării
Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.
Art. 6. Organizațiile studenților vor prezenta anual un Raport privitor la
respectarea Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studentului, care este public.
Prezentul Cod universitar al drepturilor și obligațiilor studentului a fost aprobat în
ședința senatului universitar din 3.08.2011.
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