MINISTERUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII,TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA AGORA din Municipiul Oradea
Facultatea de Drept şi ŞtiinŃe Economice
Programul de studiu: Drept

Anul I - zi

CONTRACT DE STUDII
PENTRU BURSA DE STUDIU „AGORA”
Nr. _____ din ________

Art. 1. PărŃile:
(1) Universitatea Agora din Oradea, reprezentată prin prof.univ.dr. Mişu-Jan Manolescu, Preşedintele
Consiliului de administraŃie, şi asist.univ.drd. Viorina-Maria Judeu, secretar şef, numită în continuare
universitate şi
(2) Studentul(a) ___________________________________________________________ din anul I de
studii la programul de studiu „Drept” din cadrul FacultăŃii de Drept şi ŞtiinŃe Economice, fiul (fiica) lui
_________________şi al ___________________, cu domiciliul în______________________________
str. _________________________ nr. ___, bl.___, sc.____, et.____, ap.____, jud.________, telefon
______________, legitimat(ă) cu BI/CI seria ___ nr. ________, eliberat de PoliŃia
__________________ la data de __________, cod numeric personal _________________ numit în
continuare student(ă)
convin să încheie prezentul contract de studii pentru programul de studii 2012-2016 cu un număr
total de credite de 240.
Art. 2.
(1) Universitatea se obligă să asigure studentului(ei) care a obŃinut bursa de studiu „AGORA”,
condiŃiile necesare însuşirii disciplinelor de studii şi anume: personal didactic de înaltă Ńinută profesionalştiinŃifică şi morală, baza materială (spaŃii de învăŃământ, mobilier, aparatură) corespunzătoare derulării
activităŃilor didactice şi de cercetare ştiinŃifică, material didactic necesar studiului individual.
(2) La terminarea studiilor, universitatea se obligă să asigure absolventului, pe baza examenului de
licenŃă, acte de studii cu recunoaştere legală pe plan naŃional, în conformitate cu legile în vigoare.
Art. 3.
(1) Bursa de studiu „AGORA” acoperă integral taxa de şcolarizare pentru urmarea cursurilor la
programul de studiu Drept în cuantum de 2000 EURO, respectiv 500 EURO pentru fiecare an universitar.
(2) Studentul va beneficia de o singură examinare gratuită la disciplinele cuprinse în planul de
învăŃământ.
(3) Taxa pentru studierea disciplinelor facultative este de 20 Euro/disciplină. Această taxă se achită
în lei, la cursul zilei, în două rate egale, până la 25 octombrie 2012, respectiv 15 ianuarie 2013.
(4) Taxa pentru refacerea lucrărilor de laborator din vina studentului (ei) este de 10 Euro pentru
fiecare lucrare refăcută şi se va achita înainte de refacerea lucrărilor.
(5) Taxele prevăzute la alin (3), (4), (5) nu se vor indexa pe durata executării prezentului contract.
Art. 4.
Pentru prezentarea la examenul (colocviul) de disciplină, studentul(a) trebuie să îndeplinească
următoarele cerinŃe:
- prezenŃa la toate activităŃile didactice prevăzute în planul de învăŃământ;
- participarea la toate formele de verificare pe parcursul semestrului, stabilite de titularul de
disciplină.
Art. 5.
Pentru fiecare disciplină promovată (nota minimă 5 – cinci), studentul(a) obŃine punctele-credit
atribuite disciplinei.
Art. 6 Bursa de studiu „AGORA” nu se mai acordă pentru următorul semestru, în următoarele
condiŃii :
- nepromovarea unui singur examen în sesiunea gratuită de examene;
- media generală pentru fiecare semestru este egală sau se află sub media 7 (şapte).
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Art. 7
(1) Pierderea bursei de studiu „Agora” atrage după sine rezilierea de drept a prezentului contract,
fără punere în întârziere.
(2) Studentul(a) poate opta pentru continuarea studiilor la forma cu plată, situaŃie în care va încheia
un contract de studii cu taxă. În cazul în care studentul pierde bursa de studiu „AGORA” după sesiunea de
examene aferentă semestrului I, cuantumul taxei de şcolarizare pentru semestrul următor este de 250 euro,
care va fi achitată cel mai târziu până la începerea semestrului II.
Art. 8.
(1) Promovarea anului de studiu normal contractat presupune obligaŃia studentului(ei) de a acumula
cele 60 de puncte-credit aferente disciplinelor obligatorii şi la alegere.
(2) Neîndeplinirea condiŃiei de la art. 8 alin.(1) atrage după sine pierderea bursei. În acest caz se
aplică cerinŃele stipulate în art.7.
Art. 9.
(1) Prezentul contract nu poate fi reziliat pe durata anului universitar, cu excepŃia situaŃiei prevăzute
la art. 7 alin. 1.
(2) În eventualitatea retragerii din facultate în cursul anului universitar, indiferent de motive,
studentul este obligat să achite taxa anuală de şcolarizare pentru întreg anul universitar, cu indexările şi
penalizările la zi.
(3) Pentru eliberarea documentelor care atestă desfăşurarea activităŃilor de studiu în cadrul
UniversităŃii Agora se vor achita taxe a căror cuantum va fi stabilit prin hotărârea Senatului UniversităŃii.
(4) În caz de retragere sau de neîndeplinire a obligaŃiilor legale şi contractuale, prezentul contract
încetează începând cu anul universitar următor, dată de la care dacă studentul nu-şi ridică actele de studii
depuse în original, datorează o taxă de arhivare a acestor documente în cuantum de 50 lei/an universitar.
Art. 10.
(1) Întreaga activitate a studentului(ei) în spaŃiile universităŃii se va desfăşura cu respectarea
prevederilor Regulamentului activităŃilor studenŃeşti. Orice pagubă materială provocată prin deteriorarea
bunurilor universităŃii, ca urmare a acŃiunilor directe ale studentului(ei) va fi suportată de acesta în termen de
cel mult 72 de ore de la comunicarea obligaŃiei de despăgubire.
(2) Prin semnarea prezentului contract studentul(a) declară că a luat la cunoştinŃă şi şi-a însuşit
prevederile Regulamentului activităŃilor studenŃeşti şi se obligă să le respecte.
(3) Prin semnarea prezentului contract studentul(a) declară că îşi însuşeşte şi că respectă normele de
protecŃie a muncii, normele pentru prevenire şi stingerea incendiilor, precum şi măsurile de aplicare a
acestora.
(4) Totodată prin prezentul contract studentul se obligă să participe în mod activ la toate
manifestaŃiile ştiinŃifice şi culturale organizate de Universitatea AGORA, cum ar fi: conferinŃe, comunicări
ştiinŃifice, simpozioane, work-shop-uri, spectacole şi alte activităŃi studenŃeşti.
Art. 11. Numai întrunirea numărului de credite arătat mai sus precum şi îndeplinirea celorlalte
obligaŃii contractuale permit studentului înscrierea în anul universitar următor, caz în care clauzele
prezentului contract se aplică în mod corespunzător pentru fiecare an universitar până la absolvire.
Art. 12. PărŃile consimt ca prezentul contract, după semnare, să constituie titlu executoriu.
Art. 13. Prezentul contract se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Exemplarul universităŃii se va păstra la dosarul personal al studentului(ei).
Încheiat astăzi _____________
Student(ă) _______________
Universitate,
Preşedinte C.A.
___________________

Secretar Şef,
___________________
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