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BAZA LEGALĂ 

• Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și adăugările ulterioare; 

• Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din ciclul de studii universitare de 

licență înmatriculați începând cu anul universitar 2021-2022, anul I de studii; 

• Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din ciclul de studii universitare de 

master înmatriculați începând cu anul universitar 2021-2022, anul I de studii; 

• Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din ciclul de studii universitare de 

licență, aplicabil studenților înmatriculaţi începând cu anul universitar  

2021-2022, anul I de studii; 

• Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din ciclul de studii universitare de 

master aplicabil studenţilor înmatriculaţi începând cu anul universitar  

2021-2022, anul I de studii; 

• Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din ciclul de studii universitare de 

licență, aplicabil studenților înmatriculaţi începând cu anul universitar  

2021-2022, anul I de studii; 

• Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din ciclul de studii universitare de 

master aplicabil studenţilor înmatriculaţi începând cu anul universitar  2021-2022, anul I de 

studii; 
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DATE GENERALE 

        Liga Studenților Economiști (LSE), din cadrul Facultății de Economie și Administrarea  

Afacerilor, din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, este asociația studențească legal  

constituită la nivelul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, reprezentând toți  

studenții din facultate, de la toate cele trei cicluri de învățământ (licență, master, doctorat) și  

este reprezentativă în structurile de conducere ale universității, respectiv Consiliul Facultății și  

Senatul Universității, voluntarii ligii numărându-se printre studenții reprezentanți.  

          Prezentul raport are rolul de a analiza măsura în care Codul drepturilor și obligațiilor  

studentului este respectat în Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, din cadrul  

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru perioada anului universitar 2020-2021.   

     Conform  articolului 5 din Statutul Studentului, „Organizațiile studențești au 

responsabilitatea de a elabora un raport anual privind respectarea prevederilor Codului 

universitar al drepturilor și obligațiilor studentului în universitatea respectivă. De asemenea, 

universitatea are obligația de a publica raportul organizației/ organizațiilor pe site-ul propriu și 

de a găsi modalități de soluționare a problemelor punctate în acesta”. 

 

STATUTUL STUDENTULUI 

     Codul drepturilor și obligațiilor studentului, denumit neoficial și Statutul Studentului 

reprezintă o realizare remarcabilă a mișcării studențești din România, obținută prin consultarea 

reprezentanților studenților, după mai bine de 5 ani în care ANOSR a militat permanent pentru 

aprobarea acestuia. 

    Documentul reglementează drepturile și obligațiile studenților în universitățile din România, 

precum și o serie de alte aspecte legate de rolul organizațiilor studențești raportate la structurile 

decizionale și consultative din instituțiile de învățământ superior. Codul drepturilor și 

obligațiilor studentului a fost adoptat la nivel național prin Ordinul nr. 3666 al ministrului 

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din data de 30 martie 2012, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 225 din data de 4 aprilie 2012. 
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METODA UTILIZATĂ 

În perioada 5 august – 25 Septembrie 2021, a fost aplicat un chestionar 

studenților  din Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, din cadrul 

Universității „Alexandru  Ioan Cuza” din Iași, la care au răspuns 282 de studenți. 

Perioada de referință a chestionarului  este anul universitar 2020-2021. Am dorit să 

aflăm cum raportează studenții respectarea și  punerea în aplicare a Codului 

Drepturilor și Obligațiilor Studentului.   

Raportul se încheie cu o serie de recomandări pentru Facultatea de Economie 

și  Administrarea Afacerilor din Iași, pornind de la concluziile analizelor efectuate. 

Documentul  se face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul 

facultății. În cazul  constatării unor deficiențe, facultatea are obligația de a face 

publice modalitățile de  soluționare a acestora, în așa fel încât studenților să le fie 

respectate toate drepturile care le  sunt garantate.  

 

RĂSPUNSURILE STUDENȚILOR LA CHESTIONAR 

Chestionarul aplicat debutează cu o întrebare de filtru, grupul țintă vizat fiind reprezentat de 

studenții  înmatriculați în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din Iași.  

 

 
1. Dintre cele 282 răspunsuri primite la chestionar, 279 au aparținut studenților 

înmatriculați în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din Iași, iar 

3 completări aparțin unor persoane care nu sunt înmatriculate la această facultate. 

Grupul țintă vizat întrunește o majoritaritate semnificativă, fapt pentru care analiza 

realizată este reprezentativă. 
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În continuare, s-a urmărit forma de învățământ în care se încadrează respondenții. 

 
2. După cum poate fi observat în diagrama de mai sus, majoritari sunt studenții care 

urmează cursurile cu frecvență, respectiv 92,1%. Respondenții cu forma de învățământ 

la distanță reprezintă 6,1%, iar cei cu frecvență redusă, 1,8%. 

 

 

Pentru a realiza o analiză cât mai punctuală, respondenții au fost întrebați în cadrul cărui ciclu 

de învățământ se încadrează. 

 
3. Dintre cele 279 de răspunsuri primite la formular, 229 au aparținut studenților de la 

ciclul licență, iar celelalte 50 răspunsuri au aparținut celor de la ciclul master. 
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4. Conform diagramei de mai jos,  în cadrul ciclului de licență, cel mai mare număr de 

răspunsuri provin de la studenții care urmează specializările: Contabilitate și 

Informatică de Gestiune (17%), Economie și Afaceri Internaționale (11,8%), 

Management și Marketing (11,4%). La coada clasamentului în ceea ce privesc 

răspunsurile se află specializările: Statistică și Previziune Economică (5,7%) și 

Business Administration (3,9%).  

Un punct slab al analizei realizate ar fi că sunt specializări la care nu s-au înregistrat 

nici măcar un răspuns, astfel neavând o imagine concreta asupra ciclului de licență. 

 

 

5. Analizând anii de studiu, au completat chestionarul studenții la licență din 

ANUL I (25,3%),  ANUL II (43,2%), ANUL III (31,4%), conform graficului 

de mai jos.  

 
6. În cadrul ciclului de Master, cel mai mare număr de răspunsuri provin de la studenții ce  

urmează specializările: Bănci și Piețe (12%), Data Mining (12%) și Marketing și 
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Comunicare în Afaceri (10%). Cele mai puține răspunsuri  provin de la specializările: 

Managementul Resurselor Umane (4%), Contabilitate, Diagnostic, Evaluare (2%) și 

Afaceri Internaționale și Strategii Interculturale (2%). 

 
Un lucru îmbucurător ar fi faptul că procentele sunt aproximativ egale, oferind o diversite în 

cadrul programelor de studiu, analiza realizată devenind mult mai centrată pe nevoile 

studenților. 

 

7. Dintre studenții masteranzi, au completat cei din ANUL I (54%) și ANUL II (46%). 

În urma răspunsurilor, gradul de interes cel mai mare este în rândul studenților din 

ANUL I de  master.  

 
8. În ceea ce privește forma de școlarizare, studenții care pe perioada anului 

universitar  precedent  au ocupat un loc bugetat sunt respondenții majoritari ai 

acestui chestionar, într-un  procent de 71,7%. Restul de 28,3% au completat 

studenții ce au frecventat studiile la taxă.  
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9. Pentru ca analiza realizată să fie reprezentativă, am dorit să aflăm în ce măsură grupul 

țintă cunoaște prevederile stipulate în Statutul Studentului. Pe o scară de la 1 la 5, 1 

reprezentând Deloc, iar 5 Foarte Bine, aceștia au răspuns după cum se poate observa 

mai jos: 

 
Astfel, conform graficului de mai sus, se poate observa că 81% dintre studenți cunosc într-o 

Oarecare spre Foarte Bine măsură, prevederile din Statutul Studentului. Pe de altă parte, 19% 

dintre respondenți au recunoscut că aceste prevederi le sunt cunoscute într-o Mică măsură spre 

Deloc.  

 

Pentru a îmbunătăți această situație și pentru ca studenții să fie mai informați, oferim 

următoarele sugestii pentru:  

● Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Iași: să aducă la cunoștința 

studenților existența acestui document oficial, dar mai ales promovarea cât mai regulată a 

prevederilor stipulate în Statutul Studentului, prin intermediul platformelor de comunicare 

oficiale (site-ul și portalul facultății);  
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● Liga Studenților Economiști, Iași: promovarea constantă a prevederilor stipulate în Statutul 

Studentului, prin proiecte specifice și centrate pe nevoile studenților; 

● Studenții Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Iași: să semnaleze orice 

problemă, neregulă cu care se confruntă, studenților reprezentanți din cadrul Consiliului de 

Administrație și Consiliului facultății. 
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-Drepturi și Obligații- 

Suport de curs 

 

Suportul de curs în format scris sau în format digital este un drept esențial și important pe care 

studenții îl au pentru a-și desfășura într-un mod cât mai eficient activitățile ce țin de facultate.  

Conform Art.11, pct. 5, prevăzut în Statutul Studentului, studenții au „dreptul la suport de curs 

gratuit (de minim 5 pagini), în format fizic sau electronic și acces la toate materialele didactice 

disponibile în mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii”. 

 
Așadar, în urma chestionării acestora, putem observa că o mare majoritate dintre aceștia 

(85,7%) au primit suport de curs, lucru îmbucurător și de apreciat din partea facultății și a 

cadrelor didactice. Cu toate acestea, au existat și cazuri în care studenților nu li s-a respectat 

acest drept.  

 

Punctual, materiile la care studenții nu au avut acces la suportul de curs, din varii motive, sunt: 

Licență: 

Anul I: Management, Macroeconomie, Contabilitate financiară, Bazele Statisticii, TIA; 

Anul II: Marketing, Finanțe, Drept civil, Integrare economică europeană, Educație 

antreprenorială; 

Anul III: Managementul resurselor umane, Piețe de capital. 

Master: 

Anul I: Managementul proiectelor; 

Anul II: Managementul afacerilor internaționale. 

 

Pentru a evita cazurile în care acest drept este încălcat, oferim următoarele sugestii pentru:  

●Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: să îndemne toate cadrele didactice 

să ofere, în mod gratuit, suportul de curs aferent materiei;  

● Liga Studenților Economiști, Iași: să continue monitorizarea asupra respectării acestui drept;  
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● Studenții Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Iași: să solicite suport de curs, 

iar în cazul în care întâmpine dificultăți în obținerea acestuia, să semnaleze acest fapt tutorelui 

de grupă, an. 

 

 

Fișa Disciplinei 
 

La întrebarea „Ați fost informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu 

privire la programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta, 

precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare?”, respondenții au răspuns: 

 

 

Marea majoritatea dintre studenți (88.5%) au avut acces la fișa disciplinei, prin care li se aduce 

la cunoștință programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de 

acesta, precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare.  

Cu toate acestea, au existat și cazuri (11,4%) în care studenții nu au beneficiat de aceste 

informații sau au beneficiat doar parțial, din varii motive. 

Printre principalele motive pentru care studenții nu au avut beneficiat de aceste informații se 

numără: 

● Nu am fost atent la informațiile primite din partea cadrelor didactice 37,5%; 

● Nu am avut acces la aceste informații 53,1%; 

● Nu am fost interesat să cunosc aceste informații 3,1%; 

● Profesorul nu le-a anunțat 3,1%; 

● Am căutat eu fișe ale disciplinelor care și așa erau din anii trecuți 3,1%. 

Cele mai frecvente materii la care aceste informații nu au fost prezentate sau studenții nu au 

avut acces sunt:  

Licență: 

Anul I: TIA, Microeconomie, Macroeconomie, Dreptul afacerilor, Management; 

Anul II: Finanțe publice, Monedă și Credit, Industria  Turismului  șI Călătoriilor; 

Anul III: - 

Master: 
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Anul I: Drept financiar european; 

Anul II: - 

 

Pentru ca acest drept să fie în continuare respectat, avem următoarele recomandări pentru: 

● Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Iași: aducerea la cunoștință 

către studenți asupra dreptului de a fi informați de către cadrele didactice, în primele 

două săptămâni de la începerea semestrului, în legătură cu modalitățile de evaluare și 

examinare;  

● Liga Studenților Economiști: monitorizarea permanentă și constantă a respectării 

acestui drept; 

● Studenții Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Iași: solicitarea 

informării din partea cadrelor didactice în legătură cu fiecare aspect amintit și aducerea 

la cunoștința facultății neregulile întâlnite. 
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Mobilități interne și externe 

 

 

În conformitate cu Art. 11, pct. 2 din Statutul Studentului, studenții au „dreptul de acces la 

programe de mobilitate internă și externă, cu recunoașterea, conform legii, a creditelor obținute 

în acest fel”. Mobilitatea poate fi internă (schimbul de experiență cu alte facultăți din țară) sau 

internațională (programul ERASMUS), respectiv definitivă sau temporară, pentru toate 

formele de învățământ. 

 

Privind accesibilitatea programelor de mobilitate internă și externă, ponderea a fost una mai 

ridicată (83,2%) din partea studenților care aveau cunoștințe cu privire la aceste programe.  

 
Restul de 16,8% nu știau de aceasta oportunitate, din varii motive, printre care se numără: 

● Nu știam ca exista astfel de programe; 

● Nu știu în ce consta aceste programe; 

● Nu ne-a informat nimeni cu privire la acest aspect; 

● Nu am mai auzit de aceste programe de mobilitate; 

● Nu știam că se pot echivala creditele obținute; 

● Nu am auzit sau văzut ca facultatea să promoveze așa ceva. 
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Procesul Educațional 

 
În concordanță cu Art.11, pct.19, prevăzut în Statutul Studentului, studenții au „Dreptul de a 

refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, 

laboratoare și seminarii, exceptând cazurile de pregătire practică”. 

 

Urmărind îndeaproape situația de la cursuri și aplicând acest chestionar studenților, putem 

observa că, dintr-un total de 279 de răspunsuri:  

● 193 de studenți (69,2%) afirmă că știau că pot refuza să participe mai mult de 8 ore pe 

zi la cursuri/seminarii/laboratoare; 

● 86 de studenți (30,8%) sugerează că NU știau că pot refuza să participe mai mult de 8 

ore pe zi la cursuri/seminarii/laboratoare. 

 
 

Dintre studenții care știau că pot refuza să participe mai mult de 8 ore pe zi la 

cursuri/seminarii/laboratoare, 96,9% au confirmat că li s-a respectat acest drept,  Cu toate 

acestea au existat și cazuri în care acest drept a fost încălcat (3,1%). 

Faptul că acest drept este respectat într-o majoritate semnificativă, oferă o imagine pozitivă și 

de impact asupra calității învățământului superior. 
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Gratuitate pentru eliberarea actelor de studii 

 
Conform Art. 12 (1) din Statutul Studentului, studenții beneficiază de gratuitate pentru: 

● „Eliberarea actelor de studii și a celor care atestă statutul de student (inclusiv situația 

școlară/ foaia matricolă, a diplomelor de licență, inginer, urbanist, master și doctor, 

suplimentele la diplomă, adeverințele, carnetele și legitimațiile, inclusiv cele pentru 

accesul la bibliotecă)”. 

 

Într-un procent de 94,6%, beneficiarii educației știu despre gratuitatea eliberării 
actelor de  studii și a altor documente justificative statutului de student. Cu toate 
acestea, 5,4% dintre aceștia  susțin faptul că nu li s-a adus la cunoștință acest 
beneficiu. 

 

Conform răspunsurile oferite, 264 (99,2%) de respondenți au confirmat că li s-a 
respectat acest drept cu privirea la eliberarea gratuită a documentelor justificative 
statutului de student. Au existat și cazuri (2 persoane - 0,8%), cărora li s-a perceput 
o taxa pentru a beneficia de aceste documente. 
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Contestarea notelor 

În conformitate cu Art.11 pct. 22 menționat în Statutul Studentului, studenții au 
„dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform regulamentelor 
interne ale universității. Rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie din 
care nu fac parte cadre didactice care au evaluat inițial, în prezența studentului 
contestator, în cazul care studentul solicită acest lucru”. 

 
În urma sondajului, aceștia au răspuns în proporție de 54,8% pozitiv și 40,9% negativ, 

răspunsul pozitiv fiind majoritar. Pentru cei care au beneficiat de acest drept, le-am  

adresat întrebarea referitoare la contestarea propusă și dacă aceasta a fost realizată de 

către  o altă comisie de evaluare, decât cea inițială. Studenții au afirmat în proporție de 

81% că nu știu dacă le-a fost respectat acest drept, 8,5% au optat pentru NU și 10,5% 

au răspuns pozitiv.  

De asemenea, studenții au fost întrebați dacă li s-a permis să-și manifeste acest drept, 
răspunsul fiind următorul: 

 

După cum poate fi observat în graficul de mai sus, 90% dintre respondenți au afirmat 
că li s-a permis contestarea notelor după examen. Au existat și cazuri contrarii, 
reprezentând un procent de 10%. Pentru cei cărora li s-a permis contestarea notelor 
după examen, le-am  adresat întrebarea referitoare la contestarea propusă și dacă 
aceasta a fost realizată de către  o altă comisie de evaluare, decât cea inițială.  
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Studenții au afirmat în proporție de 88% că  nu știu dacă le-a fost respectat acest 
drept, 9,2% au răspuns  pozitiv, iar 2,8% au afirmat ca rezolvarea contestației nu a 
fost făcută de o altă comisie de evaluare. 

Printre materiile la care studenții nu și-au putut manifesta acest drept, se numără:  

Licență: 

Anul I: Matematici aplicate în economie, ISA, Macroeconomie, Management; 

Anul II: - 

Anul III: - 

Master: 

Anul I: - 

Anul II: - 

 

Pentru ca acest drept să fie în continuare respectat, avem următoarele recomandări pentru: 

● Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Iași: aducerea la cunoștința 

studenților de posibilitatea reevaluării lucrărilor din examen;  

● Liga Studenților Economiști: monitorizarea permanentă și constantă a respectării 

acestui drept; 

● Studenții Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Iași: manifestarea 

acestui drept în conformitate cu prevederile stipulate în Statutul Studentului. 
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Evaluarea 

 
Privind examinarea obiectivă și lipsită de practici discriminatorii, se poate constata 

că un procent semnificativ (81%) de studenți nu au găsit nereguli sau atitudini prin 

care să se simtă nedreptățiți în momentul în care au fost evaluați. Din nefericire, 

aproape 19% dintre  studenți consideră că au fost evaluați subiectiv la acel moment, 

principala cauză fiind neclaritățile baremului de evaluare. 

Dorind să aflăm disciplinele la care evaluarea obiectivă și nediscriminatorie s-a 

realizat în precedentul an universitar, studenții au fost rugați să nominalizeze 

materiile la care au  întâlnit probleme. Cele mai nominalizate materii au fost:  

Licență: 

Anul I: Matematici aplicate în economie, ISA, Macroeconomie, Microeconomie, Management; 

Anul II: Drept civil, Finanțe, Limba Engleză pentru Afaceri (3), Monedă și Credit, Educația 

Antreprenorială; 

Anul III: - 

Master: 

Anul I: - 

Anul II: - 

 

Pentru ca acest drept să fie în continuare respectat, avem următoarele recomandări pentru: 

● Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Iași: actualizarea constantă a 

fișelor disciplinelor pentru ca evaluarea să se realizeze în conformitate cu prevederile 

specificate;  

● Liga Studenților Economiști: monitorizarea permanentă și constantă a respectării 

acestui drept; 

● Studenții Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Iași: semnalarea 

neregulilor întâlnite în procesul educațional către cadrele didactice, tutorelui de 

an/grupă și decanat, dacă este cazul. 
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Facilitățile Studenților 

 
În vederea respectării ART.11, Lit h) din statutul studentului, ce are în vedere dreptul  

studentului la un îndrumător de an care să ofere consiliere și ajutor studenților, Liga 

Studenților  Economiști a adresat prin chestionarul în cauză următoarea întrebare: 

 
Conform graficului, 92,8% își cunosc îndrumătorul de an, însă aproape 7,2% fie nu 

îl cunosc deloc, fie nu au unul. Aceste date implică faptul că există o prezență  

majoritar activă a îndrumătorilor de an în Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor. 

 
Conform diagramei de mai sus, 43,4% dintre studenți sunt informați despre dreptul 

acestora  de a avea parte, în mod gratuit, de servicii de asistență medicală, de 

informare și de consiliere, orientare în carieră și servicii de tutorat.  Din nefericire, 

un procent semnificativ de 56,6%, nu au cunoștințe cu privire la aceste facilități.  

Pentru a justifica ponderea atât de ridicată cu privire la lipsa de cunoștințe privind 

accesibilitatea acestor servicii, putem afirma că cel mai probabil studenții din anul I 

nu au putut beneficia de aceste servicii, luând în considerarea  contextul pandemic 

nefavorabil și activitatea didactică desfășurată exclusiv în mediul online. 
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Pentru ca acest drept să fie în continuare respectat, avem următoarele recomandări pentru: 

● Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Iași: promovarea regulată a 

acestor servicii, care au ca scop dezvoltarea studenților și pregătirea acestora pentru 

piața muncii; 

● Liga Studenților Economiști: monitorizarea permanentă și constantă a respectării 

acestui drept; 

● Studenții Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Iași: manifestarea unui 

interes mai ridicat cu privire la aceste facilități. 

 

Ghidul Studentului 

 

Conform Art.11, pct. 6, studenții au „Dreptul de a beneficia la începutul primului an 
de studiu de un „Ghid al studentului” cu informații referitoare la: drepturile și 
obligațiile studentului, disciplinele din planul de învățământ, serviciile puse la 
dispoziție de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială 
a universității și a facultății, informații despre asociațiile studențești legal constituite, 
modalități de acces la burse și alte mijloace de finanțare, mobilități, precum și alte 
facilități și subvenții acordate”; 

 

Astfel, în urma chestionării, 74,6% dintre studenți afirmă că au beneficiat de un 
„Ghid al studentului”, pe când 25,4% afirmă contrariul. 
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Taxe de studiu 

 

Cu privire la taxele de studiu, studenții au fost întrebați: 

 

În urma acestor răspunsuri, studenții din cadrul FEAA cunosc, în proporție de 23,7%, 
metodologia de stabilire a taxelor de studiu, 50,2% o cunosc parțial, iar restul de 26,2% nu  
cunosc deloc acest mecanism.   

Practica de specialitate 

Conform Art.11, punctele 15 și 16, studenții înmatriculați în cadrul UAIC au: 
● „Dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii 

universitare, precum și dreptul la baza materială, transport și masă asigurate în 
condițiile legii”; 

● „Dreptul la recunoașterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului 
de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de 
studiu”. 

 

Analizând graficul de mai sus, putem afirma că 36,6% dintre respondenți cunosc 
faptul că au dreptul la practica de specialitate în conformitate cu obiectivele 
programului de studii universitare. Cu toate acestea, 63,4% dintre studenți nu au 
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cunoștințe cu privire la acest drept. 

 

 

Cu privire la recunoașterea practicii efectuate individual, 41,6% dintre respondenți 
știau de existența acestui drept, pe când 58,4% afirmă că nu știau de existența acestei 
posibilități.  
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Burse destinate studenților 

 
În conformitate cu Statutul Studentului, privind Art. 15 (1) Studenții pot beneficia de 
următoarele tipuri de burse: 

● Burse pentru stimularea performanței, care se distribuie conform regulamentelor 
interne ale universităților și pot fi împărțite în burse de merit, de studiu și de 
excelență; 

● Burse sociale, pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse, al căror 
cuantum minim este propus anual de Consiliul Național pentru Finanțarea 
Învățământului Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă și cazare. 
Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse; 

● Burse din alocații bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităților 
precum și alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislația în 
vigoare, al căror cuantum trebuie să acopere cel puțin costurile pentru masă și cazare; 

● Burse pe bază de contract încheiat cu agenți economici ori cu alte persoane juridice 
sau fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

Conform graficului de mai sus, 81,7% dintre respondenți  cunosc faptul că au putut 
beneficia de burse pentru stimularea performanței, burse sociale, burse de studiu și 
mai ales de existență cumulării acestora. Pe de altă parte, 18,3% au afirmat că nu au 
cunoștințe cu privire la acest drept. 
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Tabere Studențești 

 
În concordanță cu prevederile precizare în Statutul Studentului, Art. 16 (1) Studenții care 
provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în educația și formarea lor 
profesională, culturală sau sportivă, beneficiază de locuri în taberele tematice în limita 
bugetului acordat în acest scop. 

● În cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesională în context 
nonformal pentru care studenții pot primi un număr de credite ECVET/ECTS, 
conform Cartei Universitare . 

● Taberele tematice pot fi organizate de MECTS prin organismele sale, în perioada 
vacanțelor, cu consultarea federațiilor naționale studențești legal constituite. 

 
Ținând cont de drepturile sociale, studenții au fost întrebați de gratuitatea și condițiile  

percepute pentru a participa la Taberele Studențești. În urma rezultatelor, am dedus 

faptul că 59,9% dintre studenți au cunoștințe cu privire la această oportunitate, iar 

40,1% nu își cunosc acest drept.  
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Evaluarea cadrelor didactice 

 

Respondenții au fost întrebați dacă și-au exercitat dreptul cu privire la evaluarea 
cadrelor didactice la final de semestru. 

 

În urma chestionării, 35,5% dintre studenți au afirmat că au participat la procesul de 
evaluarea al cadrelor didactice, pe când 64,5% nu și-au exercitat acest drept. 

Cu privire la procesul de evaluare al cadrelor didactice, conform prevederilor enunțate 
în Statutul Studentului, Art. 11 „Universitatea va publica rezultatele evaluării 
cadrelor didactice de către studenți pe site-ul propriu, în format lizibil, în condițiile 
legislației în vigoare. Rezultatele vor conține centralizarea tuturor evaluărilor pentru 
fiecare profesor în parte”.  

Cu toate acestea, aceste prevederi nu au fost respectate de către universitate, 
rezultatele evaluării cadrelor didactice nefiind publicate, fapt care denotă o lipsă de 
transparență din partea conducerii universității și a facultății. 
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Transport în comun 

 
Într-un procent de peste 93,9%, studenții FEAA cunosc faptul că au reducere de cel 

puțin 50% pentru transportul local în comun. Restul de 6,1% nu cunosc acest aspect 

pentru că nu circulă cu transportul în comun. 

 

 
Pentru cei care au cunoștințe cu privire la acest subiect, 96,6% afirmă că li s-a respectat 

drept. Au existat și cazuri (6,1%) în care dreptul a fost încălcat parțial (reducere mai 

mică decât 50%) sau le-a fost încălcat complet acest privilegiu. 
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Studenții Reprezentanți 

 
În concordanță cu prevederile enunțate în Statutul Studentului, studenții participă la luarea 
deciziilor din cadrul  universităților în temeiul următoarelor drepturi: 

● Dreptul de a alege și de a fi aleși în structuri de conducere ale universității, conform 
Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

● Dreptul de a fi reprezentanți în Senatul Universitar și în consiliul facultății într-o 
proporție de minim 25%, în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare și a Cartei Universitare; 

În acest sens, respondenții au fost chestionați cu privire la următoarele aspecte: 

 

Conform diagramei de mai sus, doar 18,3% dintre studenți își cunosc studenții 
reprezentanți la nivelul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, 48,7% 
afirmă că îi cunosc parțial, iar 33% nu-i cunosc deloc. Este îngrijorător faptul că 
există o lipsă de vizibilitate față de public privind studenții reprezentanți. Mai mult 
decât atât activitatea acestora nu este cunoscută suficient de către studenții pe care îi 
reprezintă în Consiliul Facultății și Senatul Universității. Aceștia nu ies în față să 
apere interesele studenților, având o atitudine pasivă când vine vorba de poziția 
facultății în diverse circumstanțe în care ar trebui să militeze pentru apărarea 
drepturilor studenților. 
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O majoritate de 52,3% dintre studenți cunosc procedura de alegere a studenților 
reprezentanți în structurile de conducere ale universității. De asemenea, aproximativ 
47,7% nu cunosc  principiile de alegere pentru ocuparea acestor funcții. 

 

 
După câte se poate observa din grafic, în majoritatea cazurilor nu se cunoaște 

activitatea  studenților reprezentanți (42,7%). Acest lucru nu este benefic pentru 

studenții facultății, întrucât, persoanele ce ar trebui să militeze pentru apărarea 

drepturilor acestora nu fac publice informațiile ce îi afectează în mod direct pe cei 

care i-au ales.  
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Obligații 

 

Marea majoritate (85,6%) a studenților au afirmat că și-au îndeplinit obligațiile 
financiare stabilite în contractul de studii. Într-un procent mai mic, de 13,7% au 
susținut că și-au îndeplinit parțial aceste obligații. 

 

 Într-un procent de 99,3%, studenții au respectat Carta Universitară și alte regulamente 
de desfășurare a activității didactice în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași.  
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ART. 18, Lit. e) din Statutul Studentului cu privire la respectarea drepturilor de autor 
a fost respectat în  proportie de 48%. Prezentul alineat presupune: ,,De a respecta 
drepturile de autor ale altor  persoane și de a recunoaște paternitatea informațiilor 
prezentate în lucrările elaborate”. Este regretabil faptul că într-o majoritate de cazuri 
studenții nu respectă drepturile de autor și nu specifica sursa informațiilor preluate, 
astfel afectând integritatea academică. 

 

Într-un procent de 83,9%, studenții FEAA nu au fost puși în situația de a suporta plata 
unor  prejudicii aduse facultății. Totodată, au fost cazuri (aproximativ 15,8%) în care 
studenții au plătit daunele. 
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ART.18, Lit i) din Statutul Studentului, cu privire la participarea  activităților 
academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe  interzise 
a fost respectat de un procent majoritar (83,5%), potrivit căruia studentul are obligația 
de a respecta standardele impuse în Codul Universitar. Un procent semnificativ însă 
este reprezentant de studenții care cunosc cazuri când prevederile codului în acest 
sens nu au fost respectate (16,5%). 

 

Din nefericire, cele mai mute răspunsuri (30,3%) au fost „Am ignorat problema”, 

urmat de  „S-a rezolvat de la sine”, votat de 26,3% dintre studenți. Celelate 

răspunsuri oferite au fost:  

• Am anunțat autoritățile competente;  

• Am rezolvat-o singur/ă;  

• Nu s-a rezolvat.  
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73,8% dintre studenți au declarat că au promovat toate examenele susținute în anul  

universitar precedent, iar 26,2% au afirmat că au între 1-5 examene restante. 

 

 
Neregulile în procesul de învățare au fost semnalate de 15,8% dintre studenții  

respondenți. Marea majoritate (84,2%) dintre studenți nu au întâlnit nereguli în 

procesul de învățământ.  
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Din nefericire, cele mai multe răspunsuri (52,3%) au fost „Am ignorat problema”, 

urmat de  „Am încercat să rezolv problema singur/ă”, votat de 25% dintre studenți. 

Celelalte răspunsuri oferite au fost:  

• Am anunțat autoritățile competente;  

• Nu a fost necesară intervenția mea.  

 

S-a observat că un procent de 97,1% dintre studenți nu cunosc încălcări ale 
alineatului: „de a respecta prevederile codului etic al universității”. Cu toate acestea, 
un procent de 2,9%  afirmă că aceste prevederi au fost încălcate. 
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78,1% dintre cei ce au răspuns la acest chestionar au asigurat păstrarea liniștii foarte 
mult,  în timp ce 21,9% au răspuns cu calificative intermediare.  

Comportamentul studenților a fost unul adecvat într-o majoritate, reprezentând 
85,7% din totalul răspunsurilor.  
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Studenții respondenți au votat în proporție de 83,5% faptul că au avut un limbaj 
adecvat în cadrul facultății. Restul voturilor (16,5%) au avut un calificativ 
intermediar. 
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Recomandări  

● Publicarea suportului de curs, de minimum 5 pagini, tuturor studenților, în timp 

util; 

● Încurajarea studenților să completeze formularele de evaluare ale profesorilor; 

● Înștiințarea studenților și oferirea acestora servicii de orientare și consiliere 

educațională, profesională, psihologică și de tutorat, informarea studenților cu 

privire  la obținerea locurilor gratuite în cadrul „Taberelor Studențești";  

● Respectarea perioadei de publicare a fișelor de disciplină;  

● Informarea studenților cu privire la mecanismele de stabilire a taxelor de studiu,  

precum și a altor taxe percepute de universitate;  

● Educarea principiilor de etică și integritate academică în rândul studenților și  

promovarea sesizării în cazul încălcării acestor norme;  

● Organizarea unor campanii de informare pe rețeaua de socializare Facebook, a  

Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, privind promovarea 

Statutului Studentului;  

● Susținerea unor campanii de informare cu privire la candidații pentru funcția de 

student  reprezentant;  

● Promovarea în rândul studenților funcția de student reprezentant și 

responsabilitățile  acestuia;  

● Continuarea colaborării cu asociațiile studențești pentru a ajunge la beneficiarul 

direct  al sistemului de învățământ;  

● Organizarea periodică de întâlniri între conducerea facultății și studenți/ tutori 

de grupă,  pentru consultații privind eventualele probleme cu care se confruntă 

studenții;  

● Oferirea de feedback evaluativ constant pentru cadrele didactice pe baza 

formularul de  evaluare al profesorilor.  
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Concluzii 

În urma chestionarului aplicat pe un eșantion de 282 de studenți, putem 

concluziona faptul că, încă există lacune informaționale, în ceea ce privește Codul 

Universitar al Drepturilor și Obligațiilor Studentului, în rândul studenților.  

O pondere substanțială demonstrează că studenții din cadrul Facultății de 

Economie și  Administrarea Afacerilor nu își cunosc tutorele de grupă, nu sunt 

informați la timp cu privire la fișa disciplinei, nu au luat la cunoștință modul de 

stabilire a taxelor, nu își cunosc studenții reprezentanți, nu cunosc modul de evaluare 

al contestațiilor și faptul că nu trebuie să aibă un  program de peste opt ore la facultate, 

excluzând orele de practică. Cu toate acestea, un fapt  îmbucurător este că o pondere 

mare de studenți cunosc dreptul lor la gratuitatea eliberării  documentelor de la 

secretariat, cunosc despre reducerea de 50% la transportul în comun și au participat 

la procesul de evaluare al cadrelor didactice la finalul semestrului. Am observat că 

facultatea militează constant pentru educarea etică și integritatea academică a 

studenților, chiar dacă încă există nereguli cu privire la respectarea acestor norme.  

Putem concluziona că există o direcție ascendentă a demersului Facultății de 

Economie și Administrarea Afacerilor din Iași, de a respecta Codul Universitar al 

Drepturilor și Obligațiilor Studentului. Știm că FEAA face demersuri constante în 

ceea ce privește informarea  și reprezentarea studenților din ciclurile universitare de 

Licență, Master și Doctorat, însă există  lucruri pe care Liga Studenților Economiști 

solicită a fi îmbunătățite.  

 

 

Raport realizat de către   

Asociația Liga Studenților Economiști Iași. 

 

 

 

 

 


