CODUL UNIVERSITAR
al drepturilor și obligațiilor studentului
Universității Emanuel din Oradea

Art. 1. Prevederi generale
(1) Drepturile şi obligaţiile studenţilor din Universitatea Emanuel din Oradea decurg din
caracterul specific al acestei comunităţi academice (în conformitate cu Carta universității, Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 202 alin. (2) și (4),
Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor și Statutul de
organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din
România, aprobat prin H.G. nr. 58/2008), care funcţionează ca instituţie particulară confesională de
învăţământ superior şi cercetare, într-un context eclesial, sub autoritatea spirituală, doctrinară şi
administrativă a Bisericii Creştine Baptiste “Emanuel” din Oradea, membră a Uniunii Bisericilor
Creştine Baptiste din România, ca exprimare a harismei Bisericii de a da învăţătură, disciplinele
laice fiind integrate în concepţia creştină despre lume şi viaţă. Teologia evanghelică trinitariană cu
specific Baptist se întemeiază pe revelaţia deplină a lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi este
consemnată în Sfânta Scriptură, pe care comunitatea academică din cadrul Universităţii Emanuel din
Oradea o consideră în totalitatea ei ca inspirată de Dumnezeu şi fără greşeală.
(2) Prevederile Statutului şi Mărturisirii de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România,
asigură specificul de universitate confesională, vocaţională, cu o puternică componentă didactică și
de cercetare, Carta, Regulamentele şi Metodologiile fiind elaborate astfel încât să asigure
desfăşurarea optimă a procesului de învăţământ, educaţie şi cercetare, pentru ca studenţii înscrişi la
studii (licenţă şi master) să-şi desăvârşească pregătirea profesională şi să se formeze ca personalităţi
cu un caracter moral profund creştin, potrivit cu obiectivele specifice universității: academicdidactic, de cercetare şi misionar.
(3) Ethosul Universităţii Emanuel din Oradea este determinat de obiectivul pe care
comunitatea academică a universităţii şi l-a propus, de a face ucenicie ca şi comuniune de persoane
libere aflate în relaţie, după modelul trinitarian, care lucrează prin următoarele principii
fundamentale: principiul identităţii şi al asocierii, principiul sinodalităţii, principiul onestităţii
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academice, principiul supunerii faţă de autoritate, principiul respectului reciproc, principiul
orientării eclesiale, principiul mărturiei în societate, detaliate în Carta Universităţii Emanuel Oradea
(art. 8, alin. (2)).
(4) Universitatea Emanuel din Oradea promovează principiul adaptării structurilor şi
formelor de pregătire profesională a studenţilor, astfel încât să urmărească permanent relaţia dintre
cererea şi oferta forţei de muncă din economie şi societate.
Art. 2. Intrarea în Comunitatea academică şi documentele studentului
(1) Intrarea ca student în comunitatea academică a Universităţii Emanuel din Oradea se face
pe baza concursului de admitere în condiţiile prevăzute de lege şi în Metodologia proprie de
admitere, elaborată în fiecare an de Senatul universităţii, sau prin transfer, fiecare student, declarat
admis la examenul de admitere fiind înmatriculat în anul I de studii prin decizia Rectorului
universităţii.
(2) a) Fiecare student al universității, înmatriculat la un program de studii, semnează înainte
de începerea studiilor anului I un Contract de școlarizare și un Contract de studii, în concordanță cu
prevederile regulamentelor specifice, cu respectarea legislației în vigoare.
b) Contractele de studii nu se modifică în timpul anului universitar.
(3) a) Studenţii înscrişi la studii au dreptul să cunoască structura anului universitar aprobat
anual de către Senatul universităţii, cu cel puțin 3 luni înainte de începerea noului an universitar,
b) Pe durata celor două semestre orarul activităţilor didactice şi complementare
obligatorii va fi afişat la fiecare facultate şi adus la cunoștința studenților prin rețeaua internă,
c) Programarea examenelor semestriale, restante, de licenţă şi disertaţie va fi adusă la
cunoştinţa studenţilor din timp.
(4) Studenţii înscrişi la programele de învăţământ, licenţă şi master, organizate în
Universitatea Emanuel Oradea, au acces fără discriminare la întregul proces didactic, prin toate
mijloacele (cursuri tipărite, aplicaţii practice, bibliotecă, cursuri prin platforma e-learning sau alte
mijloace care asigură pregătirea studenţilor).
(5) a) Studentul este înscris în Registrul Matricol, primind un număr matricol unic, valabil pe
toată perioada şcolarizării.
b) După înscriere, Secretariatul facultăţii va încredinţa fiecărui student carnetul de student
şi legitimaţia de student.
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c) În carnetul de student se înscriu toate notele şi calificativele obţinute la examene pe
parcursul perioadei de şcolarizare, precum şi menţiuni speciale, prezentarea carnetului de student
profesorului examinator este obligatorie.
(6) Legitimaţia de student serveşte ca act de identitate la intrarea în universitate, în campus,
în bibliotecă, în cantină, în locurile de practică, precum şi pentru obţinerea diferitelor facilităţi şi
gratuităţi care se acordă studenţilor.
(7) a) Operarea în aceste acte de către personalul neautorizat este interzisă.
b) Orice corecturi sau introduceri de date nereale, operate de către persoane neautorizate
sunt interzise, falsul în aceste acte este considerat fals în acte publice şi se sancţionează ca atare.
(8) În cazul pierderii acestor documente se eliberează un duplicat pe bază de cerere scrisă, la
care se anexează o copie a unui ziar de circulaţie naţională sau locală în care a fost anunţată
pierderea documentului, în urma achitării taxelor stabilite.
(9) În caz de retragere, transfer, eliminare sau exmatriculare, studentul va restitui aceste
documente.
(10) a) Înscrierea în anul următor de studii se face de către Secretariatul facultăţii, cu avizul
Decanatului, în primele cinci zile ale anului universitar, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în
Regulamentul de credite.
b) Înscrierea este efectivă doar în cazul în care, pe lângă aceste acte, se depune la
Secretariatul universităţii şi recomandarea bisericii locale în care studentul este membru.
(11) a) Orice reînscriere, indiferent de motivul întreruperii studiilor, se va face după un
interviu în cadrul Comisiei de etică, cu acordul acesteia, în conformitate cu Regulamentul de credite.
b) La orice reluare a activităţii, biroul Contabilitate va reevalua datoriile studentului faţă
de şcoală şi va fixa, cu aprobarea Consiliului de Administraţie (Rectorului), sumele pe care studentul
trebuie să le suporte în funcţie de analizarea individuală a cazului şi de Regulamentul de credite.
Art. 3. Drepturile şi obligaţiile studenţilor
(1) Studenţii, în calitate de membri ai comunităţii academice din cadrul Universităţii
Emanuel din Oradea (UEO) se bucură pe perioada şcolarizării de următoarele drepturi:
a) de a utiliza toate facilităţile puse la dispoziţie de Universitatea Emanuel din Oradea (săli
de cursuri şi seminarii, laboratoare, acces internet, bibliotecă, săli de lectură, baza sportivă ş.a.);
b) de a participa la orice fel de activităţi care nu contravin statutului de student creştin,
precum şi conduitei şi eticii creştine (ştiinţifice, culturale etc);
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c) să urmeze concomintent două specializări, dacă îndeplineşte condiţiile de admitere cerute,
cu plata taxelor de şcolarizare stabilite pentru fiecare specializare în parte;
d) de a alege discipline sau pachete de discipline opţionale pe care să le studieze, conform
planului de învăţământ;
e) să beneficieze de asistenţă medicală gratuită în cadrul cabinetului medical care aparţine
universităţii;
f) la cazare în căminele studenţeşti şi masă la cantina UEO, contra cost, în limita locurilor
disponibile. Condiţiile de cazare şi servire a mesei sunt prevăzute în Regulamentul privind căminele
studențești și cantina Universității Emanuel din Oradea;
g) de a beneficia de consiliere din partea unui cadru didactic – îndrumătorul de grupă – în
probleme de educaţie, pregătire profesională, ş.a.;
h) de a evalua activitatea pedagogică a cadrelor didactice şi a cursurilor frecventate prin
formularele de evaluare aprobate de către Senatul universităţii;
i) să se adreseze conducerii universităţii (Consiliu de Administraţie, Senat) în situaţia în care
apar probleme în procesul didactic; în cazul în care acestea nu s-au rezolvat, pot să facă apel la
Bordul de Garanţi, dreptul la petiţionare fiind garantat tuturor studenţilor din Universitatea Emanuel
din Oradea;
j) să aleagă şi să fie ales ca reprezentant al studenţilor în Consiliul facultăţii şi în Senatul
universitar, potrivit cu Metodologia privind alegerea în funcţii de conducere;
k) să beneficieze de condiţii optime pentru realizarea stagiului de practică la ciclul de licenţă
şi master, Universitatea Emanuel din Oradea stabilind în acest sens protocoale cu instituţii de
specialitate, pe profilele specializărilor existente;
(l) să primească actele de studii după susținerea examenelor de finalizare a studiilor, conform
legislaţiei în vigoare şi a Metodologiei proprii de finalizare a studiilor, elaborată de Senatul
universităţii;
(m) să se organizeze în diferite cercuri de ucenicie ca discipoli, pentru desfăşurarea
activităţilor specifice de cult şi misiune, socio-culturale şi sportive, cu respectarea statutului și a
specificului dogmatic și canonic al Cultului Creștin Baptist din România; activităţile se pot derula
conform Regulamentelor privind activitatea studenților, legislaţiei în vigoare şi prevederilor
Statutului şi Mărturisirii de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România;
(n) să beneficieze, după caz, de burse pentru stimularea excelenţei, precum şi de alte tipuri de
burse, în limitele resurselor financiare ale universităţii, acestea fiind asigurate numai pe durata legală
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a parcurgerii programului de studiu, în alte cazuri studentul fiind obligat la plata taxelor stabilite de
către Consiliul de Administraţie.
(2) Studenţii din Universitatea Emanuel din Oradea au următoarele obligaţii:
a) să se comporte potrivit cu principiile vieţii creştine în toate mediile în care îşi desfăşoară
activitatea, să respecte, pe toată perioada şcolarizării, în campus şi în afara campusului, normele de
etică şi de conduită academică privind ordinea, moralitatea şi drepturile celorlalţi; ethosul specific
stabilit de comunitatea academică a universităţii, indiferent de obiceiurile locale ale comunităţilor
eclesiale din care provin (în această categorie sunt incluse orânduiri legate de comportament, ţinută
vestimentară, abstinenţa de la alcool, fumat şi alte substanţe care creează dependenţă). Abaterile
moral-spirituale şi de integritate academică ale studenţilor sunt analizate de către Comisia de etică
care propune, după caz, măsuri de corectare şi de disciplinare, cu scopul de a veghea astfel la
păstrarea identităţii moral-spirituale a comunităţii studenţilor universităţii;
b) să îndeplinească cu exigenţă, în condiţii bune şi la timp toate obligaţiile ce-i revin potrivit
planului de învăţământ (pregătirea seminariilor, examenelor, practica etc.) şi programelor
universitare în scopul unei pregătiri profesionale temeinice;
b^) să participe activ la promovarea Universității Emanuel atât prin mărturie (comportament
adecvat și reprezentativ), cât și prin proiecte de promovare și misiune la care e solicitat să participe
de către profesorii UEO;
c) să participe la toate formele de activitate prevăzute în planurile de învăţământ, la alte
activităţi organizate de conducerea universităţii, precum şi la capele, absenţa nemotivată fiind
considerată abatere de la disciplina universitară; evidenţa absenţelor este ţinută de către
responsabilul de grupă în jurnalul dedicat acestui scop, absenţele fiind consemnate indiferent de
motiv şi vor putea fi motivate în maxim o săptămână de la reluarea activităţii;
d) să manifeste respect faţă de toţi cei care fac parte din comunitatea academică (personalul
didactic, administrativ, colegi etc);
d^) să nu aducă deservicii universității prin comportament necorespunzător cu etica și
valorile creștine stipulate în regulamentele universității și nici prin acțiuni denigratoare, ironice sau
zeflemitoare atât în spațiul virtual, cât și în relațiile directe față de Universitatea Emanuel (campus,
absolvenți, studenți, profesori, personal administrativ etc.), credința și cultele creștine, valorile
moral-spirituale;
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e) să folosească cu grijă, să întreţină şi să păstreze întreaga bază materială a universităţii. În
cazul în care baza materială a fost deteriorată din cauza lor, studenţii sunt obligaţi să plătească
despăgubirile evaluate de compartimentul administrativ;
f) să achite taxa de şcolarizare şi alte taxe aferente în suma şi la datele stabilite de către
Consiliul de Administrație; taxa de şcolarizare trebuie achitată şi în situaţii de retragere sau transfer
pentru fiecare semestru în care studentul a beneficiat de facilităţile oferite de UEO, parţial sau total;
neachitarea taxelor la termenele stabilite atrage după sine interzicerea dreptului de a participa la
examene în sesiunile programate, precum și cumularea de penalități de 0,2% pe fiecare zi de
întârziere;
g) să respecte obligaţiile ce îi revin conform Regulamentelor UEO.
(3) Obligaţiile profesionale ale studenţilor şi criteriile de evaluare a cunoştinţelor acestora, de
acordare a diplomelor sunt prevăzute în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor.
(4) Studenții cu dizabilități fizice au dreptul la căi de acces, precum și condiții pentru
desfășurarea normală a activităților academice, sociale și culturale în cadrul Universităţii Emanuel
Oradea, conform art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Reprezentarea studenţilor în structurile de conducere
(1) Reprezentarea studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii Emanuel Oradea
este de minim 25%, fiecare specializare având reprezentanţi în Senatul universitar, pe cote-părţi de
reprezentare.
(2) a) Alegerea în funcţiile de conducere se face conform Metodologiei proprii de organizare
a alegerilor, aprobată de Senatul Universităţii Emanuel din Oradea, la propunerea Consiliul de
Administraţie, pe structuri autorizate şi acreditate, conform prevederilor legale, a hotărârilor
Bordului de Garanţi, asigurându-se reprezentarea echilibrată a tuturor structurilor de învăţământ
(facultăţi, departamente, unităţi de cercetare etc), pe baza principiului reprezentativităţii pe facultăţi,
departamente, secţii de predare, programe de studii, după caz.
b) Durata mandatelor pentru funcţiile de conducere este cea prevăzută prin lege.
c) Alegerea studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii Emanuel din Oradea este
analizată şi propusă spre avizare Bordului de Garanţi de către Comisia de Etică şi Deontologie
Profesională a Universităţii Emanuel din Oradea, cunoscută şi sub denumirea de Comisia Pastorală,
respectând astfel specificul dogmatic şi canonic al confesiunii căreia aparţine Universitatea Emanuel
din Oradea.
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(3) Proporţia de reprezentare a studenţilor în Senatul universitar este de 1 reprezentant al
studenţilor pentru 100 de studenţi şi se stabileşte prin regulament, asigurând astfel eficienţa
decizională şi reprezentativitatea întregii comunităţi academice, modul de alegere a studenţilor
pentru funcţiile de conducere, inclusiv numărul membrilor fiecărei autorităţi administrativ-conciliare
şi atribuţiile lor fiind precizate în Cartă, precum şi în Metodologia de alegere în structurile şi
funcțiile de conducere, aprobată de Senatul universitar.
(4) a) Studenţii aleşi în Senat fac parte din Comisiile Senatului;
b) Studenţii aleşi în Consiliile facultăţilor şi în Senatul universităţii au dreptul şi obligaţia
de a reprezenta interesele studenţilor la nivelul structurilor de conducere;
c) Studenţii aleşi în Consiliile facultăţilor şi în Senatul universităţii desemnează studenţii
care fac parte din comisiile de evaluare şi analiză a calităţii procesului de învăţământ, cercetare la
nivelul universităţii şi a facultăţilor şi răspund de evaluarea profesorilor de către studenţi pentru
disciplinele din planul de învăţământ.
Art. 5. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Întreaga activitate a studenţilor este reglementată de regulamentele şi metodologiile
specifice studenţeşti, prevederile neexplicitate în prezentul document fiind valabile sub forma
prevăzută în acestea (aspecte privind reprezentarea studenţilor în comisiile electorale din
universitate, comisii de repartizare în camerele din cămin, serviciu la cantină şi cămin, slujirea la
capelă, formarea echipelor de misiune şi promovare a şcolii, repartizarea studenţilor la practică,
comisii de evaluare şi analiză a calităţii procesului de învăţământ etc).
(2) Studenţii colaborează cu Directorului General Administrativ în sensul asigurării
protecției acestora în spaţiul universitar, coordonând administrarea fluxurilor de studenţi la cursuri,
cantină, cămine, spaţii complementare, pază, servicii la cantină, cămine, activităţi sociale, culturale,
sportive, alte activităţi specifice, concerte, capelă, potrivit cu prevederile legale şi reglementările
universităţii.
(3) Accesul studenților în spaţiile universităţii este permis potrivit cu regulamentele în
vigoare, comportamentul sau ținuta neadecvată fiind interzise de către conducerea universităţii.
Studenţii au acces la spaţiile cultice ale comunităţii evanghelice considerate ca parte a spaţiului
academic, împreună cu sediile instituţiilor culturale, de cercetare, media unde au loc activităţi
specifice Universităţii Emanuel din Oradea.
7

(4) Prezentul document a fost aprobat de către Senatul universităţii, la propunerea
studenţilor, în ședința din 1 noiembrie 2012.
Studenți, membri ai Senatului universitar
S.S. Ancuța-Alexandra Vlad,
S.S. David Canta

Prezentul Cod al studenților, în forma modificată, a fost aprobat în ședința Senatului Universității
Emanuel din Oradea din data de 19 noiembrie 2014.
Damaris Decean

Titus-Natanael Achim

Paul-Otniel Oana

Sergiu-Lavinel Culda

Prezentul Cod al studenților, în forma modificată, a fost aprobat în ședința Senatului Universității
Emanuel din Oradea din data de 24 iulie 2020.
Andreea-Iosefina Ladar

Iuliu-Emanuel Galea
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