
 
CONTRACT DE STUDII 

studii universitare de master 

 

Încheiat între: 

(1) UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Bd. Vasile 

Milea nr.1G, sector 6, reprezentată prin rector, conf. univ. dr. Giuliano TEVI, în calitate de instituţie de 

învăţământ superior particular acreditată, denumită în continuare UNIVERSITATE (UEB) şi 

(2)________________________________________________ student(a) al Facultăţii de Științe 

Economice programul de studii________________________________________________, domiciliat(ă) 

în localitatea _______________ , str._______________________, nr.___, bl._____, sc.____, ap._____, 

judeţul/sectorul_______________, telefon_________________________________________e-

mail______________________, legitimat(a) cu C.I. seria ___ nr.____________, eliberat de 

___________, la data de ______________, CNP _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/. 

Art.1 Prezentul contract are ca obiect desfăşurarea activităţilor educaţionale în scopul formării 

competenţelor şi abilităţilor profesionale, prin programul de studii ______________________________. 

Studentul beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în Codul universitar al drepturilor şi 

obligaţiilor studenţilor Universităţii Ecologice din Bucureşti. 

Art.2  Prezentul contract se încheie pentru perioada de şcolarizare 2016-2018. 

Art.3  Parcurgerea disciplinelor permite studentului acumularea a 30 credite pe semestru. 

Art.4  În cazul în care, la sfârşitul perioadei de şcolarizare, studentul nu promovează toate 

obligaţiile prevăzute în Planul de învăţământ, acesta, la cerere, beneficiază de prelungirea perioadei de 

şcolarizare. Pentru semestrul/anul de prelungire a şcolarizării, taxa care trebuie achitată este identică cu 

taxa de şcolarizare stabilită pentru anul universitar în care se înscrie. 

Art.5 În baza hotărârii Consiliului de administraţie a UEB, taxa de şcolarizare pentru anul 

universitar 2016-2017 la studii universitare de master, forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) este de 2400 

lei an. 

Art.6  Studentul (a) poate achita taxa de şcolarizare integral sau în 4 (patru) rate astfel: 

Rata I       600 lei până la 01.10.2016; 

Rata a-II-a  600 lei până la 15.12.2016; 

Rata a-III-a 600 lei până la 15.02.2017; 

Rata a-IV-a 600 lei până la 15.04.2017. 

Art.7  Dacă ratele de plată nu sunt achitate la termenele stabilite, studentul este exmatriculat. 

Art.8 La solicitarea scrisă a studentului, în caz de retragere voluntară de la studii sau de 

întrerupere a studiilor din motive personale, taxele achitate nu se restituie. 

Art.9  Prezentul contract a fost încheiat astăzi ____________ în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte semnatară. 

 

       RECTOR, 

Conf. univ. dr. Giuliano TEVI 

___________________ 

STUDENT ___________________________, 

            

  

   

S-a verificat exactitatea datelor de identificare a studentului. 

 

           SECRETAR ŞEF FACULTATE,  

         

          ________________ 


