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Art.4 (1) Studenţii se pot asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti potrivit prevederilor
art. 203 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Studenții UAB sunt liberi să se asocieze în orice organizație, iar gama ONG-urilor este
variată atât la nivel de municipiu, cât și la nivel de Universitate. În momentul de față, din
informațiile noastre, în Universitate se poate face voluntariat în cadrul a 5 organizații, a mai
multor cercuri și departamente, în cadrul CICOC și în cadrul bibliotecilor și a secretariatelor.
Astfel, UAB are o plajă largă de activități pe care le poate oferi studenților și totodata aceștia
au un mediu propice dezvoltării presonale și profesionale.
Art. 5 (1) Organizaţiile studenţeşti legal constituite din cadrul universităţii sunt: Liga
Studenţilor din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (LSUA) , Asociaţia
Studenţilor Creştini Ortodocşi Români(ASCOR) şi Organizaţia studenţilor şi liceenilor
Basarabeni (OSLB) , acestea fiind recunoscute de către Universitate . Singura care îşi
asumă şi are ca şi scop reprezentarea tuturor studenţilor din UAB, este LSUA.
Din sursele noastre, acest articol ar trebui actualizat, deoarece mai există asociații care sunt
centrate pe student în Universitate.
(2) Organizaţiile legal constituite din cadrul universităţii, au dreptul să acceseze spaţiile
universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile
interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite, atât timp cât nu încalcă
prevederile interne ale universităţii şi nu aduc prejudicii acesteia.
Organizațiile studențești au avut mereu acces la spațile Universității, în mod gratuit, atunci
când aceștia au dorit să desfășoare un proiect pentru studenți. Astfel, a existat mereu o
deschidere din partea Universității către ONG-urile studențești.
(3) Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are obligaţia de a reglementa acest
aspect şi de a-l comunica în timp util organizaţiei studenţeşti. Aceste reglementări sunt
prevăzute în Anexa nr. 1 a prezentului Cod şi pot fi modificate ulterior prin hotărârea de
Consiliu de Administraţie.
Art. 6 Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cooperează cu organizaţiile
studenţeşti legal constituite şi se consultă cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea
învăţământului superior.
UAB se consultă cu organizațiile studentești în materie de regulamente ce trebuie modificate,
prin comisia Senatului de relații cu studenții, prin diferite consultări ocazionale. Totodată,
organizațiile studențești sunt coalizate în anumite perioade a anului, în activități comune, cum
ar fi evaluarea cadrelor didcactice sau promovarea drepturilor și obligaților studențești.
Art. 7 (1) Asociaţiile studenţeşti legal constituite elaborează anual un raport privind
respectarea prevederilor prezentului cod în Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia.
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Din păcate organizațiile studențești nu organizează anual un raport cu privire la
implementarea prezentului cod, însă niciodată nu s-au sesizat abuzuri în care parțile să-și
încalce covârsitor atât drepturile cât și obligațiile.
(2) Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul UAB.ro.
Datorită întârzierii organizațiilor sau a neelaborării raportului, acesta nu poate fi făcut public
pe site-ul universității la începutul fiecărui an universitar.
Art. 8 (1) Studenţii sunt parteneri ai universităţii şi membri ai comunităţii universitare
beneficiind de drepturi şi obligaţii în baza principiilor enunţate la art. 118 din Legea nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Activitatea studenţilor în cadrul comunităţii universitare este reglementată de
principiile enunţate la art. 202 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
Conform sistemului Bologna, studenții sunt parteneri ai procesului de învățământ. Aceștia
beneficiază la nivel național de un Statut al Studentului, iar la nivel universitar de Codul
drepturilor și obligaților studenților. Din păcate, în urma numeroaselor campanii de
promovare a acestor derpturi și obligații, studenții tot sunt dezinteresați în învățarea unitară a
acestora, ci învață doar anumite pasaje, unde s-au simțit ei discriminați.
Art. 9 Statul garantează pentru toţi studenţii din sistemul naţional de învăţământ, un
învăţământ echitabil în ceea ce priveşte admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor.
Aceste principii sunt sprijinite de către Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
prin prevederile sale interne.
Art. 10 (1) Candidaţii proveniţi din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate
din punct de vedere social, inclusiv absolvenţi ai liceelor din mediu rural sau din oraşe cu
mai puţin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de locuri bugetate garantate, în condiţiile
legii şi în conformitate cu deciziile interne ale universităţii.
(2) Asigurarea de către Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru această
categorie de studenţi, a serviciilor gratuite de orientare şi consiliere educaţională şi
profesională, a serviciilor de tutorat precum şi urmărirea traseelor educaţionale în vederea
asigurării integrării lor academice, sociale şi culturale în comunitate, constituie, împreună
cu calitatea acestora, un criteriu de evaluare a calităţii universităţii.
UAB se asigură de buna evoluție a tuturor studenților, astfel cei dezavantajați pot beneficia
de mai multe oportunități gratuite, atât timp cât își declară concret situația materială.
Universitatea a susținut mereu sudenții cu deficiențe materiale, deși o parte din studenți
specifică faptul că universitățile ar trebui să se axeze pe cercetare, concurență și rezultate
excepționale, adică pe evoluție, în loc de ,, case de binefacere”. O parte din acești studenți
consideră că se pune prea mult accentul pe fonduri și posibilități pentru cei defavorizați și
mai puțin pe cei care doresc cu adevarat să facă performanță și cercetare.
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Art. 11 Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau de
grup, sunt interzise în cadrul Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iuli.
Deși o parte din cadrele didactice sunt simpatizante a anumitor partide politice, propaganda nu s-a
simțit în rândul studenților și nu s-au sesizat niciodată plângeri referitoare la încălcarea acestui drept.

CAPITOLUL II DREPTURI GENERALE SECŢIUNEA DESPRE DREPTURILE
STUDENŢILOR
Art. 12 Drepturile studenţilor cu dizabilităţi fizice în desfăşurarea activităţilor academice şi
a celor sociale şi culturale sunt cele prevăzute la art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare şi sunt respectate de către Universitatea “1
Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Studenților cu dizabilități locomotorii le sunt respectate drepturile în UAB, în ceea ce privește
cadrele didactice. În ceea ce privește cladirile, utilitățile și spațiile de deplasare, aceștia nu
beneficiază chiar de cele mai bune condiții. Acest lucru se poate vedea și din prisma faptului
că puțini studenți cu dizabilități frecventează cursurile universității noastre.
Art. 13 Studentul beneficiază de următoarele drepturi în baza principiilor enunţate de
Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) Dreptul la învăţământ de calitate;
Studenții UAB beneficiază de un învățământ de calitate atât din punct de vedere al cadrelor
didactice, cât și din punct de vedere al materialelor, însă mulți studenți admit că anumite
materiale sunt învechite, piese și programe din laborator, cărți din bibliotecă și bibliografie la
cursuri. Tot la acest capitol intră și faptul că cel puțin studenții de la facultatea de Istorie și
Filologie și cei de la specializarea drept au deficiențe în a-și găsi bibliografia necesară la
biblioteca universității, uneori existând situații în care aceștia nu găsesc cărți din bibliografie
nici la Biblioteca Județeană.
b) Dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă, cu recunoaşterea,
conform legii, a creditelor obţinute în acest fel;
Mobilitățile externe se bucură de o mare promovare și de o ofertă vastă din punct de vedere
intercultural și educațional. În schimb, mobilitățile interne sunt slab evidențiate, simțindu-se
lipsa parteneriatelor între specializările universităților din țară, și mai ales ale celor din același
consorțiu.
c) Dreptul de transfer de la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia la o altă
universitate de profil, şi invers , conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi a Cartei
Universitare şi Regulamentelor interne;
Universitatea conferă acest drept studenților, din cunoștințele noastre, neexistând cazuri de
refuz. Atât timp cât ambele universitâți sunt de acord cu acest schimb, studentul se poate
transfera.
d) Dreptul la protecţia datelor personale;
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Nu au fost sesizări asupra acestui drept, astfel toate datele sunt ținute în siguranță în baza de
date a universității. Studenții se bucură din acest punct de vedere de un mediu sigur în care se
pot dezvolta.
e) Dreptul la suport de curs gratuit (de minim 5 pagini), în format fizic sau electronic şi
acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit, în biblioteca Universitatea
“1 Decembrie 1918” din Alba Iulia sau pe site-ul facultăţilor;
În privința acestui drept ne-a mai fost atrasă atenția, și anume prin faptul că încă mai exista
puține cadre didactice care nu folosesc un suport de curs. Oricum, referitor la acest drept cele
mai multe plângeri s-au datorat faptului că apariția la libraria universității a cursurilor se face
cu întârziere. Există situații când prima parte a tipizărilor se produce în a doua lună a
semestrului, iar a doua parte se petrece chiar înainte de sesiune. Reiterând mențiunile de mai
sus, biblioteca nu dispune de suficiente exemplare din multe carți indispensabile sau nu
dispune de loc. Cadrele didactice ar trebui să realizeze mai multe referate de achiziții, mai
ales când își aleg bibliografia obligatorie.
f) Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu
privire la programă analitică, structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de
acesta, precum şi cu privire la modalităţile de evaluare şi examinare. Orice modificare
ulterioară a modalităţilor de evaluare şi examinare, poate fi făcută doar cu acordul
studenţilor;
În principal nu au fost sesizări asupra încălcării acestui drept, iar cele care au fost s-au
rezolvat rapid, prin dialog structurat.
g) Dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al studentului”
cu informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile studentului, disciplinele din planul de
învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a universităţii şi a
facultăţilor, informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite (LSUA, ASCOR,
OSLB), modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte
facilităţi şi subvenţii acordate;
Studenții beneficiază în fiecare an de un astfel de ghid, realizat de către LSUA și este
distribuit în funcție de numarul disponibil al acestora. Spre deosebire de anul 2016 când s-a
aprobat tipărirea a 100 de exemplare, în anul 2017 s-a aprobat tipărirea a 400 de exemplare.
h) Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/serie, în funcţie de dimensiunea
structurilor respective, , din rândul cadrelor didactice, din facultatea în cadrul căreia îşi
desfăşoară cursurile;
Toți studenții UAB beneficiază de un tutore, iar în acest an este specificat inclusiv în orarul
studenților un interval în care aceștia își pot consulta tutorele.
i) Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a
prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de
programul de studii urmat potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Evaluările sunt informaţii publice şi sunt folosite în

LIGA STUDENTILOR DIN UNIVERSITATEA
“1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA
Str. Unirii, Nr. 11- 13, int. 192
E-mail: lsuaofficial@yahoo.com
__________________________________________________________________________________
Nr.

/

evaluarea performanţelor respectivelor cursuri, seminarii, stagii de practică, programe de
studiu şi cadre didactice;
Acest drept este promovat în fiecare semestru de către organizațiile studențești și de către
cadrele didactice, însă din motive de comoditate sau de scepticism, un număr destul de mare
de studenți nu realizează aceste evaluări. Ca un atu, în anul 2017 s-a realizat un număr
considerabil mai mare de evaluări decât în anul 2016.
j) Universitatea va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi pe siteul propriu, în format lizibil, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Rezultatele vor conţine
centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte;
Universitatea publică rezultatele pe site, însă într-un mod cumulat, ceea ce nu le permite
studenților o diferențiere clară. Astfel, am primit sesizări din partea studenților referitor la
faptul că dacă tot au evaluat un cadru didactic, doresc și să îi cunoască rezultatele finale.
k) Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
Toate hotărârile luate de forurile superioare și regulamentele adoptate sunt publicate pe siteul UAB, iar din anul 2017 LSUA a început sesiuni intense de promovare și explicare a
modului în care studenții pot găsi ceea ce caută pe site, mai mult, s-a insistat foarte mult pe
partea de regulamente și metodologii.
l) Drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin
activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în
vigoare şi a Cartei Universitare şi a regulamentelor interne;
Din cunoștintele prezente, până în momentul de față nu au existat astfel de plângeri.
m) Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică,
profesională, psihologică şi socială, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de
către , Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia potrivit Cartei Universitare;
Aceste drepturi nu au fost încălcate, dar ar trebui mai bine promovate la nivel de instituție,
deoarece studenții nu cunosc bine aceste detalii.
n) Dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare,
precum şi dreptul la baza materială, transport şi masă asigurate în condiţiile legii;
Despre acest drept părerile sunt împărțite, deoarece mulțumirile sau nemulțumirile ce se
rezumă la acest drept sunt influențate de implicarea fiecărei facultăți și a fiecărei specializări.
Astfel, la nivel macro, studenții beneficiază de locuri bune de practică, dar la nivel micro, s-ar
mai putea căuta angajatori, iar cadrele didactice să ceară sprijin din partea BREM.
o) Dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de
îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu;
Practica profesională efectuată de studenți este evaluată și notată, astfel este și recunoscută, în
conformitate cu normele generale.
p) Dreptul de a întrerupe şi reluă studiile conform Cartei Universitare şi a legislaţiei în
vigoare;
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În afară de ușoara reticență a anumitor secretare, nu ni s-a adus nicio sesizare în legautră cu
încălcarea acestui drept.
q) Dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie internaţională
(engleza/ franceza), în limita locurilor atribuite pentru acest tip de program de studii, şi a
prevederilor interne ale Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Acest drept este respectat.
r) Dreptul de a refuza să participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe zi,
reprezentând cursuri, laboratoare şi seminarii, exceptând cazurile de pregătire practică;
Una dintre cele mai des întâlnite probleme este faptul că studenții sunt nevoiți conform
programei să participe câte 10 ore la procesul educațional, găsindu-se o eroare în sistem, și
anume că Modulul psiho pedagogic este separat de curricula obișnuită. Astfel, există cazuri în
care studenții sunt nevoiți să participe la cursuri 8 ore, iar mai apoi încă 2 ore la modulul
pshiho pedagogic. De obicei aceste situații sunt acceptate de către universitate, deoarece
modulul nu este obligatoriu, ci il efectuează doar studenții care doresc.
s) Dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor dobândite după
parcurgerea unui curs, cu respectarea programei şi dreptul de a cunoaşte baremul după
care au fost evaluaţi;
Deși funcționăm după anumite norme, încă se mai primesc plângeri din partea studenților
referitoare la anumite cadre didactice, învârstă, care nu efectuează o evaluare obiectivă. În
urma plângerilor și a demersurilor facute, inclusiv sancționarea cadrului didactic respectiv,
acesta nu și-a modificat stilul de evaluare. Astfel, LSUA i-a indrumat pe studenți să uzeze de
alte drepturi pe care aceștia le dețin, cum ar fi contestarea notei.
Un alt minus al acestui subpunct este neinformarea studenților referitor la baremul de
corectare. Acest fapt este mai des întâlnit în cadrul anumitor specializări, și anume a celor în
care examenul nu este delimitat concret, prin exerciții sau probleme și este lăsat mult la
interpretarea cadrului didactic.
t) Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate
temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea
cunoştinţelor învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda
alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării;
În conformitate cu acest drept, cadrele didactice UAB sunt deschise și întelegătoare în a-și
schimba modul de examinare a studenților cu deficiențe.
u) Dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform regulamentelor
interne ale universităţii. Rezolvarea contestaţiei va fi făcută de către o comisie din care nu
fac parte cadre didactice care au evaluat iniţial, în prezenţa studentului contestator, în
cazul care studentul solicită acest lucru, în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 1 a
prezentului Cod şi reglementările interne ale Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia;
Acest drept se aplică în cazul contestaților făcute de studenți și este un mijloc bun prin care
studenții să evite cadrele didactice care nu efectuează o corectare conform normelor.
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v) Dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al
lucrării de licenţă/dizertaţie şi de a i se comunica punctajul acordat;
În legătură cu acest drept, nu am avut sesizări.
w) Dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student în vederea
dezvoltării personale, integrării în societate şi dezvoltării capacităţii de angajare, păstrării
locului de muncă şi mobilităţii pe piaţa muncii;
Conform procesului Bologna, învățământul prin lege este centrat pe student, astfel că, există
măsuri care se iau în cazul în care acest drept este încălcat. Pentru a putea verifica
indeplinirea acestui drept se efectuează evaluările cadrelor didactice. În urma sesizărilor
făcute s-a sesizat mai departe conducerea departamentului, facultății sau a universității în
vederea unei rezolvări cat mai succinte a problemei.
x) Modul de identificare, organizare şi evaluare a practicii de specialitate reprezintă un
criteriu obligatoriu de evaluare a calităţii programelor de studiu;
Reiterând cele scrise mai sus, într-un mod majoritar, practica se desfășoară conform normelor
și necesităților studenților, care, însă diferă de la o specializare la alta.
y) Studenţii au dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învăţare conform art. 123 alin.
(7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, în cadrul
programului de studiu, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia asigura un
număr minim de cursuri opţionale şi/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de
universitate.
O observație adusă de către studenți în legătură cu acest drept, este faptul că numărul de
cursuri opționale și paleta din care studenții pot alege este redusă, iar, în majoritatea
cazurilor, aceste cursuri care ar trebui să fie intreprinse în funcție de alegerea fiecarui student,
se impune unei grupe întregi.
SECŢIUNEA B DESPRE REPREZENTAREA STUDENŢILOR
Art. 14 (1) Studenţii sunt reprezentaţi în structurile consultative, decizionale şi executive
din cadrul universităţilor potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi Cartei Universitare.
(2) Studenţii participă la luarea deciziilor din cadrul universităţilor în temeiul
următoarelor drepturi:
a) Dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universităţii, conform
Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza Regulamentelor de
alegere a studenţilor reprezentanţi, elaborate de către organizaţiile studenţeşti legal
constituite din universitate şi în urma unui proces de alegere organizat doar de către
aceştia ;
b) Dreptul de a fi reprezentaţi în Senatul Universitar şi în consiliul facultăţii într-o
proporţie de minim 25%, în condiţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare şi a Cartei Universitare;
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c) Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia nu condiţionează statutul de student
reprezentant în funcţie de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminarii şi
laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenţilor
reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervenţiile se sancţionează conform
prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
În vederea acestui aliniat, menționăm faptul că acesta nu se respectă în totalitate, deoarece
pentru ca un student să poată candida, trebuie să anexeze o adeverință la dosarul de
candidatură, conform căreia acesta este integralist. Totodată, în conformitate cu acest articol,
s-au menționat sesizări, asupra implicării indirecte a cadrelor didactice, care au fost rezolvate
la nivel intern.
d) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale
(Consiliu, Senat şi Consiliu de Administraţie) ale universităţii pentru mai mult de 4 ani,
indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora, cu
excepţia cazurilor de realegere succesivă în aceste funcţii de student membru în Consiliu şi
Senat de către studenţii universităţii;
e) Dreptul de a fi reprezentaţi în structurile universităţii care gestionează serviciile sociale,
inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice;
f) Dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităţii de desemnare a
rectorului prin reprezentanţi, precum şi în procesul de desemnare a acestuia indiferent de
modalitatea de desemnare, potrivit art. 209 alin (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
g) Dreptul de a fi informaţi şi consultaţi de către reprezentanţii studenţilor în legătură cu
hotărârile votate în structurile de conducere ale instituţiei din care aceştia fac parte.
(3) Reprezentanţii studenţilor în Consiliile Facultăţilor şi în Senatele Universitare sunt
aleşi prin votul direct, secret şi universal al tuturor studenţilor de la nivelul facultăţii,
respectiv universităţii. Organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de
facultate/universitate (LSUA) pot delega reprezentanţi de drept în aceste structuri.
Numărul reprezentanţilor delegaţi de organizaţiile studenţeşti în aceste structuri se
stabileşte în baza autonomiei universitare.
Datorită faptului că majoritatea studenților reprezentanți fac parte din LSUA, acest drept nu a
fost solicitat.
(4)Federaţiile studenţeşti legal constituite la nivel naţional desemnează reprezentanţi în
consiliile consultative ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
(MECTS) potrivit art. 217 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
(5) Procesul de desemnare a studenţilor membri în orice alte structuri consultative,
deliberative şi executive decât cele prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, se realizează în baza autonomiei universitare şi se stabileşte de
către organizaţiile studenţeşti legal constituite, conform reglementărilor interne ale
acestora.
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SECŢIUNEA C DESPRE GRATUITĂŢI ŞI DREPTURI SOCIALE
Art. 15 (1) Studenţii beneficiază de gratuitate pentru:
a) Studii universitare de licenţă, master şi doctorat în limita locurilor bugetate disponibile
şi a reglementărilor din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în
cazul cetăţenilor români, cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, conform art. 142
alin. (4), etnicilor români de pretutindeni conform art. 205 alin. (4), precum şi în cazurile
prevăzute la art. 205 alin. (5) şi (6).
b) Eliberarea actelor de studii şi a celor care atestă statutul de student (inclusiv situaţia
şcolară / foaia matricolă, a diplomelor de licenţă, inginer, urbanist, master şi doctor,
suplimentele la diplomă, adeverinţele, carnetele şi legitimaţiile, inclusiv cele pentru accesul
la bibliotecă).
c) accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale
şi sportive organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara graniţelor
ţării, potrivit prevederilor art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, Universitatea “1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia percepe taxe stabilite în temeiul autonomiei universitare.
(3) Studenţii beneficiază de următoarele reduceri de tarife:
a) Cu cel puţin 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi
pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) De 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte
manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, conform art. 205 alin. (3)
din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
(4) Studenţii sunt încurajaţi să participe la acţiuni de voluntariat, pentru care pot primi un
număr de credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Art. 16 Studenţii beneficiază de următoarele drepturi sociale:
a) Asistenţă medicală gratuită potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare;
b) Cazare, cu excepţia cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condiţiile
legii;
c) Subvenţii pentru cazare conform art. 205, alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
d) Acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a
derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite, în
conformitate cu prevederile Cartei Universitare;
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e) Dreptul de a sesiza abuzuri şi nereguli şi de a cere verificarea şi evaluarea acestor
sesizări de către 5 organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi
dreptul la protecţia celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecţia
personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează
încălcări ale legii ;
f) Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate sau transmise la adresele
oficiale de email ale universităţii şi de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace
electronice la aceste cereri, în condiţiile stabilite de lege şi de regulamentele universitare;
g) Dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 5 zile lucrătoare de la afişarea anunţului
pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare şi
mobilităţi.
Secțiunea C a prezentului regulament trebuie actualizată în conformitate cu noile prevederi
legale. Într-o proporție destul de mare aceste drepturi se respectă, dar nu toate sunt în
subordinea Universității.
SECŢIUNEA D DESPRE TAXE DE STUDIU ŞI BURSE
Art. 17 (1) Studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de
studiu precum şi alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta Universitară.
(2) Studenţii au dreptul să fie informaţi cu privire la numărul, tipul şi cuantumul fiecărei
taxe practicate de către universităţi.
Art. 18 (1) Studenţii pot beneficia de următoarele tipuri de burse:
a) Burse pentru stimularea performanţei, care se distribuie conform regulamentelor
interne ale universităţilor şi pot fi împărţite în burse de merit, de studiu şi de excelenţă;
b) Burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, al căror
cuantum minim este propus anual de Consiliul Naţional pentru Finanţarea
Învăţământului Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă şi cazare. Bursele
sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse;
c) Burse din alocaţii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităţilor precum
şi alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, al căror
cuantum trebuie să acopere cel puţin costurile pentru masă şi cazare;
d) Burse pe bază de contract încheiat cu agenţi economici ori cu alte persoane juridice sau
fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Studenţii pot beneficia de împrumuturi prin Agenţia de Credite şi Burse pentru
Studenţi în conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 19 (1) Studenţii care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate
remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională, culturală sau sportivă, beneficiază de
locuri în taberele tematice în limita bugetului acordat în acest scop.
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(2) În cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesională în context
nonformal pentru care studenţii pot primi un număr de credite ECVET/ECTS, conform
Cartei Universitare .
(3) Taberele tematice pot fi organizate de MECTS prin organismele sale, în perioada
vacanţelor, cu consultarea federaţiilor naţionale studenţeşti legal constituite, urmând ca
implementarea procedurilor să fie realizată de către organizaţiile studenţeşti legal
constituite la nivel de Universitate “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Reiterând cele spuse la litera C, și litera D trebuie actualizată conform noilor prevederi
legale.
CAPITOLUL III OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR
Art. 20 Studenţii au următoarele obligaţii:
a) De a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ şi
programelor analitice ale disciplinelor;
Uneori studenții nu reușesc să îndeplinească sarcinile menționate în planul de învățământ,
astfel că din această cauză, cadrele didactice sunt nevoite să restructureze materia și, în
funcție de studenți, să o modifice.
b) De a respecta carta, regulamentele şi deciziile universităţii;
În conformitate cu acest punct, studenții respectă preveverile specificate în cartă, în măsura în
care le cunosc. LSUA, datorită campaniilor de promovare, a reușit să crească gradul de
informare al studenților referitor la drepturile și obligațiile acestora.
c) De a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul instituţiilor de
învăţământ superior în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor;
d) De a respecta standardele de calitate impuse de către universităţi;
e) De a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte paternitatea
informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
Datorită faptului că studenții sunt slab pregătiți din preuniversitar referitor la felul în care
aceștia trebuie să redacteze o lucrare științifică, ajunși în mediul universitar, nu au cunoștințe
despre normele de redactare a unei lucrări. Astfel aceștia sunt inconștient potențiali plagiatori.
În rezolvarea acestui demers, LSUA a propus un curs de scriere academică, realizat în anul I
sem I, care să fie opțional.
f) De a respecta prevederile codului etic al universităţii;
g) De a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire
originale;
Datorită faptului că studenții nu știu care sunt normele de redactare a unei lucrări științifice,
acestea nu sunt întocmite original. Dintr-un alt punct de vedere, originalitatea este un termen
ambiguu astfel, simplele opinii asupra cercetării făcute se poate numi original.
h) De a sesiza autorităţilor competente orice nereguli în procesul de învăţământ şi în
cadrul activităţilor conexe acestuia;
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În legătură cu această obligație, studenții au început să fie mai deschiși spre a amenda
neregulile întâlnite pe parcursul procesului de învățământ, fără a se mai teme de consecințele
în care profesorul va sancționa aceste fapte.
i) De a participa la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a
altor substanţe interzise;
j) De a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvat mediului universitar;
k) De a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şi
subvenţiile primite;
l) De a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar;
m) De a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de
către instituţiile de învăţământ superior;
n) De a suporta eventualele prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către
instituţia de învăţământ superior;
o) De a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care ar
putea influenţa bună desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general;
p) Să îşi îndeplinească angajamentele financiare impuse de către instituţia la care
studiază, în condiţiile stabilite în contractul de studiu.
q) De a nu disemina înafara comunităţii academice materialele didactice primite ca suport
pentru pregătirea profesională.
r) De a asigura protecţia acestor materiale
În concluzie, studenții respectă drepturile și obligațile într-o mare măsură. Un minus însă ar fi
faptul că aceștia cunoasc doar o parte din aceste drepturi, iar în momentele în care au
nelămuriri evită să caute informații pe site-ul universității.

Totodată, ca o completare,LSUA a creat un chestionar bazat pe prezentul ghid și a organizat o
campanie de raspândire a formularului pentru a vedea care sunt mulţumirile şi nemulţumirile
studenţilor legate de universitate, cantină, cămine, burse, personalul angajat al universităţii şi dacă
drepturile şi obligaţiile acestora sunt respectate în cadrul instituţiei.
Formularul a fost completat de către 292 de studenţi înmatriculaţi atât la licenţă cât şi la
master. În urma procesării rezultatelor, s-a constat că 80% dintre studeţi consideră că drepturile şi
abligaţiile acestora sunt respectate, 15% consideră că nu sunt respectate iar 5% nu îşi cunosc deloc
drepturile şi obligaţiile.
Mai departe vor fi afişate rezultate pentru restul întrebărilor puse studenţiilor, aceştia fiind în
mare parte mulţumiţi de ceea ce le oferă univeristatea şi de viaţa de student pe care o au în Alba Iulia.

Gradul de satisfacţie al studenţilor din UAB
În perioada Mai-Octombrie 2017 s-a desfăşurat printre studenţii din UAB o cercetare a cărui
scop a constat în determinarea gradul general de sadisfacţie cu privire la oferta educaţională oferită de
către UAB.
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Cercetarea s-a desfăşurat printr-un formular online pe care aceştia l-au primit prin mail, având
detalii despre acest formular şi link-ul de accesare al acestuia, ne fiind afişate datele personale ale
studenţilor.
Rezultatele sunt următoarele:


Cât de mulţumit eşti de facultatea pe care ai ales-o?

9%

10%

11%

Foarte Mulţumit
Mulţumit
Aşa şi aşa
34%

Nemulţumit
Foarte Nemulţumit

36%



Raportul dintre taxele de şcolarizare şi calitatea serviciilor oferite de către universitate
este bună?
1%
8%
22%
În foarte mare măsură
În mare măsură

25%

Nici-Nici
În mică măsură
În foarte mică măsură
44%
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Găseşti la librărie cărţi pentu toate disciplinele?

11%
27%
14%

Da, la toate disciplinele
Da, la majoritatea
disciplinelor
Da, la mai puţin din
jumatateadisciplinelor
Nu, la nici o disciplină

48%



Cât de des participi la cursuri şi seminarii
1%
5%

Am participat la toate
cursurile şiseminariile

4%
22%

12%

Am participat la 75% - 99%
din cursurişi seminarii
Am participat la 51% - 75%
din cursurişi seminarii
Am participat la 26% - 50%
din cursurişi seminarii

15%

Am participat la 26% - 50%
din cursurişi seminarii
41%

Am participat la mai puţin
de 25% cursuri şi seminarii
Nu am participat deloc la
cursuri şi seminarii
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Opiniile studenților cu privire la activitățile didactice
Opiniile studenților cu privire la activitățile didactice
Nesatisfăcător

22,26%

26,71%

48,63%

Satisfăcător

20,55%

21,92%

53,08%

51,03%

8,90%
1,71%
Interactivitatea
modului de
predare



Bun

Foarte bun

24,66%

29,79%

54,11%

56,51%

18,49%

Mediu

57,53%

15,07%
8,90%
8,22%
7,53%
3,08%
0,34%
Resursele utilizate
Interacțiunea
de cadrul didactic student-profesor

16,44%
8,56%
2,05%
Actualitatea
informațiilor
transmise

32,53%

26,71%

42,47%

53,42%

11,99%
11,64%
15,41%
7,19%
8,22%
7,53%
5,14%
4,79%
4,11%
2,05%
0,34%
0,34%
Cunoștințele
Cunoștințele
Numărul
Numărul
acumulate în cadrulacumulate în cadrul studenților dintr-o studenților dintr-o
grupă
serie
seminariilor
cursurilor

Opiniile studenților cu privire la activitățile didactice
Opiniile studenților cu privire la activitățile didactice
Nesatisfăcător

Satisfăcător

Numărul studenților dintr-o serie 4,11% 15,41%
Numărul studenților dintr-o grupă4,79% 8,22%

11,99%

Cunoștințele acumulate în cadrul cursurilor
7,53% 11,64%
2,05%
Cunoștințele acumulate în cadrul seminariilor 5,14%7,19%
0,34%
Actualitatea informațiilor transmise
8,56%
2,05%
Interacțiunea student-profesor
8,22%
3,08%

8,90%

Bun

53,42%
42,47%
54,11%
57,53%

Foarte bun

26,71%
32,53%
24,66%
29,79%

16,44%

51,03%

21,92%

15,07%

53,08%

20,55%

Resursele utilizate de cadrul didactic 7,53% 8,90%
0,34%
Interactivitatea modului de predare
1,71%

Mediu

56,51%
18,49%

26,71%
48,63%

22,26%

LIGA STUDENTILOR DIN UNIVERSITATEA
“1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA
Str. Unirii, Nr. 11- 13, int. 192
E-mail: lsuaofficial@yahoo.com
__________________________________________________________________________________
Nr.

/


Opiniile referitoare la disciplinele opționale
Opiniile referitoare la disciplinele opționale
Nesatisfăcător

19,86%

53,08%

Satisfăcător

Mediu

Bun

Foarte bun

10,96%

17,81%

14,38%

50,00%

53,08%

19,86%

21,23%

29,11%

8,22%
4,11%

8,22%
3,08%

7,19%
3,08%

49,66%

22,26%
3,42%
1,37%
Relevanța în aprofundarea
specializării urmate



Acoperă o arie suficient de largă a Orele sunt programate astfel încât poți
domeniilor abordate?
ajunge la curs/seminar?

Corespondența la nevoile de
dezvoltare profesională

Calitatea desfășurării orelor de educație fizică și sport
Foarte Mulţumit

Mulţumit

Aşa şi aşa

Nemulţumit

4%
11%

20%

30%
35%

Foarte Nemulţumit
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Distribuția opiniilor cu privire la orarul programului de studiu
Distribuția opiniilor cu privire la orarul programului de studiu

6,16%
6,85%
11,99%

2,05%
7,19%

7,53%
8,90%

5,48%
9,59%

16,44%

19,18%

14,04%

53,42%

56,51%
52,74%

18,49%
Orarul este creat după necesitățile
studentului



14,38%
Acord total

50,68%

Acord

15,07%
Nici-nici
Dezacord

Orarul respectă o logică de
Oferă posibilitatea desfășurării unor
distribuție în cadrul orelor dintr-o alte activități (angajare part-time,
zi/săptămană
frecventarea unor evenimente de
dezvoltare personală și
profesională)

23,29%
Dezacord total
Ușurința de schimbare a orei
desfășurării unui curs/seminar

Opinii cu privire la personalul didactic
Opinii cu privire la personalul didactic…
Acord total

Acord

Sunt prietenoase și amabile
Au abilități de comunicare și astfel cursurile/seminarele sunt bine
predate
Cunosc cerințele și modul de evaluare a fiecărei discipline de la
începutul semestrului sau anului universitar
Sunt bine pregătite din punct de vedere profesional

Oferă explicații la conținut prin intermediul exemplelor

Sunt inovative și își asumă rolul de agenți ai schimbării

Nici-nici

23,63%

19,86%

27,40%

23,29%

18,84%

22,26%

Dezacord

Dezacord total

53,08%

56,16%

56,51%

53,42%

56,51%

52,74%

11,99%

11,99%

3,08%
8,22%
3,42%

8,56%

3,42%
7,53%
5,14%
11,99%

14,73%

14,38%

3,77%
7,53%
3,08%
6,85%
2,05%
8,56%
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Participarea studenților la evaluarea cadrelor didactice
DA

NU

Nu știu despre ce e vorba

33%

36%

31%



Sistemul de programare al examenelor
Sistemul de programare al examenelor
Foarte Mulţumit

Mulţumit

Aşa şi aşa

Nemulţumit

Foarte Nemulţumit

1,71%
2,40%
10,96%

1,71%
1,71%
11,64%

3,42%
3,42%
11,30%

57,53%

55,48%

57,53%

25,68%

27,40%

26,37%

27,40%

Distanța dintre sesiune și
sesiunea de restanțe

Durata sesiunii

Adaptabilitatea la nevoile
studenților

Perioada dintre examene

1,37%
7,53%
11,99%

53,42%
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Opinia studenților cu privire la stagiul de practică
Opinia studenților cu privire la stagiul de practică
Foarte bună

Bună

Satisfăcătoare

Medie

Nesatisfăcătoare
1,03%

Accesul la un loc de practică

26,71%

Informațiile transmise de către coordonatorul de practică

25,68%

49,32%

26,37%

47,95%

Comunicarea cu coordonatorul de practică
Durata perioadei de practică
Cunoștințele acumulate pe parcursul practicii
Modul de evaluare a practicii de specialitate la finalul stagiului



53,08%

30,14%

10,27%
15,41%
13,36%

59,93%

22,26%

2,05%
7,53%

7,53%

4,79%

6,85% 0,68%
2,40%

49,32%

26,71%

8,90%

18,49%

53,42%

8,56% 1,37%

11,99%
0,34%
7,53%

Opinia studenților cu privire la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești
Opinia studenților cu privire la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești
Foarte bună

Bună

Medie

Stimulează implicarea studenților în activitățile de cercetare

Contribuie la formarea unei culturi economice solide

Creeaza oportunități de dezvoltare personală și profesională

Oferă posibilitatea de a aborda o tema din aria de interes proprie

Satisfăcătoare

Nesatisfăcătoare

30,14%

19,52%

25,68%

33,56%

56,51%

0,34%
9,25%
3,77%

22,26% 7,88% 5,14%

45,21%

49,66%

53,08%

7,53%
12,33%
4,79%

1,37%
6,85%
5,14%
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Erasmus
Erasmus
Foarte bun

Bun

1,03%
6,85%

Satisfăcător

Mediu

Nesatisfăcător

2,05%
5,14%

4,11%
7,53%

20,55%

18,49%

22,95%

52,05%

52,74%

50,00%

22,26%

18,84%

15,41%

Activitatea biroului de programe comunitare

Concursul de obținere a burselor Erasmus



Numărul de mobilități Erasmus disponibile
prin parteneriate ale facultăților

Opinia studenților care au beneficiat de programul ERASMUS
Opinia studenților care au beneficiat de programul ERASMUS
Foarte mulțumit

Mulțumit

Mediu

Comunicarea cu biroul de specialitate din UAB

Nemulțumit

19,18%

Foarte nemulțumit

53,08%

1,37%
22,26% 4,11%

Comunicarea cu personalul administrativ din universitatea gazdă

16,10%

43,15%

30,14%

Experiența academică în universitatea gazdă

15,41%

45,21%

27,40%

Experiența socială în universitatea gazdă

18,84%

41,10%

26,71%

1,71%
8,90%

7,88%

4,11%

7,88% 5,48%
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Opinia studenților cu privire la existența unui îndrumător de an
Opinia studenților cu privire la existența unui îndrumător de an
Foarte utilă

Utilă

Puțin utilă

Nici-nici

Foarte puțin utilă

2% 0%

22%

22%

54%



Distribuţia opiniilor cu privire la existenţa CICOC-ului în UAB
Distribuţia opiniilor cu privire la existenţa unui centru de carieră în UAB
DA

NU

20%

80%
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Opinia studenților despre dotarea universității
Opinia studenților despre dotarea universității
Foarte satisfăcătoare

Satisfăcătoare

0,68%
1,03%

Nesatisfăcătoare

Mediu

1,03%
3,42%

7,53%
9,25%

18,49%

Foarte nesatisfăcătoare

6,51%
8,56%

18,49%

23,63%

30,48%
56,51%

53,77%
45,21%

37,67%

23,29%
Dotarea grupurile sanitare din
UAB



23,29%

15,07%
Dotarea laboratoarelor de
limbi străine

16,10%

Dotarea laboratoarelor de
informatică

Dotarea sălilor de
curs/seminar

Facilitățile oferite

Facilitățile oferite
Foarte bună

0,34%
1,71%
8,90%

Bună

Medie

Satisfăcătoare

Nesatisfăcătoare

1,71%
6,51%

1,71%
6,85%
11,99%

16,44%

56,16%

52,74%

29,11%

23,29%

22,60%

Accesul wireless la internet

Rapiditatea actualizării
informaţiilor de pe pagina
personală

Funcţionalitatea paginii personale

59,93%
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Opinia studenților cu privire la serviciile oferite de biblioteca universității

Opinia studenților cu privire la serviciile oferite de biblioteca universității
Foarte bună

Bună

Satisfăcătoare

Medie

Numărul de cărţi disponibile pentru împrumut

18,84%

Varietatea, relevanţa şi actualitatea cărţilor

18,49%

Atitudinea şi abilităţile de comunicare ale personalului
din biblioteci

19,18%

18,49%

56,85%

17,81%

42,81%

26,71%

46,23%

8,90%

23,63%

Accesul la bazele de date cu articole de specialitate

51,03%

26,03%

8,56%

14,38%

54,11%

2,05%

14,38%

22,95%

47,26%

22,95%

5,14% 1,71%

Modalitatea de admitere la ciclul licență
Nici-nici

Nerelevantă

0%
7%

5%
27%

61%

3,08%

8,90%

Modalitatea de admitere la ciclul licență

Relevantă

2,74%

3,42%

Resursele disponibile (calculatoare pentru căutare,
prize, prelungitoare)

Foarte relevantă

0,68%

10,27%
9,25%

22,95%

2,74%

2,05%

Spaţiile disponibile în bibliotecă (mese şi scaune)



51,03%

14,38%

Disponibilitatea cărţilor în biblioteci

Nesatisfăcătoare

Foarte nerelevantă
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Modalitatea de admitere la masterat

Modalitate admitere masterat
Foarte relevantă

Relevantă

Nici-nici

Nerelevantă

Foarte nerelevantă

4%
5%
24%

10%

57%



Numărul locurilor dintr-o cameră

Numărul locurilor dintr-o cameră
Prefer să existe un număr mai mic de locatari, dar şi mai puţine locuri per total în cameră
Prefer să existe un număr mai mare de locatari , dar şi mai multe locuri per total în căminâ
În prezent, consider că există un echilibru între numărul locatarilor dintr-o cameră de cămin şi numărul de
locuri per total în cămin
Nu ştiu/ nu răspund

5%
11%

59%

25%
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Confortul și condițiile de cazare

Confortul și condițiile de cazare
Sadisfăcător/Foarte Sadisfăcător

Destul de sadisfăcător

Puţin sadisfăcător

Deloc sadisfăcător

1%
8%
34%

57%



Curățenia în cămine
Curățenia în cămine
Sadisfăcător/Foarte Sadisfăcător

Destul de sadisfăcător

Puţin sadisfăcător

3%
9%

34%

54%

Deloc sadisfăcător

LIGA STUDENTILOR DIN UNIVERSITATEA
“1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA
Str. Unirii, Nr. 11- 13, int. 192
E-mail: lsuaofficial@yahoo.com
__________________________________________________________________________________
Nr.

/


Regia de cămin
Regia de cămin
Sadisfăcător/Foarte Sadisfăcător

Destul de sadisfăcător

Puţin sadisfăcător

Deloc sadisfăcător

3%

7%

43%

47%



Comportamentul personalului angajat

Comportamentul personalului angajat
Sadisfăcător/Foarte Sadisfăcător

Destul de sadisfăcător

Puţin sadisfăcător

2%
9%

47%

42%

Deloc sadisfăcător
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Siguranța și paza
Siguranța și paza
Sadisfăcător/Foarte Sadisfăcător

Destul de sadisfăcător

Puţin sadisfăcător

Deloc sadisfăcător

3% 3%

41%



53%

Relația cu administratorul de cămin
Relația cu administratorul de cămin
Sadisfăcător/Foarte Sadisfăcător

Destul de sadisfăcător

Puţin sadisfăcător

5% 3%

43%

49%

Deloc sadisfăcător
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Remedierea de către administrația căminului a defecțiunilor semnalate
Remedierea de către administrația căminului a defecțiunilor
semnalate
Sadisfăcător/Foarte Sadisfăcător

Destul de sadisfăcător

Puţin sadisfăcător

Deloc sadisfăcător
0%
7%

40%



53%

Aspecte referitoare la desfășurarea procesului de cazare în căminele UAB
Aspecte referitoare la desfășurarea procesului de cazare în căminele
UAB
Sadisfăcător/Foarte Sadisfăcător

Destul de sadisfăcător

Puţin sadisfăcător

1%
9%

34%

56%

Deloc sadisfăcător
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Aţi interacţionat cu Serviciul de Cazare a Studenţilor?
Aţi interacţionat cu Serviciul de Cazare a Studenţilor?
DA

NU

1%

99%



Cât de des frecventaţi cantina universităţii?
Cât de des frecventaţi cantina universităţii?
Zilnic

De căteva ori pe săptămână

De căteva ori pe an

Nu mănânc la cantină

De căteva ori pe lună

2%
7%
8%

50%

33%
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Ce părere aveţi despre cuantumul şi numărul burselor?
Ce părere aveţi despre cuantumul şi numărul burselor?
Prefere să existe un număr mai mic de burse, dar care să aibă un cuantum mai mare.
Prefer să existe un număr mai mare de burse, dar care să aibă un cuantum mai mic
În prezent, consider că există un echilibru între numărul burselor şi cuantumul acestor

12%

23%

65%



Cum credeţi că este ponderea burselor dintre licenţă şi master?
Cum credeţi că este ponderea burselor dintre licenţă şi master?
Ponderea pentru licenţă ar trebui să fie mai mare

Ponderea pentru master ar trebui să fie mai mare

Consider potrivită ponderea actuală

Nu ştiu/Nu răspund

8%

12%
9%

71%

