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CODUL
UNIVERSITAR AL DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR
STUDENŢILOR DIN ANMB
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1 Prezentul Cod a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 202, alin.3 din Legea
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile Ordinului MECTS
nr.3666/2012. Acesta cuprinde drepturile şi obligaţiile recunoscute tuturor studenţilor
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” fără deosebire de etnie, religie, sex, opinie sau
apartenenţă politică, indiferent de regimul de şcolarizare, cu sau fără taxă. Pentru studenţii
militari prezentul cod se completează cu prevederile regulamentelor militare.
Art.2 Studenţii sunt parte integrantă a sistemului de învăţământ şi cercetare stiinţifică al
mediului academic din România. Studenţii sunt atât beneficiari ai activităţilor formative
desfăşurate în ANMB, cât şi participanţi la organizarea şi perfecţionarea procesului de
învăţământ.
Art.3 Studenţii sunt parteneri ai corpului profesoral în procesul de formare a specialiştilor cu
pregătire superioară. Opinia studenţilor, exprimată de reprezentanţii lor autorizaţi ori prin
sondaje validate, constituie o modalitate de control/autocontrol, de evaluare şi îmbunătăţire a
activităţii universitare.
Art.4 Studentul, în calitate de membru al comunităţii academice, are drepturi şi obligaţii care
sunt cuprinse în prevederile legislative specifice, ale prezentului cod, Cartei Universitare a
ANMB 2021 şi ale reglementărilor stabilite de Senatul universităţii.
CAPITOLUL II Activitatea profesională a studenţilor
Art. 5 (1) Pe baza principiilor care reglementează activitatea studenților din cadrul
comunității academice, drepturile și îndatoririle acestora sunt prevăzute în Codul drepturilor
și obligațiilor studenților și în Regulamentul Activității Profesionale a Studenților.
(2) Academia instituie un sistem de aplicare și monitorizare a respectării prevederilor
Codului drepturilor și obligațiile studentului aprobat prin ordin al ministrului educației
cercetării, tineretului și sportului. Asociația studenților prezintă un raport anual privind
respectarea codului, care este public.
(3) Studenţii şi cursanţii au în general următoarele drepturi:
a) să utilizeze spaţiul universitar pentru o cât mai bună pregătire profesională,
militară, culturală, sportivă, civică şi psihopedagogică;
b) să participe la activitatea de cercetare ştiinţifică, la manifestările ştiinţifice
studenţeşti, artistice şi sportive, organizate în instituţie şi în afara acesteia, în ţară
şi în străinătate, în condiţiile respectării reglementărilor în vigoare;
c) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul de Administrație, Consiliul facultăţii, Senatul
universitar și în Comisia de etică și deontologia universitară;
d) să dispună de toate facilităţile existente de ordin ştiinţific şi material, în scopul
instruirii de specialitate şi militare, documentării pentru întocmirea proiectelor de
curs şi lucrărilor de finalizare a studiilor;
e) să beneficieze de mobilităţi studenţeşti în ţară şi în străinătate, precum şi de
credite transferabile, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
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f)

să beneficieze de premii acordate pentru performanțe deosebite la nivelul
pregătirii profesionale.

(4) Studenţii şi cursanţii au următoarele îndatoriri principale:
a) să se pregătească temeinic pentru a deveni specialişti competenţi în domeniul de
studiu;
b) să respecte şi să îndeplinească toate obligaţiile profesionale, prevăzute în
planurile de învăţământ, Regulamentul privind activitatea profesională a
studenţilor şi fişele disciplinelor de studiu;
c) să respecte reglementările interne din instituţie;
d) să folosească, să întreţină şi să păstreze în bună stare spaţiul universitar pus la
dispoziţie;
e) să respecte Codul de etică şi deontologie profesională universitară şi normele
sociale de convieţuire şi de conduită, să dea dovadă de politeţe, respect şi decenţă
în orice împrejurare în Academie şi în societate;
f) să respecte onoarea şi demnitatea de student/cursant;
g) să nu recurgă la greve sau alte forme de protest colectiv, să nu participe la
mitinguri, demonstraţii sau alte acţiuni cu caracter politic sau revendicativ.
Art.6 Drepturile studenților
În perioada desfăşurării studiilor universitare, studenţii au următoarele drepturi:
a) Să beneficieze de gratuitatea învăţământului, conform legilor şi hotărârilor de guvern în
vigoare. Toţi cetăţenii au dreptul la educaţie subvenţionată în totalitate de către stat, în
limita locurilor disponibile. Taxele de şcolarizare nu pot depăşi valoarea efectivă a actului
educaţional calculat pe baza costului mediu per student echivalent per domeniu, per ciclu de
studiu;
b) Studentul are dreptul de a fi informat, în primele ore de curs, în legătură cu structura şi
obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum şi modalităţile de evaluare şi
examinare. Studenţii au dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor
practice şi a cadrelor didactice.
c) Să utilizeze spaţiile universităţii (laboratoarele, sălile de cursuri, proiect şi seminarii,
bibliotecile, sălile de lectură, baza sportivă, etc) şi toate mijloacele puse la dispoziţie de
către ANMB pentru o cât mai temeinică pregătire profesională, în condiţiile stabilite de
Senatul universităţii. Studenţii au dreptul la acces gratuit la toate spaţiile care aparţin
universităţii, ce permit desfăşurarea de activităţi sociale, sportive şi culturale după un
program prestabilit de conducerea instituţiei. Accesul gratuit peste programul stabilit de
universitate se poate facilita grupurilor informale de studenţi, care prin activităţile
desfăşurate permit crearea unui cadru propice implicării active, dezvoltării pe plan social,
cultural şi sportiv al studenţilor din universitate.
d) Să participe la activitatea ştiinţifică studenţească, la activitatea formaţiilor artistice, la
activitatea sportivă universitară de masă şi de performanţă din cadrul ANMB. Studenţii au
dreptul de a se asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti cu caracter social, profesional,
cultural sau sportiv;
e) Studenţii ANMB pot beneficia de burse în condițiile legii;
f) Să beneficieze de asistenţa medicală gratuită conferită prin lege;
g) Să fie cazat în cămine şi să ia masa la cantina universităţii în condiţiile prevăzute de
regulamentele interne în vigoare.
h) Să beneficieze de burse de mobilitate Erasmus în acord cu prevederile prevăzute de Biroul
Programe Comunitare din ANMB. ANMB are obligaţia de a accepta cererile de mobilitate
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şi de a depune diligenţele necesare pentru ca acest lucru sa fie asigurat, in limita unor locuri
minime disponibile;
i) Să beneficieze de consilierea unui cadru didactic stabilit de către Consiliul facultăţii în
probleme de educaţie, credite şi pregătire profesională. Studenţii au dreptul de a beneficia
de un îndrumător de an/secţie/grupă, în funcţie de dimensiunea acestor structuri;
j) Să beneficieze de tarife reduse în toate situaţiile prevăzute de legile şi reglementările în
vigoare. Studenţii au dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programei precum şi
dreptul la baza materială aflată în patrimoniul ANMB în funcţie de planificările realizate de
structurile manageriale la nivel instituţional. Studenţii au dreptul la recunoaşterea practicii
efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică şi a
competenţelor dobândite, în conformitate cu aria curriculară şcolară;
k) Studenţii au dreptul să primească la începutul primului an de studiu un Ghid al
studentului. cu informaţii referitoare la drepturile şi obligaţiile studentului, la detaliile
legate de disciplinele din planurile de învăţământ, facilităţile oferite de ANMB, modalitatea
de evaluare, modalitatea de stabilire a taxelor, baza materială a ANMB, informaţii despre
asociaţiile studenţeşti legal constituite, modalităţi de acces la burse, mobilităţi, precum şi
alte facilităţi şi subvenţii acordate. Orarul va fi afişat cu cel puţin 3 zile înainte de începerea
semestrului şi va fi contrasemnat şi de reprezentantul studenţilor în Consiliul de
Administrație.
l) Studenţii au dreptul la o evaluare obiectivă a activităţii sale academice, precum şi dreptul de
a cunoaşte baremul după care a fost evaluat. Studenţii care sunt nemulţumiţi de rezultatele
obţinute, pot depune contestaţii conform procedurilor specifice de examinare și notare. Nu
pot fi contestate probele orale şi probele ale căror rezultate fac obiectul evaluării pe
simulator / soft-uri educaţionale. Analiza contestaţiilor depuse de de studenții examinați, de
absolvenți în cursul examenelor de finalizare a studiilor este în exclusivitate de competența
Academiei și se procedează în conformitate cu legislația în vigoare și propriile regulamente.
m) Studenţii beneficiază, în acord cu reglementările legale în vigoare stabilite la nivel

naţional, de tarif redus sau gratuitate pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi
subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, în tot timpul anului
calendaristic.
n) Studenții au dreptul șă fie consiliați în probleme privind activitatea didactică precum și în

orientarea în cariera profesională drept pentru care în Academie funcționează instituția
tutorelui precum și Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC);
o) Studenții și absolvenții au dreptul să își dezvoltare competențele și abilitățile

antreprenoriale în cadrul Societății Antreprenoriale Studențești (SAS) – structură fără
personalitate juridică, subordonată academic Senatului universitar și administrativ
comandantului (rector).
Art.7 Obligaţiile studenţilor:
a) Să îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii şi la timp, toate obligaţiile ce le revin potrivit
planului de învăţământ, programelor analitice şi fişelor disciplinelor, în scopul unei
temeinice pregătiri profesionale;
b) Să respecte ordinea, moralitatea şi drepturile celorlalţi studenţi (atat civili cât şi militari),
atât pe teritoriul universitãţii cât şi în afara acesteia. Studentul este responsabil pentru
întregul sãu comportament;
c) Să respecte prevederile Cartei Universitare a ANMB şi regulamentelor interne derivate din
aceasta. Studenţii au obligaţia de a sesiza sub protecţia anonimatului identităţii, abuzurile şi
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d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)

neregulile, precum şi dreptul de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări de către
organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare;
Să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămine,
cantine etc. Producerea unor daune va fi sancţionată conform regulamentelor proprii
ANMB aflate în vigoare;
Să respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare şi administrativ, cât şi autoritatea
structurilor de conducere din facultăţi şi universitate;
Să achite în termen taxele stabilite. Cuantumul taxelor şi scutirea/reducerea de la plata
acestora se hotărăsc de către Senat;
Studenţii au obligaţia de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei
situaţii care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi
general;
Studenţii au obligaţia de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate
facilităţile şi subvenţiile primite;
Studenţii au obligaţia de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar;
Studenţii au obligaţia de a participa la procesul de evaluare a calităţii învăţământului din
ANMB.

CAPITOLUL III Reprezentarea studenţilor
Art.8 Reprezentarea studenţilor se întemeiază pe următoarele drepturi fundamentale:
a) de a fi reprezentaţi în toate forurile decizionale ale ANMB în care există un interes de
reprezentare şi de protejare a drepturilor studenţilor de ordin academic, cultural, economic
şi social;
b) de a solicita şi a obţine informaţii de la toate structurile din ANMB, în problemele privind
interesele studenţilor;
c) de a se implica în activitatea de învăţământ şi de a face propuneri de discipline opţionale şi
facultative;
d) de a participa la organizarea manifestărilor ştiinţifice studenţeşti, la proiecte de cercetare
finanţate şi să urmărească publicarea rezultatelor lucrărilor de cercetare;
e) de a participa la stabilirea reglementărilor privind fundamentarea formelor de susţinere
financiară a studenţilor;
f) de a participa la managementul căminelor studenţeşti;
g) de a reprezenta comunitatea academică a studenţilor din ANMB pe plan naţional şi
internaţional.
Art.9 Calitatea de reprezentant poate fi dobândită pe baza de alegeri organizate conform
regulamentelor interne de toţi studenţii din ANMB fără deosebire de etnie, religie, sex, opinie
sau apartenenţă politică, indiferent de regimul de şcolarizare, cu sau fără taxă. Nici o persoană
fizică sau juridică ori alte structuri nu pot desemna reprezentanţi ai studenţilor în forurile
decizionale din ANMB, ci numai studenţii prin vot direct şi secret. ANMB nu are dreptul de a
condiţiona statutul de student reprezentant în funcţie de performanţele academice, prezenţa la
cursuri, seminarii şi laboratoare etc.
Art.10 Reprezentanţii studenţilor, indiferent de nivelul de reprezentare, nu pot fi sancţionaţi
pe linie profesională sau administrativă, pentru opiniile exprimate în activitatea de
reprezentare a intereselor studenţeşti.
Art.11 Şeful de grupă este studentul care reprezintă specializarea, anul de studiu sau grupa
din care provine. Şeful de grupă este numit de către Consiliul facultății la propunerea
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îndrumătorilorde grupă. Durata mandatului unui şef de an sau de grupă este stabilită la nivelul
fiecărei instituţii de învăţământ superior.
Art.12 Şeful de grupă are următoarele drepturi:
a) Să aleagă şi să fie ales reprezentant al studenţilor în Consiliul Facultăţii, în condiţiile
stabilite de metodologia internă de alegeri cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentului
cod;
b) Să aibă acces la secretariatele Facultăţii în afara programului cu publicul;
c) Să folosească baza materială pusă la dispoziţia reprezentanţilor studenţilor din Consiliul
Facultăţii şi pentru probleme de interes studenţesc;
d) să semnaleze forurile decizionale superioare pentru problemele sesizate.
Art.13 Şeful de grupă are următoarele obligaţii:
a) Să reprezinte şi să susţină activ interesele studenţilor;
b) Să lupte și să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţeşti;
c) Să stabilească împreună cu titularul disciplinei data şi ora examenului în funcţie de voinţa
colegilor.
Art.14 Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii şi Senatul ANMB sunt aleşi în
conformitate cu prevederile legii prin votul direct şi secret al tuturor studenţilor Facultăţii
respective în conformitate cu reglementările stabilite prin metodologia internă de alegeri cu
respectarea prevederilor legale şi ale prezentului cod.
Art.15 Reprezentanţii studenţilor din Consiliul Facultăţii au următoarele drepturi:
a) Să voteze în Consiliul Facultăţii în condiţiile legii;
b) Să fie informaţi, în timp util (cel puţin trei zile înainte), despre întrunirile Consiliul
Facultăţii şi să le fie puse la dispoziţie materialele care vor fi discutate în Consiliu;
c) Să desemneze şi să fie aleşi ca studenţi membrii în comisiile de la nivelul Facultăţii;
d) Să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul facultăţii;
e) Să aibă acces la secretariatele Facultăţii în afara programului cu publicul, precum şi la toate
documentele Facultăţii care implică studenţii.
Art.16 Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii au următoarele obligaţii:
a) Să participe la şedinţele Consiliul Facultăţii;
b) Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţeşti;
c) Să informeze şi să discute cu tutorele de an asupra problemelor studenţilor din facultate,
având o întâlnire lunară obligatorie cu aceştia;
d) Să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate.
Art.17 Studenţii senatori au următoarele drepturi:
a) Să voteze în Senatului ANMB în condiţiile legii;
b) Să facă parte din comisiile de specialitate ale Senatului;
c) Să propună proiecte de hotărâri pentru Senat;
d) Să aibă acces la toate documentele facultăţilor şi ANMB care implică studenţii;
Art.18 Studenţii senatori au următoarele obligaţii:
a) Să participle la şedinţele Senatului;
b) Să informeze studenţii pe care îi reprezintă despre deciziile Senatului;
c) Să acţioneze pe lângă Senatul Universităţii pentru promovarea intereselor studenţeşti.
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Art.19 Reprezentanţii studenţilor şi studenţii membri în organismele studenţeşti de la nivelul
căminelor au competenţe în coordonarea activităţii din cămine, participă la luarea şi aplicarea
deciziilor. Reprezentanţii studenţilor din cămine sunt şefii de palier şi de cămine. Aceştia sunt
aleşi democratic de către studenţii care locuiesc în cămine în conformitate cu prevederile
metodologiei interne a ANMB.
Art.20 Reprezentanţii studenţilor din cămine au următoarele drepturi:
a) Să beneficiaze de minim 50% reducere din plata căminului;
b) Să convoce şi să organizeze întâlniri cu administratorul de cămin, membrii comitetului de
cămin, studenţii din cămin;
c) Să propună conducerii instituţiei completarea dotării cu cazarmament şi alte bunuri,
înlocuirea celor ce nu mai pot fi folosite, precum şi necesarul materialelor de curăţenie;
înaintează propuneri Serviciului Administrativ din ANMB pentru principalele lucrări de
reparaţii şi amenajări la clădire şi instalaţii, repararea mobilierului şi a cazarmamentului;
d) să se implice în rezolvarea tuturor problemelor privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în
cămin, locuirea studenţilor, estetizarea căminului, precum şi în ceea ce priveşte regulile de
convieţuire a studenţilor din cămin şi de desfăşurare a activităţilor din căminul respectiv, cu
respectarea regulamentelor existente în acest sens;
Art. 21 Reprezentanţii studenţilor din cămine au următoarele obligaţii:
a) să comunice studenţiilor senatori problemele cu care se confruntă;
b) să participle la controalele abilitate ale poliţiei şi administraţiei;
c) se implică în rezolvarea conflictelor dintre studenţi, precum şi în respectarea liniştii şi
ordinii în cămin;
d) să informeaze studenţii asupra deciziilor comitetului de administrare al căminului, a
regulamentelor din cămin şi să urmărească respectarea prevederilor acestora;
e) să se preocupe de reducerea cheltuielilor legate de consumul de energie electrică, termică,
apă, materiale de întreţinere, în care scop instituţia de învăţământ pune la dispoziţia
administraţiei datele cu privire la aceste cheltuieli;
f) să sesizeaze conducerea Serviciului Administrativ din ANMB asupra neregulilor apărute în
administrarea şi funcţionarea căminului;
g) să efectueaze controale periodic în camere pentru constatarea abaterilor de la regulament şi
celelalte reglementări referitoare la cămin şi aplică sancţiunile care îi revin în competenţă;
popularizează hotărârile de sancţionare şi informează decanatul facultăţii;
h) să sesizeze conducerea administrativă de neîndeplinirea obligaţiilor de către salariaţii cu
atribuţii în administrarea şi funcţionarea corespunzătoare a căminului;
i) să asigure împreună cu personalul administrativ cunoaşterea şi respectarea regulamentului
de organizare şi funcţionare a căminului şi a altor acte normative care reglementează viaţa
universitară.
Art.22 Organizaţiile studenţeşti legal constituite pot reprezenta interesele studenţilor la
nivelul comunităţii universitare în condiţiile prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale, Codul
drepturilor şi obligaţiilor studenţilor şi hotărârilor judecătoreşti prin care li s-a aprobat
înfiinţarea. Senatul ANMB nu va îngrădi în nici o formă statutul conferit de lege acestora.
Art.23 Organizaţiile studenţeşti recunoscute de ANMB publică anual în luna aprilie un raport
cu privire la respectarea prezentului cod, documentul final fiind transmis spre informare
membrilor senatului ANMB. Abaterile semnalate vor fi postate în loc vizibil pe site-ul
academiei cu cel puţin o lună înainte de începerea admiterii în anul universitar următor.
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Art.24 După finalizarea noului proces de alegeri pentru senatul universitar, studenţii membrii
în Senatul ANMB, ca reprezentanţi aleşi prin vot direct şi secret de către toţi studenţii
universităţii vor desemna prin vot direct şi secret organizaţia care va trimite delegatul pentru
recunoaşterea federaţiilor naţionale studenţeşti.
Art.25 Pierderea calităţii de reprezentant intervine în următoarele situaţii:
a) prin revocare, de către cei care au conferit calitatea de reprezentant.
Revocarea se face la propunerea a cel putin jumatate din membrii adunării investite cu
alegerea;
b) În cazul în care reprezentantul lipseşte de la 3 şedinţe ale organismului din care face parte,
într-un an universitar, fără a notifica, în scris, în prealabil, lipsa acestuia de la şedinţă.
Art.26 Calitatea de reprezentant încetează de drept:
a) la expirarea mandatului;
b) în situaţia în care reprezentantul pierde calitatea de student, nivel licenţă sau masterat;
c) în situaţia în care a fost exmatriculat, chiar dacă a fost ulterior reînmatriculat;
d) prin demisie.
Art.27 În cazul în care o funcţie de reprezentare devine vacantă, se vor organiza alegeri
parţiale pentru ocuparea acelei funcţii respectând prevederile metodologiei interne de alegeri.
Persoana astfel aleasă continuă mandatul persoanei pe care a înlocuit-o.
Art.28 Alegerile reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere academică sunt
organizate de către reprezentanţii studenţilor respectând prevederile legii, cartei universitare şi
a regulamentelor proprii privind activitatea studenţilor cu sprijinul logistic acordat de către
Facultăţi şi ANMB.
Art.29 Studenţii din ANMB sunt reprezentaţi în consiliile facultăţilor si în Senat în proporţie
de minim 25% din numărul membrilor respectivelor structuri, în conformitate cu legislaţia în
vigoare. În funcţie de norma de reprezentare, studenţii facultăţii desemnează reprezentanţii lor
în Senatul ANMB. În conformitate cu prevederile Cartei unversitare studenţii au un
reprezentant din rândul lor şi în CA al ANMB.
Art.30 Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii sunt desemnaţi prin alegeri organizate
la nivelul facultăţii. Alegerile sunt organizate de către studenţii membri ai Consiliului
Facultăţii în colaborare cu Centrul de Informare a Studenţilor.
Art.31 Studenţii reprezentanţi sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal, direct şi
secret, la nivelul diverselor formaţii, programe sau cicluri de studiu, atât în cadrul facultăţilor
cât şi al universităţii.
Art.32 La toate şedinţele de alegeri se va întocmi un proces verbal, iar toate procesele verbale
vor fi înaintate secretariatului facultăţii (pentru membrii în Consiliu şi Senat), unde vor fi
păstrate într-un dosar pentru orice tip de verificare.
CAPITOLUL IV Ţinuta vestimentară a studenţilor din ANMB
Art.33 Studenţii din ANMB au dreptul să poarte o uniformă distinctă, cu însemnele academiei
şi alte însemne specifice de marină.
Pentru studenţii militari componenţa şi aspectul vestimentaţiei sunt stabilite de
regulamentele şi ordinele militare, în funcţie de activităţile desfăşurate şi anotimp.
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Pentru studenţii civili componenţa şi aspectul vestimentaţiei sunt stabilite de
organizaţia studenţilor, de reprezentanţii studenţilor din forurile de conducere ale ANMB şi
aprobate de Senat.
În principiu pentru toţi studenţii ţinuta este compusă din următoarele piese: veston
(tunică), pantaloni sau fustă, ambele de culoare neagră, cămaşă albă şi cravată de culoarea
negră, personalizate cu însemnele ANMB. Ţinuta poate dispune de însemne de grad, insigne
sau alte însemne specifice pentru fiecare program de studiu.
În conformitate cu regulamentele militare, portul uniformei pentru studenţii militari
este obligatoriu.
Pentru studenţii civili de la ciclul de studii de licenţă, portul uniformei este recomandat
la activităţi didactice: ședințe de curs şi seminar, evaluări (colocvii, examene), cu excepția
ședințelor ce presupun activități practice de laborator și este obligatoriu la examenul de
diploma, la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice studenţeşti, întâlniri cu reprezentanţi ai
autorităţilor statului şi cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul naval şi portuar, alte
activităţi de reprezentare stabilite de conducerea facultăţii.
CAPITOLUL V Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art.34. Repartizarea studenţilor în căminele universitare se va realiza în conformitate cu o
reglementare internă ce trebuie să fie afişată la loc vizibil la nivelul căminelor şi facultăţilor
printr-un proces transparent gestionat de comisii formate în majoritate numerică de
reprezenanţi ai studenţilor precum şi alte persoane stabilite în conformitate cu autonomia
universitară.
Art.35. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar cu nr. 768 din
29.06.2022 şi intră în vigoare la data de 01.10.2022.
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