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UNIVERSITATEA SAPIENTIA DIN CLUJ-NAPOCA 

DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC 

 

Nr. înreg. ______________ 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE ŞCOLARIZARE NR……………………………….. 

PRIVIND ACTIVITĂŢILE PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – 

NIVELUL I, MONOSPECIALIZARE/DUBLĂ SPECIALIZARE  

 

 

Art. 1 Părţile contractului: 

1.1 Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca – DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL 

PSIHOPEDAGOGIC, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4, jud. Cluj, înfiinţată în baza 

Legii nr. 58/2012, având cod de înregistrare fiscală RO14645945 şi cont bancar nr. RO39 OTPV 2000 

0007 3814 RO01 deschis la Banca OTPBank Romania S.A. - Sucursala Cluj, având site-ul oficial la 

adresa de Internet www.sapientia.ro, reprezentată prin prof. ing. dr. Dávid László – rector / şi de conf. 

univ. dr. Fodor László, directorul Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic numit 

conform deciziei Senatului nr. 1416/13.09.2013, în calitate de instituţie de învăţământ superior 

particulară, numită în continuare DSPP  

şi 

1.2 ___________________________________________________________(numele şi prenumele cursantului), cu 

domiciliul stabil în ___________________, str. __________________, nr. _____, bl. ___, scara ___, 

etaj ___, ap. ___, judeţul _____________, născut la data de _______________, identificat cu actul de 

identitate ___________, seria _____nr. ____________, C.N.P. ____________________, în calitate 

de student în cadrul Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca (numită în continuare US), Facultatea de 

____________________________, domeniul de licenţă __________________________, 

specializarea _________________________________, admis în Programul de formare 

psihopedagogică organizat de DSPP, curs de zi, în urma examenului de admitere din sesiunea 

septembrie 2017, numit în continuare Student. 

 

2. Obiectul actului adiţional: 

2.1. Obiectul prezentului act adiţional constituie completarea Contractului de şcolarizare nr. _________ 

intervenit între părţile contractului prin stabilirea cadrului legal şi a dispoziţiilor care guvernează 

raporturile juridice intervenite între DSPP şi Student şi care stabilesc drepturile şi obligaţiile care revin 

fiecărei părţi contractante în cadrul programului de formare psihopedagogică organizată de DSPP – 

Nivelul I, monospecializare/dublă specializare. 

 

3. Termenul contractului: 

Prezentul contract se încheie pentru durata de şcolarizare de trei ani (şase semestre), cu începere din anul 

universitar 2017/2018.  
 

4. Drepturile și obligațiile părților 

4.1. Drepturile şi obligaţiile DSPP şi ale Studentului sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de 

regulamentele interioare ale US, publicate pe site-ul acesteia, de deciziile Senatului, ale Consiliilor 

facultăţilor şi ale DSPP, făcute publice prin afişare pe avizierele facultăţilor, respectiv de contractul de 

studiu încheiat anual între US şi Student şi de dispoziţiile prezentului contract. 

4.2. Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării 

competenţelor pentru profesia didactică în US, Regulamentul de funcţionare al DSPP şi Regulamentul de 

studiu al US este parte integrantă a contractului de care Studentul ia cunoștință şi este de acord cu acestea 

în momentul semnării prezentului contract de şcolarizare. Participarea studenţilor la Nivelul I de pregătire 

pentru cariera didactică se realizează în regimul activităţilor didactice facultative. 

 

http://www.sapientia.ro/
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4.3. Drepturile și obligațiile DSPP 

4.3.1. Stabilește și asigură condițiile de desfășurare a procesului de învățământ prevăzute în planul de 

învăţământ al formării psihopedagogice Nivel I stabilit la nivel naţional în concordanță cu misiunea 

asumată, conform celor stabilite în Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică 

în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică în US. 

4.3.2. Stabilește anual, prin decizia Senatului universitar cuantumul taxei de şcolarizare și a taxelor 

administrative aferente şi aduce la cunoştinţa studenţilor prin publicare pe site-ul US, prin afişare pe 

avizierele facultăţilor şi prin anexarea lor la contractul de studii. 

4.3.3. Stabilește condițiile înscrise în contractul de şcolarizare privind activităţile programului de formare 

psihopedagogică. 

4.3.4. Supraveghează modul de respectare a prezentului act adiţional privind activităţile programului de 

formare psihopedagogică și a contractului de studiu anual privind activităţile programului de formare 

psihopedagogică – aspecte legate de formarea psihopedagogică de către fiecare Student. 

 

4.4. Drepturile și obligaţiile Studentului 

4.4.1. Studentul are dreptul de frecventare fără plata vreunei taxe a cursurilor, seminariilor şi 

activităţilor practice într-un cadru programat stipulat în orar sau în programele de practică pedagogică, cu 

condiţia finalizării programului în termenul prevăzut la art 3. 

4.4.2. Studentul are dreptul să susțină în sesiunile programate examenele și alte forme de verificare a 

cunoștințelor conform Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea 

certificării competenţelor pentru profesia didactică în US, Regulamentului de funcţionare al DSPP şi 

regulamentelor şi procedurilor referitoare la organizarea studiilor, parte integrantă a prezentului contract. 

4.4.3. Studentul beneficiază de toate facilitățile stabilite prin reglementările adoptate de Senatul US. 

4.4.4. Studentul are dreptul de a folosi infrastructura instituției (biblioteca, sălile de proiectare, 

laboratoarele de specialitate, laboratoarele de informatică, studioul, reţeaua de internet) în scopul 

pregătirii sale profesionale, cu respectarea reglementărilor specifice de utilizare ale acestora. 

4.4.5. Studentul are obligația  

a) de a respecta reglementările adoptate de către US şi de DSPP, îndeosebi Codul de Etică şi 

Deontologie al Universităţii şi Regulamentul de Studii; 

b) de a efectua anual înregistrarea la programul de formare psihopedagogică şi înscrierea 

semestrială la disciplinele aferente programului prin sistemul Neptun şi de încheia contractul de studiu 

anual; 

c) de a respecta reglementările specifice ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar partenere; 

d) de a îndeplini întocmai prescripţiile prezentului contract și ale contractului anual de studiu a 

programului de formare psihopedagogică; 

e) de a frecventa toate activitățile de instruire prevăzute în programul de formare psihopedagogică, 

şi de a susţine formele de evaluare semestriale şi examenul de absolvire al acestuia; 

f) de a aduce la cunoștința conducerii DSPP orice situație de natură să atragă modificarea 

statutului său; 

g) în cazul în care din iniţiativa şi culpa studentului acesta nu finalizează programul de formare 

psihopedagogică în termenul prevăzut la art. 3., este obligat să achite cu titlu de penalizare o sumă egală 

cu taxa de şcolarizare aferentă perioadei studiu efectuată în cadrul programului de formare 

psihopedagogică, în cuantumul stabilit de Senatul US şi prin prezentul contract. Data scadenţei acestei 

obligaţii de plată este data încetării prezentului act adiţional. Cuantumul taxei de şcolarizare aferent 

programului de formare psihopedagogică pentru întreaga perioadă de şcolarizare este de 900 RON; 

h) să suporte penalităţi de 0,5 % din suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere. Eliberarea 

diplomelor şi a altor documente ale cursantului se va efectua doar în urma depunerii fişei de lichidare în 

care se menționează sub semnătura directorului economic și a secretarului șef că respectivul nu are datorii 

de nici-un fel față de universitate. 

 

5. Încetarea actului adiţional: 

5.1 Prezentul act adiţional încetează şi se reziliază în următoarele situaţii: 

a. prin ajungerea la termen, la încheierea studiilor universitare de licenţă şi încheierea studiilor din 

cadrul programului de pregătire psihopedagogică, în data stabilită prin dispoziţia rectorului; 
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b. la data încetării din orice motiv a contractului de şcolarizare încheiat cu US; 

c.  dacă Studentul nu a efectuat în termenul prevăzut de Regulamentul de studiu al US înscrierea 

necesară continuării studiilor şi nu a cerut întreruperea studiilor, de la data începerii anului 

universitar în curs; 

d. dacă Studentul este exmatriculat din motive de studiu, din momentul pronunţării/rămânerii 

definitive a deciziei rectorului privind exmatricularea; 

e. dacă Studentul este exmatriculat din motive disciplinare, din momentul pronunţării/rămânerii 

definitive a deciziei rectorului privind exmatricularea; 

f. la cererea Studentului, de la data emiterii deciziei rectorului privind exmatricularea; 

g. de la data retragerii de la programul de formare psihopedagogică sau omiterea înregistrării la 

disciplinele prevăzute de planul de învăţământ al anului universitar respectiv (de la data limită a 

înregistrării). 

5.2. În cazul rezilierii prezentului act adiţional înainte de termen, se reziliază şi contractul anual de studii 

pentru programul de formare psihopedagogică în vigoare. 

5.3. În cazul rezilierii înainte de termen a prezentului act adiţional şi a contractului anual de studii părţile 

se obligă să execute obligaţiile deja scadente între ele. 

 

6. Alte clauze: 

6.1. Înmatricularea (înscrierea) în anul I de studiu al programului de formare psihopedagogică şi 

semnarea contractului de studii incluzând activităţile programului de formare psihopedagogică se face 

până la data anunţată de DSPP. Dacă termenul de înscriere este depăşit, candidatul declarat admis nu va 

avea dreptul de a participa la activităţile didactice din cadrul programului de formare psihopedagogică.  

 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ___________, la ___________________, în 2 (două) exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 

 

Universitatea Sapientia - DSPP 

Rector/Decan 

 

 

DSPP 

Director 

___________________________ 

 

Director economic de facultate/centru de studii 

 

_________________ 

 

 

 

Student  

 

____________________ 

 

 

 

Vizat, 

Consilier juridic U.S. 

 

_________________ 

 


