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Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 
Facultatea _____________________________________________________________ 
 
 
 

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 
nr. ________ din ___________ 

 
 

 Art. 1. Părţile contractante: 
 Facultatea ______________________________________________, reprezentată 
de ________________________________________________, Decan al facultăţii, pe de 
o parte, şi ______________________________________________, masterand la 
această facultate, în anul I, beneficiar de servicii educaţionale finanţate de la buget/cu taxă, 
născut la data de ____________, în localitatea __________________, fiul lui 
_______________ şi al _________________, cu domiciliul în localitatea 
_________________, str. ____________________, nr. _____, bl. _____, sc. ___, et. ___, 
ap. _____, judeţul ______________, telefon ____________, e-mail 
______________________________, pe de altă parte. 

Persoana care a fost admisă la studiile universitare de masterat are calitatea de 
student şi poartă denumirea generică de masterand pe toată durata ciclului de studii 
universitare de masterat. 
 Contractul conţine obligaţiile facultăţii şi ale masterandului privind activităţile 
didactice în anul universitar 2020-2021. 

 Art. 2. Obiectul contractului: 
 Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare 
în campusul universitar, reglementând raporturile dintre Universitatea POLITEHNICA din 
Bucureşti (UPB) şi masterand, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în 
concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele Ministrului educaţiei şi cu prevederile 
Cartei universitare şi ale Regulamentelor universităţii. 

 Art. 3. Obligaţiile facultăţii: 
 - Să asigure condiţiile materiale şi logistice pentru ca masterandul să poată urma 
disciplinele din planul de învăţământ al programului de masterat în care va fi încadrat. 
 - Să asigure îndrumarea masterandului prin numirea unui Profesor îndrumător. 
 - Să asigure condiţiile de exercitare a drepturilor masterandului, în concordanţă cu 
legislaţia în vigoare. 

 Art. 4. Obligaţiile masterandului: 
 - Să respecte „Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea procesului de 
învăţământ în cadrul studiilor universitare de masterat din UPB”. Drepturile şi 
obligaţiile masterandului sunt detaliate în Art. 48 şi Art. 49 ale acestui Regulament. 
 - Să urmeze toate disciplinele din planul de învăţământ al programului de masterat 
în care va fi încadrat. 
 - Să participe la toate activităţile prevăzute la disciplinele din planul de învăţământ 
al programului de masterat în care va fi încadrat. 
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 Art. 5. Disciplinele contractate: 
 (1) Programul de studii de masterat în care va fi încadrat studentul masterand 
începând cu anul universitar 2020-2021 va fi specificat într-un Act adiţional care va fi 
semnat la începutul anului universitar (în primele 15 zile) conform prevederilor din Art. 6 al 
„Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea procesului de învăţământ în 
cadrul studiilor universitare de masterat din UPB”; Actul adiţional face parte 
integrantă din prezentul contract şi va avea în plus şi semnătura Coordonatorului 
programului de studii de masterat. 
 (2) Disciplinele pe care studentul se obligă să le urmeze vor fi menţionate în Actul 
adiţional specificându-se disciplinele obligatorii, disciplinele opţionale şi disciplinele liber 
alese. 

 Art. 6. Numărul de credite de studiu transferabile: 
 Numărul de credite de studiu transferabile atribuite disciplinelor obligatorii şi 
opţionale aferente unui an de studii este 60. 

 Art. 7. Alte precizări: 
 Contractul nu poate fi modificat sau reziliat în timpul anului universitar. 

 Art. 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal: 
 Subsemnat(ul/a) ____________________________________________ am luat la 
cunoştinţă că UPB va prelucra datele mele cu caracter personal şi că sunt obligat să 
furnizez aceste date, cunoscând că refuzul determină nesemnarea contractului de studii şi 
neocuparea unui loc de cazare în cămin. Datele pot fi dezvăluite Ministerului Educaţiei 
Naţionale în conformitate cu Legea nr. 677/2001, cu modificările ulterioare. Cunosc faptul 
că beneficiez de dreptul la informare, dreptul de acces, de intervenţie şi opoziţie asupra 
datelor furnizate precum şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, prin înaintarea 
unei cereri scrise, datată şi semnată, către UPB. De asemenea, am luat la cunoştinţă că 
beneficiez de dreptul de a mă adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi Justiţiei. 
   
 Prezentul contract a fost semnat astăzi _______________ şi a fost întocmit în 
două

 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 
 
 
 

DECAN,         MASTERAND, 
 


