CODUL STUDENTULUI
din ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1 Prezentul Cod reprezintă actul normativ ce reglementează statutul studentului din Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare, Academia.
Codul cuprinde drepturile, obligaţiile şi interdicţiile ce le revin tuturor studenţilor Academiei,
fără deosebire de etnie, religie/confesiune, sex, situaţie socio-economică sau opinie politică.
Art.2 Studenţii Academiei sunt parte integrantă a sistemului de învăţământ şi cercetare stiinţifică a
mediului academic din România, fiind participanţí direcţí şi activi la organizarea şi perfecţionarea
procesului didactic universitar.
Studenţii Academiei reprezintă instituţia cu ocazia participării la manifestări ştiinţifice
curriculare sau extracurriculare naţionale sau internaţionale sau la misiuni, dispuse în acest sens.
Art.3 Studenţii Academiei sunt parteneri ai instituţiei în procesul de formare a specialiştilor cu
pregătire superioară.
Opinia studenţilor, exprimată prin reprezentanţii lor autorizaţi (reprezentanţii din Senat,
Consiliile facultăţilor, Consiliul de Administraţie, membri în conducerea asociaţiilor studenţeşti,
studenţi cu funcţii de conducere etc.) ori prin sondaje sau alte instrumente sociologice validate,
constituie o modalitate obligatorie de control/autocontrol, de evaluare şi îmbunătăţire a activităţii
universitare.
Art.4 Studentul Academiei, în calitate de membru al comunităţii academice, are drepturi şi obligaţii
care sunt cuprinse în prevederile legislative specifice - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 3.666 din 30 martie 2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi
obligaţiilor studentului, Prezentul Cod, Carta Universitară a Academiei, reglementări ale Senatului
Academiei, ordine şi instrucţiuni ale Ministrului Administraţiei şi Internelor.
Art.5 Senatul Academiei este forul care garantează şi controlează respectarea prevederilor Prezentului
Cod.
CAPITOLUL II
DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI INTERDICŢIILE STUDENŢILOR
Art.6 DREPTURILE STUDENŢILOR:
a) Gratuitatea învăţământului, cu excepţia celor care au absolvit o altă facultate în regim bugetat,
conform Constituţiei şi a celorlalte acte normative în vigoare. Taxele pot fi percepute pentru
reexaminări numai cu aprobarea Senatului Universitar. Cuantumul acestora se stabileşte la începutul
fiecărui an universitar.
Studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, precum şi
alte taxe percepute de către Academie, conform Cartei Universitare.
Studenţii au dreptul să fie informaţi cu privire la numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe
practicate de către Academie.
b) Să fie informaţi, la începutul primului an de studiu, despre “Ghidul studentului” - drepturile şi
obligaţiile studentului, detaliile referitoare la disciplinele şi facilităţile Academiei, modalitatea de
evaluare, de stabilire a taxelor, baza materială a universitaţii şi a facultăţii, informaţii despre asociaţiile
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studenţeşti legal constituite, modalităţi de acces la burse, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate.
În acest sens, documentul va fi publicat pe site-ul Academiei.
Studenţii vor fi informaţi, în primele ore ale fiecărui curs, în legătură cu structura şi obiectivele
sale, competenţele generate de acesta, precum şi modalităţile de evaluare şi examinare.
c) Utilizarea gratuită a spaţiilor şi a dotărilor Academiei (laboratoare, săli de cursuri, săli de clase, de
proiect şi seminarii, bibliotecă, sălile de lectură, baza sportivă, autospeciale, autolaboratoare etc.)
asigurate de către Academie pentru o pregătire profesională performantă, conform procedurilor interne.
d) Asocierea în structuri sau organizaţii studenţeşti cu caracter social, profesional, cultural sau
sportiv. Academia încurajează şi sprijină, financiar şi logistic, organizarea sau participarea la activitatea
ştiinţifică studenţească, la grupurile/formaţiile cultural-artistice din facultate sau Academie, la
cenaclurile literare, cluburile studenţeşti, casele de cultură ale studenţilor, la activitatea sportivă
universitară de masă şi de performanţă din cadrul sau din afara Academiei.
e) Să primească burse şi alte forme de sprijin material, în conformitate cu normele legale şi
regulamentele stabilite de către Academie;
După caz, studenţii pot beneficia de burse pe baza unui contract de cercetare ştiinţifică încheiat
cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice.
Studenţii au dreptul de a beneficia de burse indexate, din alocaţii bugetare sau venituri proprii
extrabugetare ale Academiei, precum şi alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de
legislaţia în vigoare.
În cazul burselor sociale, acestea pot fi cumulate cu bursele de performanţă;
f) Să beneficieze gratuit de asistenţă medicală şi/sau psihologică, în conformitate cu prevederile
legale;
g) Să beneficieze de consilierea unui cadru didactic, în calitate de îndrumător de grupă/clasă, stabilit
de către Consiliul Facultăţii din care acesta face parte, în probleme de educaţie, etică şi deontologie.
h) Să beneficieze de asistenţă religioasă, în orice moment, conform religiei/confesiunii personale.
i) Să beneficieze de regimul externalizat sau să fie cazat în căminele Academiei şi să ia masa la
cantina acesteia, în condiţiile prevăzute de regulamentele în vigoare.
j) Să aleagă şi să fie ales, ca reprezentant al studenţilor, în Consiliul Facultăţii din care face parte şi
în Senatul Academiei sau în alte structuri ale instituţiei, pe baza legislaţiei în domeniu, a Cartei
Universitare, a regulamentelor interne, precum şi a criteriilor stabilite de către organizaţiile studenţeşti;
Academia nu poate condiţiona statutul de student reprezentant în funcţie de performanţele
academice.
Nici o autoritate publică şi nici cadrele didactice nu pot influenţa alegerea acestora, indiferent
de nivelul de reprezentare.
k) Să beneficieze de tarife reduse/gratuităţi în toate situaţiile prevăzute de actele normative în
vigoare.
l) Programul orar al studenţilor va fi elaborat numai după consultarea reprezentanţilor acestora în
organismele de conducere ale instituţiei.
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Fiecare facultate îşi stabileşte un program al activităţilor zilnice pentru studenţi.
m) să beneficieze de vacanţe, permisii, învoiri generale/ individuale sau concediu medical.
Vacanţele şi învoirile generale sunt stabilite în Planul Anual de Învăţământ aprobat de către
beneficiari.
Studenţii aparţinând unei alte religii/confesiuni decât cea ortodoxă, beneficiază de zile de
învoire generală pentru sărbătorile similare sau echivalente, conform Constituţiei Ţării.
Rectorul Academiei poate acorda şi alte zile de vacanţă sau învoire generală.
Permisiile sunt aprobate de către decanul facultăţii respective.
Învoirile individuale sunt aprobate de către instructorul de an/similar.
Zilele de sâmbătă şi duminică, precum şi sărbătorile legale nu se calculează la acordarea
permisiilor sau învoirilor individuale.
Odată aprobată, permisia sau învoirea individuală nu mai poate fi anulată, decât în situaţii
excepţionale, urmând a fi acordată ulterior.
Concediul medical se aprobă conform legii.
n) evaluare obiectivă a activităţii academice, precum şi dreptul de a cunoaşte baremul evaluării.
Studenţii au dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor
practice/laboratoarelor şi a cadrelor didactice, prin chestionar de opinie;
Studenţii au dreptul la contestarea notelor din examen, soluţionarea fiind făcută de către un alt
cadru didactic din acelaşi domeniu de activitate sau dintr-un domeniu înrudit;
o) cercetare prealabilă în cazul săvârşirii abaterilor disciplinare.
Studentul are dreptul de a fi asistat de un alt student sau cadru didactic din Academie, desemnat
de către el însuşi.
p) sesizarea încălcărilor legii şi solicitarea verificării şi evaluării acestora de către organisme
specializate prevăzute de legislaţia în vigoare. De asemenea, studenţii au 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;
r) să participe în ţară sau în străinătate la misiuni cu scop ştiinţic, didactic şi în schimb de
experienţă
Art.7 OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR:
a) să îndeplinească în bune condiţii şi la timp, toate obligaţiile ce le revin, potrivit planului de
învăţământ şi programelor universitare, respectiv dispoziţiilor/ordinelor superiorilor, în scopul unei
pregătiri profesionale performante;
b) să participe activ la toate activităţile didactice, cu excepţia situaţiilor în care se află în permisie,
învoire individuală, recuperare sau concediu medical.
c) să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă, principiile lucrului cu documente
clasificate, protejarea secretului profesional, ordinea şi liniştea publică, moralitatea şi drepturile
membrilor comunităţii academice, precum şi ale celorlalţi angajaţi, atât în spaţiul universitar al
Academiei, cât şi în afara acesteia.
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d) în sensul prevederilor de la lit. c), studentul este responsabil exclusiv pentru întregul său
comportament şi va suporta sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare;
e) să respecte prevederile Cartei Universitare, regulamentele interne derivate din aceasta, precum şi
dispoziţiile prevăzute în regulamentele, ordinele şi instrucţiunile ministrului administraţiei şi
internelor;.
f) să folosească atent bunurile materiale existente şi să respecte curăţenia în spaţiul academic.
Producerea unor pagube materiale va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare;
g) să respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare şi administrativ, cât şi autoritatea
structurilor de conducere şi a superiorilor din facultăţi şi Academie;
h) să participe la şedinţele structurilor de conducere din cadrul Facultăţilor sau Academiei, în
calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor;
i) să respecte drepturile de autor ale altor persoane şi să recunoască paternitatea informaţiilor
prezentate în lucrările elaborate;
j) să achite în termen taxele stabilite, după caz.
k) să respecte prevederile Codului Etic al Academiei;
l) să respecte standardele de calitate impuse de către Academie;
m) să participe la procesul de evaluare a calităţii învăţământului din Academie sau din învăţământul
superior românesc ori european.
Art.8 INTERDICŢIILE APLICABILE STUDENŢILOR:
a) să facă parte din partide şi formaţiuni politice, organizaţii ilegale sau incompatibile calităţii de
student al Academiei;
b) să adere la secte sau organizaţii religioase interzise de lege sau să facă prozelitism acestora;
c) să facă propagandă politică, xenofobă sau rasistă;
d) să folosească mijloace şi/sau metode ilegale, în vederea promovării examenelor şi a altor forme de
verificare a cunoştinţelor sau în vederea obţinerii altor foloase;
e) să întârzie sau să absenteze repetat de la activităţile didactice, în mod nejustificat;
f) să părăsească sediile Academiei fără încuviinţare, conform dispoziţiilor legale;
g) să declare grevă sau să participe la o astfel de acţiune;
h) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter exclusiv
politic;
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i) să dea declaraţii sau să acorde interviuri în mass media, fără aprobare, conform dispoziţiilor
legale;
j)să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la
administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar;
k)să exercite activităţi cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea şi demnitatea sa sau a
Academiei;

CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art.9 Încălcarea obligaţiilor sau a interdicţiilor prevăzute la art. 7 şi la art. 8, atrage răspunderea
disciplinară, materială, contravenţională, civilă sau penală, după caz.
Art.10 Toate actele normative interne ce au incidenţă în domeniul drepturilor, obligaţiilor şi
interdicţiilor studenţilor Academiei se vor revizui de către Senatul Academiei.
Acestea se vor modifica în vederea concordanţei cu prevederile Prezentului Cod.
Orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art. 11 Studenţilor jandarmi sau pompieri le sunt opozabile prevederile prezentului cod, în măsura în
care acestea nu contravin regulamentelor militare.
Art.12 Codul poate fi modificat în aceleaşi condiţii precum cele care au stat la baza alcătuirii sale.
Art.13 Prezentul Cod intră în vigoare pe data de 31 mai 2012 şi va fi publicat pe site-ul Academiei, în
termen de cinci zile de la data adoptării sale.
Aprobat în şedinţa Senatului din data de 31 mai 2012.
Nr.4379752 din 31.05.2012
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