CONTRACT DE STUDII PENTRU PROGRAMUL DE
FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVELUL II
Nr. .................../...................
Între
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Cod unic de înregistrare:
4433775, Banca: Trezoreria Statului - Sector 1 Cont RO35 TREZ 7012 0F 33 0500 XXXX deschis la Trezoreria Statului, sector 1
şreprezentată de prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE în calitate de rector
Şi
D-na/Dl. ................................................................................................................................................. având act de identitate
seria ......... nr. ................................ , cod numeric personal ................................................, domiciliat (ă) în localitatea
................................................................................, str. ................................................................................ nr. ........, bl. ......., sc. ......,
et. ....., ap. ........, judeţul/sectorul .........................................., tel. .........................................., în calitate de student la programul de
formare psihopedagogică organizat de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Academia de Studii
Economice din Bucuresti, a intervenit prezentul contract nivel.
I. Obiectul contractului
Prezentul contract are ca obiect desfăşurarea activităţilor specifice programului de formare psihopedagogică în vederea certificării
competenţelor pentru profesia didactică derulat pe parcursul studiilor de masterat, în concordanţă cu planul de învăţământ aprobat prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 5745/ 13.09.2012 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Legea 1/2011 a
educaţiei naionale, modificată şi completată şi OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării
ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative.
Acest program poate fi urmat doar de absolvenţii învăţământului universitar după finalizarea studiilor universitare de licenţă
şi care urmează un program de master, in domeniul de licenta.
II. Durata contractului
Contractul se încheie pentru un ciclu academic corespunzător Nivelului II al programului de formare psihopedagogică din
cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Academia de Studii Economice din Bucuresti, (2 ani –
2015 - 2017).
III. Actul de studii obţinut
Absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 60 de credite şi au promovat
examenul de absolvire corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a programului
de formare psihopedagogică - nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi
superior, dacă au absolvit şi un program de masterat în domeniul diplomei de licenţă.
IV. Valoarea contractului
Cuantumul taxei de şcolarizare aferentă programului de formare psihopedagogică suportată de către student este de 1500 lei,
respectiv cate 750 lei pentru fiecare an universitar, reprezentând taxa pentru întregul program, pentru studenţii înmatriculaţi la
Nivelul II,.
V. Termenul de plată
Achitarea taxei semestriale de 375 lei se face în primele trei săptămâni de la începerea fiecărui semestru universitar, după
cum urmează:
- taxa aferentă semestrului 1 se achită integral la înscriere sau cel târziu în primele trei săptămâni ale acestui semestru;
- taxa aferentă semestrului 2 se achită integral în primele trei săptămâni ale acestui semestru.
Depăşirea termenului de plată conduce la exmatricularea studentului, fără dreptul de a i se restitui integral sau parţial
suma/sumele deja achitată/e.
Studentul care nu îşi achită obligaţiile financiare faţă de A.S.E. va fi exmatriculat.
VI. Drepturile şi obligaţiile părţilor
1. Academia de Studii Economice din Bucureşti are următoarele drepturi:
a) să ceară studentului să respecte regulamentele A.S.E. şi D.P.P.D. şi să-l sancţioneze în cazul constatării abaterilor de la
acestea;
b) să stabilească cuantumul anual al taxei de şcolarizare, defalcarea acesteia pe tranşe; să stabilească cuantumul taxelor pentru
reprogramări ale evaluărilor cunoştinţelor şi alte servicii universitare;
c) să ceară studentului să achite la termenele stabilite taxele universitare şi să aplice sancţiunile specifice în cazul în care acesta
nu-şi execută această obligaţie;
d) să recupereze, în cel mai scurt timp, de la studentul vinovat de producerea unui prejudiciu rezultat din degradarea sau
distrugerea unor bunuri aparţinând Academiei de Studii Economice din Bucureşti contravaloarea acestora.
Academia de Studii Economice din Bucureşti are următoarele obligaţii :
a) să asigure condiţiile materiale şi logistice de desfăşurare a activităţilor didactice conform planului de învăţământ;
b) să asigure condiţiile de exercitare a drepturilor studentului, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
c) să pună la dispoziţia studentului programele analitice;

d) să acorde certificatele corespunzătoare, la finalizarea studiilor, pentru studenţíi promovaţi la toate examenele.
Pe perioada şcolarizării, studenţii programului de formare psihopedagogică au următoarele drepturi:
a) să beneficieze de prevederile Legii nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Cartei
universităţii şi Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă;
b) să beneficieze de laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile, punctele informatice şi celelalte
elemente de logistică educaţională puse la dispoziţia lor de către Academia de Studii Economice din Bucureşti;
c) să participe la activităţi ştiinţifice organizate în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti;
d) să primească şi să completeze chestionarele de evaluare academică;
e) alte drepturi ( particularizări ale programelor) vor fi aduse la cunoştinţa studentului de directorul de departament.
Pe perioada şcolarizării, studenţii au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă, regulamentul dppd şi
ale altor reglementări emise de Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti;
b) să se pregătească şi să paticipe la activităţile profesionale aferente curriculum – ului academic;
c) să promoveze examenele specificate în planurile de învăţământ,;
d) să anunţe în scris secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didacti care gestionează programul cu privire
la orice modificare a datelor sale personale şi de contact (nume, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa de e-mail etc.);
e) să se implice în combaterea promovării frauduloase a examenelor;
f) să manifeste comportament civic şi respect faţă de colegi, cadre didactice şi personalul administrativ;
g) să păstreze şi să utilizeze cu maximă responsabilitate baza materială pusă la dispoziţia lor de către Academia de Studii
Economice din Bucureşti;
h) să se legitimeze, la cerere, în spaţiile universităţii;
i) să nu fumeze în spaţiile A.S.E., în caz contrar, cursanţii în cauză vor suporta sancţiunile stabilite de Senatul Academiei de
Studii Economice din Bucureşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
j) să semneze la începutul programelor, contractul de şcolarizare şi să-i respecte prevederile,în caz contrar va suporta
consecinţele legale;
k) să consulte permanent site-ul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (www.dppd.ase.ro) ;
l) să achite la timp obligaţiile financiare faţă de Academia de Studii Economice din Bucureşti;
m) să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor, de apărare civilă, precum şi prevederile art.22 şi art. 23 din Legea nr.
319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
VII. Întreruperea de şcolaritate poate fi de cel mult doi ani pe durata ciclului de masterat.
Solicitarea de întrerupere de şcolaritate se poate face înaintea începerii anului universitar şi pe parcursul său, dar nu după începerea
sesiunii de evaluare aferentă semestrului în care se solicită întreruperea.
Întreruperea se aprobă de directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.
VIII. Graficul desfăşurării activităţilor didactice se aprobă şi se face public, prin afişare pe site-ul www.dppd.ase.ro, înainte de
începerea anului universitar. Pe parcursul acestuia nu mai pot fi adăugate sesiuni de evaluări suplimentare.
IX. Taxa de şcolarizare este stabilită la înmatricularea în anul I universitar, studii universitare de masterat, cuantumul ei rămânând
neschimbat pe durata normală a studiilor (doi ani universitari consecutivi), care se poate actualiza cu rata inflaţiei. Taxa la momentul
semnării contractului este de 1500 lei.
Reînmatricularea şi revenirea din întreruperea de şcolaritate conduc la modificarea taxei de şcolarizare, aceasta având acelaşi
cuantum, pe parcursul unui an universitar, pentru studenţii înmatriculaţi la aceeaşi formă de învăţământ, în acelaşi an de studiu.
Achitarea taxei anuale se face conform prevederilor punctului V din prezentul contract. Depăşirea termenului de plată
conduce la exmatricularea studentului, fără dreptul de a i se restitui integral sau parţial suma/ sumele achitate.
La momentul plăţii taxei se poate elibera, la cerere, factură pe numele studentului sau în situaţia în care taxa este suportată de
către o persoană juridică, pe numele acesteia, numai după încheierea unui contract de prestări servicii între aceasta şi universitate.
Plata obligaţiilor financiare ale studenţilor se face direct la casieriile Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
X. Forţa majoră
Niciuna din părţile prezentului contract nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în mod necorespunzător,
total sau parţial, a oricăreia din obligaţiile care îi incumbă în temeiul prezentului contract, dacă neexecutarea obligaţiei respective a
fost cauzată de un eveniment imprevizibil, la data încheierii contractului şi ale cărui consecinţe sunt de neînlăturat de către partea care
îl invocă şi este independent de voinţa vreuneia din părţi. Sunt considerate asemenea evenimente: războiul, calamităţile naturale,
restricţiile legale şi orice alt eveniment care este în afara controlului părţii care îl invocă.
Partea care invocă evenimentul mai-sus menţionat este obligată să aducă la cunoştinţa celeilalte, imediat şi în mod complet,
producerea acestuia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor respectivului eveniment.

XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
(1) Contractul de şcolarizare poate înceta prin acordul părţilor. Obligaţiile constituite până la data încetării trebuie executate în
condiţiile contractuale.
(2) Contractul de şcolarizare încetează la momentul absolvirii studiilor. Obligaţiile constituite până la data încetării trebuie executate
în condiţile contractuale.
(3) Contractul poate fi reziliat unilateral de universitate pentru neîndeplinirea obligaţiilor de către student. În acest caz universitatea
este îndreptăţită la plata de către student a debitelor acumulate şi/sau a unor daune materiale, în condiţiile legii.
(4) Rezilierea contractului se face de drept în cazul în care studentul solicită retragerea de la studii sau transferul la o altă instituţie de
învăţământ superior.
Prezentul contract este valabil pe perioada studiilor universitare de masterat, dacă şcolaritatea nu a fost întreruptă.
XII. DISPOZIŢII FINALE
Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile
universitare de masterat şi ale altor acte normative ce reglementează activitatea studenţilor.
În conformitate cu dispoziţiile art. 8(1) lit. a) din Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, studentul este de acord ca datele cu caracter personal conţinute în
prezentul contract să fie prelucrate de A.S.E. şi Ministerul Educaţiei Naţionale. A.S.E. are numărul de operator de date 19458.
Studentul ia act de faptul că în baza dispoziţiilor art. 13, 14 şi 15 din Legea 677/2001 are dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie
asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă datată şi semnată.
În cazul apariţiei unor litigii izvorând din interpretarea, executarea sau rezilierea prezentului contract, părţile vor încerca
rezolvarea pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, se vor adresa instanţelor competente din Bucureşti.
Studentul declară că are cunoştinţă de prevederile prevăzute la art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii şi art.323
din Codul penal privind uz de fals.
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, urmând a intra în vigoare la
data înmatriculării.
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