
 
Anul II și III licenţă, anul II master 

 
Informaţii despre completarea contractelor de studii, vizarea carnetelor de student și a legitimaţiilor de transport 
 
 
Pentru înscrierea în anul universitar, toţi studenţii UAD trebuie să completeze şi să semneze 2 tipuri de contracte (un contract 
cuprinzând taxele de şcolarizare şi un contract cuprinzând disciplinele studiate în anul în curs), după cum urmează: 
 
 

Pasul 1: Contractul care cuprinde taxele de şcolarizare 

 
 
-  Pentru a valida calitatea de student în anul universitar 2019-2020, studenţii au obligativitatea de a completa contractul care 
cuprinde taxele de școlarizare până în data de 6 octombrie (duminică) și a-l preda după cum urmează: 

1. identificați contractul de studii potrivit pentru anul și specializarea pe care o studiați la adresa: 
http://uad.ro/studenti/cursuri_examene/contracte/ 

2. Imprimați contractul de studii potrivit în 2 exemplare, faţă-verso. 
3. Completaţi contractul în 2 exemplare la următoarele secţiuni: Art. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE (cu datele din cartea de 

identitate), Art. II. OBIECTUL CONTRACTULUI (conform statutului obţinut în urma redistribuirilor), ART. VIII. ALTE 
CLAUZE (semnătura și data), nume, prenume, semnătură, DECLARAŢIE consimţământ (nume și semnătură). 

4. Contractele completate cuprinzând taxele de şcolarizare se vor preda studentului responsabil de program de studii / 
specializare până în data de 7 octombrie (LUNI). Lista cu studenţii responsabili de program de studii / specializare va fi 
ulterior ataşată acestui anunţ. 

 
- Studentul responsabil de specializare va aduce la secretariatul UAD contractele de studii ale colegilor în data de 7 octombrie 
(LUNI), în intervalul orar 10.00 – 14.00. Rugăm pe fiecare student responsabil să aranjeze contractele în ordine alfabetică înainte 
de a le preda secretariatului. Mulţumim! 
 



 
 

Pasul 2: Contractul care cuprinde disciplinele de studiu 

 
 

● completarea on-line (pe pagina personală a fiecărui student), în perioada 3 – 13 octombrie 2019, a contractului de 
studii cuprinzând disciplinele studiate* în anul universitar 2019-2020 (precum şi disciplinele din anii anteriori nepromovate 
– recuperare de credite - pe care doriţi să le refaceţi **). După data de 13 octombrie nu se mai pot face modificări online la 
contractele de studiu cuprinzând disciplinele studiate. 

 
(*) În momentul alegerii disciplinelor opţionale, vă rugăm să selectaţi disciplina în ambele semestre ale anului universitar. Neprocedând în 
acest fel, contractul va fi modificat la secretariat, iar disciplinele opţionale selectate pentru primul semestru vor fi automat selectate și pentru 
al doilea semestru. 
 
(**) Studenţii care vor să refacă discipline din anii anteriori nepromovate – atenţie! 
 
Studenţii aflaţi în anul III licenţă sau anul II master trebuie să selecteze și să promoveze toate disciplinele (inclusive cele nepromovate din 
anii anteriori) pentru a putea susţine examenul de licenţă / disertaţie în anul în curs. 
 
Studenţii care aleg să refacă disciplinele nepromovate din anii – recuperare de credite – au obligativitatea să le promoveze în anul 
universitar în curs, neîndeplinirea acestei condiţii atrăgând exmatricularea conform Art. 18 din Regulamentul de funcţionare a 
activităţii didactice pe baza Sistemului European de Credite Transferabile. 
 
 

● VINERI, 18 octombrie 2019, de la secretariatul UAD vor fi ridicate contractele de studii cuprinzând disciplinele de către 
studentul responsabil de program de studii / specializare. 

● fiecare student va semna până în data de 23 octombrie (miercuri), contractul de studii cuprinzând disciplinele 
care se va găsi la studentul responsabil de program de studii / specializare. 

● studentul responsabil de program de studii / specializare va aduce la secretariatul UAD contractele de studii ale colegilor în 
data de 23 octombrie (miercuri). 



 
 
 
 

Pasul 3: Vizarea legitimaţiilor de transport și a carnetelor de student 

 
 
Vizarea legitimaţiilor de transport și a carnetelor se poate realiza după înmatricularea în noul an universitar (deci DUPĂ 
completarea și semnarea de student a contractului de studii cuprinzând taxele de şcolarizare și predarea acestuia studentului 
responsabil de program de studii pentru a fi duse la secretariat - realizarea pasului 1 din acest anunț). 
 
 
Astfel, studenţii UAD care doresc să folosească legitimaţia de transport pentru facilităţi la transportul local în comun sau feroviar, 
pot să o vizeze la secretariat în timpul programului de lucru cu publicul (12.00-14.00) începând cu data de 11 octombrie 
(vineri). 
 
MENŢIUNE: pentru transportul feroviar, legitimaţiile nevizate pe anul universitar în curs sunt valabile pentru 
eliberarea biletelor de călătorie până în data de 15 octombrie 2019. Eliberarea de abonamente la CTP 
(transportul local în comun) se realizează numai după semnarea convenţiei anuală între CTP și universităţi 
(de regulă, acest lucru se întâmplă în primele 2 săptămâni ale lunii octombrie). 
 
Odată cu vizarea legitimaţiei de transport se poate prezenta și carnetul de student pentru vizare. 
 


