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Capitolul I.
Dispoziții generale
Art. 1. Prezentul Cod reprezintă principalul document care vizează drepturile și
obligațiunile persoanelor care își urmează studiile în cadrul Academiei de Studii Economice a
Moldovei și se aplică tuturor studenților de la ciclul I, licență, ciclul II, masterat și ciclul III,
doctorat indiferent de forma de învățământ.
Art. 2. Regulamentul este elaborat în baza actelor legislative și normative indicate în
Anexa 1.
Art. 3. (1) Studenţii sunt membri egali ai comunităţii academice şi parteneri ai ASEM,
beneficiind de drepturi și obligații în baza principiilor enunțate.
(2) Calitatea de student al ASEM, respectiv student-masterand şi student-doctorand se
dobândeşte prin iniţierea şi parcurgerea completă a:
- procedurii de înmatriculare/reînmatriculare la un program de studii universitare de
licenţă, master şi respectiv doctorat potrivit art. 26, art. 27, art. 28, art. 30 din Legea
învăţământului şi
- procedurii de promovare de la an la an.
- transferului de la o altă instituţie de învăţământ.
(3) Înmatricularea temporară se aplică studenţilor altor universităţi, cărora li s-a aprobat să
parcurgă în ASEM (în calitate de universitate-gazdă) o parte a programului de studiu la care
aceştia au fost înmatriculaţi la universitatea de origine, obţinând astfel, calitatea de vizitator.
(4) Ulterior admiterii, între ASEM şi student se încheie Contractul anual de studii, unde
este indicată lista unităţilor de curs/modulelor ce urmează a fi studiate în anul respectiv de
studiu şi care însumează cel puţin 60 de credite de studiu. Contractul anual de studii nu poate fi
modificat pe parcursul anului universitar. Excepţie fac studenţii implicaţi în programe de
mobilitate.
(5) Studenții care au fost înmatriculați la studii în bază de contract și cei care își vor
continua studiile în bază de contract în urma rezultatelor concursului anual pentru ocuparea
locurilor cu finanțare bugetară sunt obligați să încheie, până la data de 15 septembrie,
Contractul privind achitarea taxei de studii.
Art. 4. Principiile prezentului Cod sunt:
Principiul nediscriminării – toți studenții ASEM beneficiază de egalitate și corectitudine
de tratament din partea ASEM și a cadrului profesoral; manifestarea discriminării directe sau
indirecte față de studenți este interzisă;
Principiul transparenței și al accesului la informații - studenții au dreptul de acces liber și
gratuit la informații care privesc propriul parcurs educațional și viața comunității academice din
care fac parte, în conformitate cu prevederile legislației;
Principiul participării la decizie - deciziile în cadrul Senatului ASEM, Consiliului
Facultății sunt luate cu participarea reprezentanților studenților;
Principiul dreptului la asistență și la servicii complementare gratuite în învățământul
superior de stat exprimat prin: consilierea și informarea studentului în afara orelor de curs de
către cadrele didactice, seminare sau laboratoare pe durata orelor de serviciu ale profesorilor,
consilierea în scopul orientării profesionale; consilierea psihologică; acces la principalele cărți
de specialitate și publicații științifice;
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Principiul libertății de exprimare – studenții au dreptul să își exprime liber opiniile
academice în cadrul ASEM.
Art. 5. Drepturile educaționale și obligațiile educaționale ale studentului-doctorand sunt
prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Doctorale a ASEM, aprobat la
ședința Senatului ASEM din 29 aprilie 2011, care completează prezentul Cod.
Art. 6. Drepturile prevăzute în prezentul Cod sunt recunoscute tuturor studenților din
ASEM fără discriminare pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică,
religioasă, sexuală sau altele, cu excepţia măsurilor afirmative prevăzute, potrivit art. 18. din
Codul de etică universitară.
Capitolul II.
Drepturile studentului
Art. 7. (1) Studentul Academiei de Studii Economice a Moldovei beneficiază de
următoarele drepturi instituţionale:
1.
Dreptul la învățământ laic, refractar la discriminare ideologico-partinică, politică,
rasială, naţională;
2.
Dreptul la învățământ în cadrul unui sistem de învăţămînt care are la bază standarde
educaţionale de stat ce asigură posibilitatea de nostrificare a actelor naţionale de studii;
3.
Dreptul la învățământ în baza unor standarde educaţionale, ce constituie baza aprecierii
obiective a nivelului de pregătire generală şi profesională a absolvenţilor, indiferent de tipul
şi forma de învăţămînt;
4.
Dreptul de a beneficia de un proces educațional centrat pe student în vederea
dezvoltării personale, integrării în societate și dezvoltării capacității de angajare, păstrare a
locului de muncă și mobilitate pe piața muncii;
5.
Dreptul de a primi acte de studii, în care se menţionează nivelul şi treapta de învăţămînt
absolvit, domeniul şi gradul de calificare profesională, după promovarea examenelor de
absolvire;
6.
Dreptul de a continua studiile în următorul nivel de învăţămînt ori de a se încadra în
funcţia corespunzătoare calificării sale în baza actelor de studii recunoscute de Ministerul
Educaţiei;
7.
Dreptul de a le fi respectate drepturile şi libertăţile, fiind interzise pedepsele corporale
și aplicarea sub orice formă a metodelor de violenţă fizică sau psihică;
8.
Dreptul de a-și expune liber opiniile, convingerile și ideile;
9.
Dreptul de a alege limba de educare şi instruire;
10. Dreptul de a beneficia de acces la informație;
11. Dreptul la protecția datelor personale;
12. Dreptul de a beneficia de burse de studiu, burse de merit și burse sociale în
conformitate cu reglementările în vigoare;
13. Dreptul de a participa la concursul anual pentru ocuparea locurilor cu finanţare
bugetară și de a fi informat privind procesul de redistribuire a locurilor cu finanţare
bugetară.
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(2) Studentul Academiei de Studii Economice a Moldovei beneficiază de următoarele
drepturi educaţionale:
Dreptul de a-și alege programele de studii, aprobate de Ministerul Educaţiei, disciplinele
opţionale şi facultative;
2. Dreptul de a beneficia de un sistem de învăţămînt cu caracter deschis, fiindu-le asigurată
posibilitatea trecerii de la un tip la altul, în condiţiile stabilite de regulamentul respectiv,
adoptat de Ministerul Educaţiei;
3. Dreptul de a solicita transferul de la o instituţie de învăţământ la alta, de la o formă de
învăţământ la alta, de la o facultate la alta în cadrul aceluiaşi ciclu de studii, cu condiţia
compatibilităţii planurilor de învăţământ în aspect de finalităţi de studiu şi competenţe
scontate, respectând regulile de aplicare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, termenii
și condițiile de realizare a transferului;
4. Dreptul de a beneficia de facilitățile prevăzute de Regulamentul cu privire la acordarea
unor garanții și compensații salariaților care îmbină munca cu studiile, inclusiv:
- de un concediu neplătit, cu o durată de pînă la 15 zile calendaristice pentru salariaţii înscrişi
la examenul de admitere în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate;
- de concedii suplimentare plătite la locul de muncă (păstrîndu-li-se 75 % din salariul mediu
la locul de muncă de bază) pentru sesiunea de reper, executarea lucrărilor de laborator şi
susţinerea colocviilor şi examenelor cu o durată de pînă la 30 de zile calendaristice anual; în
perioada susţinerii examenelor de licenţă sau examenelor de absolvire cu o durată de pînă la
30 de zile calendaristice; pentru elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă, tezei de master cu o
durată de pînă la 90 de zile calendaristice;
- la săptămînă redusă de muncă de 35 ore pe săptămînă şi
- alte facilități, prevăzute de legislaţie;
5. Dreptul de a beneficia de toate facilitățile oferite de către ASEM pentru realizarea
activităților preconizate prin planurile de învățământ, inclusiv laboratoarele, amfiteatrele,
sălile de cursuri și seminarii, sălile de lectură, de calculatoare, bibliotecile, punctele
informatice, bazele și sălile sportive și celelalte mijloace puse la dispoziție de către ASEM;
6. Dreptul de a-și constitui propriul traseu educational și a studia în baza unui plan
individual
de
învățămînt,
cu
condiția
elaborării
acestuia
de
către
coordonatorul/consilierul/cadrul didactic numit la nivel de facultate, de comun acord cu
studentul vizat, cel târziu pînă la 20 septembrie a anului de studii în curs și aprobării de către
rectorul ASEM;
7. Dreptul de a face studiile superioare în termene reduse, prin susţinerea probelor
prevăzute de planul de învăţământ, cu condiția că durata studiilor nu va fi mai mică de 3 ani;
8. Dreptul de a obține credite în avans în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în
baza unei cereri scrise a studentului și care este stipulat în Contractul anual de studii semnat
de student, cu excepția programelor cu durata de 3 ani;
9. Dreptul de a urma concomitent două specializări prin susţinerea probelor de admitere și
respectare a cerințelor, privind reușita, la a doua facultate doar prin învățămînt cu frecvență
redusă. În acest caz studenţii pot beneficia de bursă de stat pe durata maximă specializării de
bază;
10. Dreptul de a întrerupe și relua studiile conform legislației în vigoare, inclusiv dreptul de
a solicita, după finalizarea a cel puţin două semestre, întreruperea studiilor pe o perioadă de
maximum 3 ani pe întreaga durată de studii;
11. Dreptul de a fi reînmatriculat după întreruperea studiilor în anul în care a fost promovat,
beneficiind de recunoașterea rezultatelor anterioare întreruperii;
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12. Dreptul de a solicita, în cadrul studiilor superioare de licență, credite suplimentare la
discipline conexe în cuantum de cel mult 10% din numărul de credite obligatorii ale
programului urmat și specificarea acestora în suplimentul la diplomă;
13. Dreptul de a i se elibera carnet de student și carnet de note la înmatriculare, după caz;
14. Dreptul de a opera modificări în Contractul de studii în primele două săptămîni ale
noului an de studii;
15. Dreptul de a obține informația solicitată despre situația școlară proprie pe parcursul și la
finele semestrului;
16. Dreptul de a fi informat, la prima oră de activitate la unitatea de curs, cu privire la
curriculumul/programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de
acesta, precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare
ulterioară a modalităților de evaluare și examinare, poate fi făcută doar cu acordul studenților;
17. Dreptul de a alege cadrele didactice, dacă o unitate de curs optional//la libera alegere și
de orientare către un alt domeniu din planul de învățămînt este predată de cîteva cadre
didactice de la catedră;
18. Dreptul de a solicita consultații cadrelor didactice;
19. Dreptul de a contesta regulamentar nota dată de examinator, dacă o consideră incorectă;
20. Dreptul de susținere repetată a testelor curente, în timpul orelor de serviciu ale
profesorilor;
21. Dreptul de a fi informați referitor la subiectele pentru examenele curente cu cel puțin o
lună până la sesiune;
22. Dreptul de a li se aduce la cunoștință orarul examenelor cu cel puțin două săptămâni
înaintea începerii sesiunii de examinare;
23. Dreptul la un interval de 2 zile între două examene succesive în timpul sesiunii curente
programate în cazul învățământului la zi;
24. Dreptul de a fi admiși la examene după realizarea integrală a cerințelor pentru cursul
respectiv și susținerea evaluărilor intermediare cu notă de promovare;
25. Dreptul de a se prezenta la examenele curente cu o altă grupă/formațiune de studiu în
cazuri bine justificate și cu permisiunea decanului;
26. Dreptul de a beneficia de un orar special de susținere a examenelor curente în sesiunile
ordinare, în cazuri în care au fost în imposibilitate de a participa la sesiunea de evaluare
curentă/finală din motive întemeiate (caz de boală, participarea la competiții/concursuri
republicane și internationale etc.) justificate prin documente respective (certificate medicale,
hotărâri, ordine, dispoziții etc.)
27. Dreptul la timp de pregătire a răspunsurilor pentru susținerea examenului oral cu durata
de 30 min și la probele scrise până la 3 ore academice;
28. Dreptul de a fi informați referitor la baremul de notare utilizat la evaluarea examenelor în
momentul afișării rezultatelor evaluării;
29. Dreptul să-și revadă lucrarea scrisă timp de 24 ore de la anunțarea notei, la solicitare;
30. Dreptul de a selecta dintre datele planificate de susținere a examenelor curente în
sesiunile de restanțe;
31. Dreptul de a susține o singură dată oricare examen în timpul sesiunii curente;
32. Dreptul de a fi admiși la următoarele examene curente în cazul obținerii unei note
negative la un examen sau absenței de la un examen, cu excepția cazurilor când nu au fost
promovate cursuri/module stabilite prin planurile de învățământ drept precondiții pentru
cursurile evaluate;
33. Dreptul la 2 susțineri repetate ale examenelor nepromovate (restante) și o susținere
suplimentară la decizia Juriului – comisia de analiză;

CD. 0. UDOS
CODUL UNIVERSITAR
AL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENTULUI ASEM

PAGINA
6/14

34. Dreptul la majorarea notei prin examinarea finală la cel mult 2 unităţi de curs pe an, la
solicitarea studentului cu acordul Consiliului Facultăţii, în perioada sesiunii de lichidare a
restanţelor din anul respectiv, cu condiția acumulării integrale a numărului de credite stabilite
pentru anul de studii respectiv. Nota majorată nu va influența acordarea bursei de studii;
35. Dreptul de a fi promovați în următorul an de studii în condițiile acumulării pe parcursul
anului universitar integral numărul de credite obligatorii prevăzute în planul de învățământ,
pentru anul respectiv, sau prevăzut în Contractul de studii;
36. Dreptul de a fi înscriși în următorul an de studii în condițiile acumulării a minim 40
credite la unitățile de curs/modulele obligatorii prevăzute în Contractul anual de studii pentru
anul curent și acumularea numărului total de credite (60 pe an) prevăzute în planul de
învățământ, pentru anii precedenți de studii, precum și pentru anul de finalizare a studiilor
universitare;
37. Dreptul de a acumula creditele restante în următoarele două sesiuni repetate (de susținere
a restanțelor) pentru studenții înscriși în următorul an de studii;
38. Dreptul de a nu repeta unitățile de curs/modulele promovate anterior, în cazul repetării
anului;
39. Dreptul de a repeta cu plată cursul nepromovat, după un orar individual;
40. Dreptul de a solicita repetarea semestrului sau anului de studii cu achitarea taxei pentru
studii pentru studenții propuși pentru exmatriculare în cazul neacumulării a minim 40 credite
în anul curent de studii și necesarului de credite (60 credite pentru fiecare an) din anii
precedenți;
41. Dreptul la repartizarea temelor tezelor anuale/proiectelor la începutul semestrului
(primele 2-3 săptămâni) în care acestea urmează a fi executate;
42. Dreptul de a fi informați privind metodologia de întocmire a unei lucrări științifice, de a
li se explica definiția plagiatului, de a li se aduce exemple de cazuri concrete de plagiat,
sancțiuni impuse, modul de sancționare a cazurilor;
43. Dreptul de solicitare a schimbării argumentate a conducătorului proiectelor/tezelor de
an/licență/masterat în termeni rezonabili;
44. Dreptul de a participa la activitatea de cercetare ştiinţifică şi de proiectare desfăşurată la
catedre, în laboratoare, secţii sau departamente. Drepturile de autor ale studenţului obținute
pe această cale sînt protejate de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
45. Dreptul de a-și exercita dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obținute
prin activitățile de cercetare-dezvoltare conform legislației în vigoare;
46. Dreptul de a participa la activitatea științifică republicană, și la îmbunătățirea cadrului
comunicațional în ASEM;
47. Dreptul de a accede la programe de mobilitate internă și externă, cu condiția semnării
Contractului de studii ECTS și recunoașterea, conform legii, a creditelor obținute în acest fel
și a perioadelor de studii;
48. Dreptul de a opera modificări în Contractul anual de studii pentru studenții încadrați în
programe de mobilitate pe parcursului anului universitar;
49. Dreptul de a beneficia de burse de mobilitate pentru studii la alte universități din țară și
străinătate, prin concurs;
50. Dreptul de a accepta prin transfer a maxim 30 de credite de studii transferabile
acumulate în cadrul studiilor din învățământul postsecundar vocațional tehnic, în baza
cadrului normativ în vigoare;
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51. Dreptul de a li se recunoaște, echivala și documenta performanțele realizate de către
student prin diverse activități non-formale sau informale în perioada programelor de
mobilitate, în condițiile prevăzute de legislație;
52. Dreptul de a participa, prin libera exprimare a opiniilor, după procedura aprobată de
senatul ASEM, la evaluarea activităților pentru unitățile de curs/modulele realizate;
53. Dreptul de a primi și completa chestionare de evaluare academică;
54. Dreptul de a fi admiși la examenul de finalizare a studiilor superioare după realizarea
integrală a planului de studii și obținerea creditelor aferente tuturor unităților de
curs/modulelor obligatorii și opționale urmate;
55. Dreptul de a fi informați despre modul de susținere a examenului de finalizare a studiilor
superioare cu cel puțin 6 luni înainte de începerea examenului de licență;
56. Dreptul de a li se pune la dispoziție testele-model, tipurile de probleme, precum și listele
bibliografiei cu cel puțin 3 luni înainte de începerea examenului de finalizare a studiilor
superioare;
57. Dreptul de a li se pune la dispoziție subiectele de examinare pentru examenul de
finalizare a studiilor superioare cu cel puțin o lună pînă la susținerea primei probe;
58. Dreptul de a contesta decizia Comisiei de licență în termen de 24 ore de la anunțarea
rezultatelor în modul prevăzut de legislația în vigoare, la solicitare;
59. Dreptul de a li se acorda titlul de licențiat la profilul şi specialitatea urmată celor care au
promovat exemenele de evaluare finală a studiilor superioare de licență;
60. Dreptul de a primi diploma și suplimentul la diplomă potrivit formularelor elaborate și
aprobate de organul central de specialitate în domeniul educației și cercetării din
învățământul superior în limba română și limba engleză;
61. Dreptul de a i se elibera extras din foaia matricolă/transcripția notelor/certificat
academic, trecut în registrul respectiv și actele (în original) cu privire la studiile anterioare în
cazul exmatriculării studentului de la Ciclul I, Studii Superioare de Licență și Ciclul II, Studii
Superioare de Masterat, cu excepția anului I;
62. Dreptul de a primi un certificat sau o adeverinţă şi, la cerere, copia de pe foaia matricolă
pentru studenții care nu au promovat examenele de finalizare a studiilor superioare;
63. Dreptul de a susţine de cel mult două ori în decursul următorilor 5 ani, a examenului de
licenţă pentru studenții care nu l-au promovat;
64. Dreptul la concedii academice, conform legislației în vigoare, în caz de pierdere a
capacității de studii, cauzate de starea sănătății,
65. Dreptul de a solicita prelungirea duratei legale de studii contra taxă pentru realizarea
cursurilor nepromovate pentru studentul care la sfârșitul duratei legale a programului de
studii nu a acumulat numărul total de credite, stabilit în planul de învățământ. Nu se admite
ca durata totală a studiilor să depășească cu mai mult de 5 ani durata prevăzută de planul de
învățământ;
66. Dreptul de a solicita exmatricularea de la studii din proprie inițiativă și din motive de
sănătate;
67. Dreptul de a fi reînmatriculați, la cerere, la studii în bază de taxă pentru studenții
exmatriculați sau cei care renunță la statutul de student;
68. Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secție/grupă, din rândul cadrelor didactice,
de la facultatea în cadrul căreia își desfășoară cursurile pentru studenții, în special de la ciclul
I de studii;
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69. Dreptul la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului
pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare și
mobilități;
70. Dreptul de a participa în diverse forme de activitate extracurriculară pentru dezvoltarea
competențelor complementare;
71. Dreptul de acces în spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau
pentru a derula activități interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite
conform orarului stabilit;
72. Dreptul de a beneficia de facilitățile oferite de Incubatorul de afaceri constituit în cadrul
ASEM pentru studenţii care doresc să înfiinţeze o afacere proprie conform regulamentului
stabilit;
73. Dreptul de a participa la activități culturale și sportive.
(3) Studentul Academiei de Studii Economice a Moldovei beneficiază de următoarele
drepturi sociale:
1. Dreptul la asistenţă medicală gratuită, inclusiv de primire gratuită a poliței de asigurare
medicală valabilă pe parcursul duratei studiilor;
2. Dreptul de a fi asigurați, în condițiile legii, cu asistenţă socială;
3. Dreptul la servicii de asistenţă psihologică de orientare şcolară şi profesională;
4. Dreptul la scutirea de plată a taxei de studii, în corespundere cu regulamentul instituției;
5. Dreptul la suportul parțial sau integral al statului, în acoperirea cheltuielilor de întreţinere
conform normativelor în vigoare pentru studenţii care au nevoie de asistență socială şi
ajutor;
6. Dreptul de consiliere referitor la rolul, posibilitățile, facilitățile și organizarea procesului de
implementare a creditelor de studiu în procesul didactic;
7. Dreptul de a fi asiguraţi, în modul stabilit cu bursă, cămin, mijloace și utilaj didactic, și
dreptul de a beneficia de alimentație și servicii de transport în modul prevăzut de legislația
în vigoare ș.a.;
8. Studenții cazați în căminele ASEM beneficiază de drepturile stabilite în regulamentul
privind organizarea și funcționarea căminelor studențești ASEM și CNC.
(4) Studentul Academiei de Studii Economice a Moldovei beneficiază de următoarele
drepturi de a reprezenta și de a fi reprezentați:
1. Dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor în cadrul ASEM: Senat, Consiliul
Facultății, Comisia de Etică Universitară ș.a.;
2. Dreptul de a face parte din organizații studențești;
3. Dreptul de a fi informați şi consultaţi de către reprezentanții studenților în legătură cu
hotărârile votate în structurile de conducere ale instituției din care aceştia fac parte.
4. Dreptul de a reprezenta, vocifera și apăra interesele studenților prin participarea la sistemul
de autoguvernare studențească;
5. Dreptul de a alege și de a fi ales reprezentant în structurile consultative, decizionale și
executive din cadrul ASEM, inclusiv celor care gestionează serviciile sociale, inclusiv
comisiile de cazări, de alocare a burselor etc.;
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6. Dreptul de a-și revendica drepturile legale, de a se constitui, în conformitate cu legislația în
vigoare, în asociații sau organizații non-politice, care au drept scop apărarea intereselor lor
social-economice.
Capitolul III.
Obligațiile studentului
Art. 8. (1) Studentul Academiei de Studii Economice din Moldova are următoarele
obligațiuni instituționale:
1. De a respecta prevederile Codului Educației al Republicii Moldova, legislației în vigoare și
actelor interne ale instituției de învățămînt;
2. De a onora normele disciplinei universitare, de a avea un comportament civilizat, de a
respecta normele de convețuire în colectiv, de a folosi și păstra în stare perfectă a
patrimoniul Academiei;
3. De a studia obligatoriu limba română;
4. De a anunța în scris secretariatul facultății/ȘMEEB, Școala de Doctorat cu privire la orice
modificare a datelor sale personale și de contact (nume, domiciliu, e-mail etc).
5. De a participa la activitățile și măsurile de protecție civilă organizate și desfășurate în
cadrul ASEM;
(2) Studentul Academiei de Studii Economice din Moldova are următoarele obligațiuni
educaționale:
1. De a cunoaște reglementările privind organizarea și desfășurarea procesului didactic în
baza Sistemului Național de Credite de Studiu, tip ECTS;
2. De a frecventa toate activitățile didactice, de a studia aprofundat disciplinele și de a
îndeplini la timp sarcinile prevăzute în planurile și programele de studiu;
3. De a participa activ la toate formele de organizare a procesului de predare-învățareevaluare;
4. De a realiza conștiincios și la timp obligațiile conform planului de învățământ și
curriculumului pe unitate de curs/modul în scopul unei pregătiri profesionale temeinice;
5. De a participa personal și sistematic la toate activitățile de formare, organizate de ASEM
și incluse în calendarul universitar, în cazul învățământului la zi;
6. De a-și realiza activitățile independente și de a participa personal într-un număr limită de
activități de formare, organizate ca sesiuni de studii și examinare, în cazul învățămîntului
cu frecvență redusă;
7. De a realiza studiile pe o durată mai mare cu un an la învăţămîntul cu frecvenţă redusă, în
cazul transferării la aceste forme de studii de la învăţămîntul cu frecvența la zi;
8. De a efectua obligatoriu stagii de practică în corespundere cu prevederile regulamentelor
privind stagiile de practică aprobate de Senat;
9. De a selecta pînă la data de 30 mai cursurile opționale/la libera alegere și de orientare
către un alt domeniu pentru constituirea propriului traseu educational;
10. De a opta pentru un alt curs opțional /la libera alegere și de orientare către un alt domeniu
în cazul în care la cursul pentru care a optat studentul, în conformitate cu legislația în
vigoare, nu poate fi constituită o grupă de studiu;
11. De a semna Contractul anual de studii în perioada 1-30 mai pentru studenții anului II-III
și 01-15 septembrie penru studenții anului I;
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12. De a include în Contractul annual de studii unități de curs/module cu un număr de cel
puțin egal cu numărul de credite de studii prevăzute în programul de studii;
13. De a respecta prevederile Contractului anual de studii;
14. De a realiza, susține toate formele de evaluare curentă și finală/sumativă și de a promova
toate cursurile din planul de învățămînt, incluse în Contractul anual de studii;
15. De a se prezenta la examenele curente în sesiunile ordinare cu grupa formațiunea de
studiu în care este înscris;
16. De a susține tezele anuale cu cel puțin o săptămână până la începerea sesiunii de
examene;
17. De a prezenta carnetul de note la toate evaluările finale pentru înscrierea notelor și
creditelor obținute;
18. De a acumula numărul necesar de credite pentru promovarea semestrului, a anului de
studii, pentru absolvire și obținerea diplomei;
19. De a încheia Contractul privind recuperarea creditelor academice restante și de a recupera
creditele restante în următoarele două sesiuni repetate (de susținere a restanțelor) pentru
studenții înscriși în următorul an de studii;
20. De a susține restanțele în sesiunile repetate, organizate conform Planului-cadru;
21. De a lichida diferențele în planurile de învățământ din următoarele motive:
a) transferul studentului din altă instituție;
b) transferul studentului la o altă specialitate;
c) întreruperea studiilor/concediul academic;
d) restabilirea la studii;
22. De a părăsi examenul la cererea examinatorului/examinatorilor, în cazul cînd pe
parcursul evaluării studentul manifestă o conduită contradictorie normelor Codului de
etică;
23. De a elabora teza de an, teza de licență, teza de masterat, teza de doctorat fără admiterea
situațiilor de plagiat academic;
24. De a depune teza în format electronic în Repozitoriul ASEM, pînă la prezentarea tezei la
catedră, ținînd cont de prevederile Instrucțiunii privind plasarea tezelor de
licență/masterat pentru verificarea gradului de plagiat;
25. Studenții admiși la examenele de licență sunt obligați să respecte cu strictețe
regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de licență;
26. În cazul reînmatriculării după întreruperea studiilor, studentul are obligația de a îndeplini
cerințele planului de învățămînt al promoției cu care va finaliza studiile și concomitent să
realizeze contra taxă unitățile de curs apărute ca diferențe în urma evaluării eventualei
modificări a planului de învățământ;
27. De a restitui carnetul de student / carnetul de note în caz de transfer, întrerupere de studii
sau exmatriculare;
28. De a executa la timp obligațiile financiare față de ASEM, utilizând modalitatea de plată
stabilită de către Biroul Senatului și stabilită în contractul de studii;
29. De a restitui ASEM costul bunurilor materiale ce au fost deteriorate din vina lor.
(3) Studentul Academiei de Studii Economice din Moldova are următoarele obligațiuni
sociale:
1. De a participa în funcție de caz, la munca social-utilă (amenajarea teritoriului, reparații în
căminele studențești etc.);
2. De a participa la viața universitară, socială în propriul interes, în interesul învățământului
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și al societății;
3. De a respecta regulile de prevenire și stingere a incendiilor și de apărare civilă;
4. De a se legitima (la cerere) în spațiile ASEM, în conformitate cu legislația în vigoare;
5. De a participa la ședințele structurilor de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ
superior în calitate de student; reprezentant ales al studenților;
6. De a participa la ședințele adunărilor studențești, organizate la nivel de facultate și ASEM;
7. De a cunoaște și respecta cu strictețe regulamentul privind organizarea și funcționarea
căminelor studențești ASEM și CNC pentru studenții cazați în căminele ASEM;
8. De a nu fuma în spaţiile universității, cu excepţia locurilor amenajate în acest scop. În caz
contrar, studenţii în cauză vor suporta sancţiunile stabilite de Senatul Academiei de Studii
Economice a Moldovei, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
9. De a se implica în combaterea promovării frauduloase a evaluărilor;
10. De a respecta prevederile codului vestimentar.

Capitolul IV.
Recompense și sancțiuni
Art. 9. Pentru performanţe relevante în activitatea academică, ştiinţifică şi
extracurriculară, studentul Academiei de Studii Economice din Moldova poate fi recompensat
prin următoarele modalități:
1. Acordarea locului de studiu cu finanţare bugetară în urma participării la concursul anual
pentru ocuparea locurilor cu finanţare bugetară pentru studenții ciclului I. Licență;
2. Acordarea burselor de studii în baza rezultatelor pentru anul precedent de studii, în baza
rezultatelor concursului anual organizat în cadrul facultății la care este înscris studentul;
3. Acordarea unor burse de merit în baza rezultatelor concursurilor organizate;
4. Acordarea Bursei Senatului ASEM –Paul Bran;
5. Acordarea de diplome de merit pentru participarea activă la activitățile academice,
științifice și extracurriculare;
6. Acordarea de diplome de merit, diplome de participare la lucrările Simpozioanelor
Studențești ș.a.
7. Acordarea titlului de student de onoare al ASEM ( pentru absolvenți).
Art. 10. Studentului Academiei de Studii Economice din Moldova îi pot fi aplicate
următoarele sancțiuni:
1.
Micşorarea notei de către cadrul didactic în cazul depistării plagiatului efectuat de
studenţi/masteranzi în cadrul activităţilor de evaluare curentă;
2.
Neadmiterea pentru susţinere a tezei de licenţă/master, dacă s-a adeverit faptul
plagiatului (teza conține mai puțin de 60% text original);
3.
Aprecierea cu nota 1 (”unu”) a tezei de licenţă/master în cazul depistării plagiatului de
către Comisia pentru examenul de licenţă/masterat, în cadrul examenului de susţinere a tezei;
4.
Neadmiterea pe viitor la examenul de susţinere a tezei a studentului/masterandului care
a fost depistat, a doua oară, că a plagiat teza;
5.
Sancționarea până la exmatriculare în cazul în care acesta a comis încălcări a
regulamentului de ordine interioară a instituţiei de învăţămînt superior;
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6.
Exmatricularea studentului pentru nerespectarea prevederilor Regulamentelor
instituționale de organizare a studiilor sau a Contractului de studii, în următoarele cazuri:
a) pentru nereușită – acumularea a mai puțin de 40 credite de studiu pînă la finele anului
de studii la care a fost înscris;
b) pentru absențe nemotivate la cel puțin 1/3 din timpul prevăzut pentru unitățile de curs
din planul de învățământ în semestrul dat sau absențe nemotivate pe o perioadă mai mare de
cinci săptămâni;
c) pentru promovarea unui examen în mod fraudulos (cu dovezi incontestabile);
d) pentru neprezentarea la studii după expirarea concediului academic;
7.
Nu pot fi restabiliți la studii sau reînmatriculați studenții exmatriculați din motivul
promovării examenului prin fraudă/copiere sau comportamentului incompatibil cu normele
Statutului universitar și a Codului de etică universitară;
8.
Încălcarea prevederilor regulamentului privind organizarea și funcționarea căminelor
studențești va duce la aplicarea, în funcție de gravitatea și de frecvența abaterilor de la normele
stabilite, următoarelor sancțiuni:
a) avertizare;
b) mustrare;
c) expulzare din cămin până la finele anului de studii;
d) suspendarea dreptului de a locui în căminele ASEM pe o anumită perioadă;
e) exmatricularea din instituție;
9.
Se sancționează prin pierderea dreptului de a fi cazați în cămin studenții care:
a) au înstrăinat locul de cazare,
b) au găzduit, ilegal, persoane străine în camerele unde au fost cazați;
c) au fost sancționați în anul de studii anterior;
d) au comis abateri de la normele regulamentare de comportare în cămin;
10.
În cazul exmatriculării, transferării la studii cu frecvență redusă sau în altă instituție de
învățământ, studentul cazat în cămin pierde dreptul la spațiu locativ în căminele ASEM.
Capitolul V.
Dispoziții finale
Art. 11. În organizarea formaţiilor de studiu nu se face distincţie între cele două categorii
de studenţi admişi, cu sau fără achitarea taxei de studii.
Art. 12. Prezentul cod poate fi modificat în următoarele situații:
a) La modificarea prevederilor legislative și regulamentelor care reglementează drepturile
și obligațiile studentului;
b) La inițiativa unei treimi din numărul studenților înmatriculați în anul universitar curent.
Art. 13. Prezentul cod a fost aprobat în ședința Senatului ASEM din data de --.--.2014 și
intră în vigoare începând cu 01.09.2015.
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Anexa 1.
Lista actelor legislative și normative care stau la baza elaborării prezentului
regulament:
- Codul Educației al Republicii Moldova (proiect);
- Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 cu toate modificările şi completările
ulterioare, inclusiv operate prin Legea nr. 71 - XYI din 05 mai 2005 pentru modificarea şi
completarea Legii învăţământului, privind organizarea învăţământului superior pe cicluri;
- Hotărârea Guvernului nr. 1455 din 24 decembrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II;
- Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului
Naţional de Credite de Studiu aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 726 din 20
septembrie 2010;
- Ghidul utilizatorului ECTS (European Credits Transfer System);
- Planul-cadru pentru studii superioare (ciclul I - studii superioare de licenţă, ciclul IIstudii superioare de masterat, studii integrate şi învăţământ medical şi farmaceutic) aprobat prin
ordinul nr. 455 din 03 iunie 2011;
- Ghidul de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul
ministrului educaţiei, tineretului şi sportului nr. 140 din 25 februarie 2006;
- Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare
de licenţă, pus în aplicare prin ordinul ministrului educaţiei şi tineretului nr. 84 din 15 februarie
2008;
- Statutul Academiei de Studii Economice, aprobat de Ministerul Învățămîntului al
Republicii Moldova la 14 decembrie 1996 (cu modificarile ulterioare) și înregistrat la Camera
Înregistrării de Stat, Ministerul Dezvoltării Informaționale, nr. 100760005951 din 26 ianuarie
2007;
- Regulamentul intern al ASEM, aprobat prin ordinul rectorului ASEM nr. 167-A din 25
noiembrie 2008;
- Codul de etică universitară al Academiei de Studii Economice a Moldovei, aprobat la
ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr. 7 din 21 februarie 2007;
- Recomandările-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea
evaluării activităţii de învăţare a studenţilor, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei nr. 881
din 18 decembrie 2009;
- Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învățămîntul superior aprobat prin
ordinul nr. 203 din 19 martie 2014 al Ministerului Educației al Republicii Moldova;
- REG.0.SMEEB Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Masterale de
Excelență în Economie și Business;
- REG.14.ŞD Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Doctorale a ASEM,
aprobat la ședința Senatului ASEM din 29 aprilie 2011;
- REG.O.PAS Regulamentul privind promovarea anului de studii al ASEM, aprobat la
şedinţa Senatului ASEM, proces-verbal nr.6 din 14 martie 2012;
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- REG.O.EAIS Regulamentul privind evaluarea activității de învățare a studenţilor ASEM,
aprobat la şedinţa Senatului ASEM, proces-verbal nr.10 din 29 iunie 2012;
- Regulamentul cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor studenților,
persoanelor care studiază în învățământul postuniversitar al Academiei de Studii Economice a
Moldovei și elevilor Colegiului Național de Comerț, aprobat la ședința Senatului ASEM,
proces-verbal nr.5 din 27 decembrie 2006;
- Regulamentul privind activitatea îndrumătorului grupei academice, aprobat la ședința
Senatului ASEM, proces-verbal nr.8 din 25 aprilie 2007;
- Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor studențești ASEM și CNC,
aprobat la ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr.8 din 25 aprilie 2007;
- Regulamentul Senatului Studenților Academiei de Studii Economice a Moldovei, aprobat
la ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr.4 din 24 noiembrie 2004;
- Regulamentul Consiliului Studențesc al Facultății Academiei de Studii Economice a
Moldovei, aprobat la ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr.4 din 24 noiembrie 2004;
- Regulamentul cu privire la acordarea unor garanții și compensații salariaților care îmbină
munca cu studiile, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 435 din
23.04.2007;
- REG.O.PPS
Regulamentul
privind
prevenirea
plagiatului
în
rîndul
studenților/masteranzilor aprobat prin procesul verbal nr.5 al Senatului din 27.02.2013;
- Reg.0.COLFB Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanțare
bugetară în ASEM, la Ciclul I, Licenţă.

