DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC
CONTRACT DE ŞCOLARIZARE
Nr........ din ………….

Capitolul 1. PĂRŢILE IMPLICATE
1.1.UNIVERSITATEA TEHNICĂ din Cluj-Napoca, cu sediul în România, judeţul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str Str.
Memorandumului nr. 28, reprezentată de prof. dr. ing. Vasile ȚOPA în calitate de Rector, ec. Adriana OCHIŞ în
calitate de Director General Economic, Cristina SZEKELY în calitate de Consilier Juridic, având IBAN:
RO35.TREZ.2162.0F33.0500.XXXX deschis la Banca Naţională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de
Instituţie de învăţământ superior
1.1 Dl/Dna _______________________________________________________________________________
CNP _________________________________, în calitate de cursant al Programului de pregătire psihopedagogică
prin studii postuniversitare, organizat de Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic din cadrul
Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.
Capitolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Desfăşurarea unui Program de pregătire psihopedagogică prin studii postuniversitare, organizat de
Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În urma
absolvirii cursanţii obţin CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A DEPARTAMENTULUI DE SPECIALITATE CU PROFIL
PSIHOPEDAGOGIC, NIVEL I.
Capitolul 3. DURATA ŞCOLARIZĂRII
3.1 Durata cursului va fi de 4 luni.
Capitolul 4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se obligă:
Să asigure baza materială, personalul didactic, celelalte categorii de personal, suportul de curs, precum şi toate
condiţiile necesare desfăşurării unui proces de instruire în conformitate cu planul de învăţământ aprobat de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu Standardele Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi
Acreditare şi cu reglementările în vigoare care privesc învăţământul superior de stat.
4.2. Cursantul se obligă:
Ca cel târziu în prima săptămână de la începerea cursurilor să se prezinte la secretariatul Departamentului de
Specialitate cu Profil Psihopedagogic pentru a se înmatricula şi a semna Contractul de şcolarizare. Nerespectarea
acestei obligaţii conduce la scoaterea cursantului din evidenţă, ceea ce atrage după sine suspendarea dreptului de
participare la activităţile didactice, la probele de verificare şi la examene până la înmatricularea şi semnarea
Contractului.
Să respecte prevederile paragrafului 4.3. al prezentului contract.
Să achite taxele de şcolarizare în conformitate cu prevederile acestui contract.
4.3. Drepturile şi îndatoririle cursantului: sunt conforme cu „Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea
Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic”, aprobat prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.
4346/11.07.1996 şi completat cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3345/25.02.1999 cu privire la reforma
formării iniţiale, de pregătire a specialiştilor pentru cariera didactică, precum şi cu Ordinul Ministrului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului nr. 4316/03.06.2008.
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DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC
Capitolul 5. TAXA DE ŞCOLARIZARE
5.1.Taxa de şcolarizare pentru Programul de pregătire psihopedagogică este de 950 RON/cursant, respectiv 750
RON/cursant ( angajaţi, doctoranzi, masteranzi UTC-N).
5.2. Plata se va face integral până cel târziu la data de 4 decembrie a.c.
5.3.Plata se va putea face prin virament bancar în contul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN:
RO35.TREZ.2162.0F33.0500.XXXX deschis la Banca Naţională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca (cu precizarea:
MODUL PSIHOPEDAGOGIC si numele cursantului), CIF (Codul de identificare fiscală): 4288306.
Capitolul 6. PREVEDERI PRIVIND BUNA DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR PROFESIONALE
6.1. Pentru susţinerea examenelor şi a verificărilor la data planificată, de comun acord de către cursanţi şi profesori,
nu se percep taxe. Susţinerea examenului în cadrul sesiunii de reexaminare este condiţionată de plata taxei de 100
RON/examen.
6.2. În cazul retragerii cursantului sau a întreruperii temporare a studiilor, taxa de şcolarizare nu se restituie.
6.3.Orice observaţie din partea cursanţilor privind modul de desfăşurare a Programului de pregătire
psihopedagogică trebuie menţionată în scris către conducerea Departamentului de Specialitate cu Profil
Psihopedagogic în maximum două săptămâni de la desfăşurarea evenimentului care constituie obiectul observaţiei.
Activitatea în cadrul departamentului se înscrie în reglementările Cartei Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, la
specificul de „activitate cu plată”.
Capitolul 7. PREVEDERI FINALE
7.1. Acest contract se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţile implicate.
7.2. Neachitarea taxei prevăzută în Capitolul 5 atrage după sine pierderea dreptului de participare la activităţile
didactice, verificări, examene până la recuperarea restanţei.
7.3. În cazul exmatriculării cursantului, sumele achitate în contul taxei de şcolarizare nu se restituie.
7.4. În situaţii de excepţie, cursantul se poate adresa în scris pentru a solicita derogare de la prevederile Capitolului
5, conducerii Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic.
7.5. Rezilierea contractului se face de drept, în cazul în care cursantul solicită retragerea de la studii, transferul, este
exmatriculat sau nu respectă condiţiile prezentului contract.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi …………………………, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul de
Specialitate cu Profil Psihopedagogic, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
Anexăm contractului actele enumerate la punctul 4.3 din prezentul contract.

Rector,
Prof. dr. ing. Vasile ȚOPA

Beneficiar,
(nume, prenume / semnatură)

Director economic,
Adriana OCHIŞ
Consilier Juridic,
Cristina SZEKELY

Director D.S.P.P.
Prof. dr. ing. Carmen BAL
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