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CONTRACT DE ŞCOLARIZARE 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI 

Între Institutul Teologic Baptist Bucuresti, cu sediul în Bucureşti, Strada Berzei, nr. 29, 

sector 1, reprezentat prin ______________________________________ , în calitate de Rector, şi 

___________________________________, domiciliat în __________________________,          

str. _____________________ nr. ____, sc. ____, ap. ____, jud. ____________, fiul / fiica 

lui ____________________ şi al /a ____________________, născut în _______________, 

la data de ___________________, identificat cu _______ seria _______ nr. 

____________, eliberat de _____________________________, în calitate de student al 

Facultăţii de Teologie Pastorală,  beneficiar de servicii educaţionale, se încheie prezentul 

contract. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1. Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor curriculare şi extra curriculare la 

forma de învăţământ la distanţă (ID), organizat de Institutul Teologic Baptist Bucureşti, 

reglementând raporturile dintre Institutul Teologic Baptist București şi studentul înmatriculat la 

această formă de învăţământ. 

 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art. 2. În perioada şcolarizării, studentul are următoarele drepturi: 

a. Să fie informat în mod adecvat şi corect despre programele de studiu oferite, tipul de 
diplome obţinute la absolvire, cerinţele de înscriere şi serviciile oferite, taxele de studiu 
şi costurile suplimentare, tehnologiile educaţionale şi de comunicaţie utilizate, 
procedeele de examinare; 

b. Să beneficieze de serviciile educaţionale oferite de Facultatea de Teologie Baptistă a 
Institutului Teologic Baptist din Bucureşti - ITBB, prin Programul de Învăţământ 
la Distanţă – PID din cadrul Departamentului de Teologie Baptistă Pastorală, 
participând la formarea şi instruirea prevăzute în planul de învăţământ şi la activităţi 
didactice organizate la cerere, în conformitate cu prevederile legii şi ale Cartei ITBB; 

c. Să aibă acces la serviciile de suport ale programului de studii ID: asistenţă la înscriere, 
facilităţi financiare, asistenţă educaţională, livrarea resurselor de învăţământ, acces la 
mijloacele de comunicaţie între studenţi, cadrele didactice şi tutori, suport tutorial 
adecvat, examinare corectă şi asigurarea înregistrărilor privind rezultatele obţinute şi 
consiliere profesională; 
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d. Să solicite cadrelor didactice, în cadrul activităţilor tutoriale şi aplicative, clarificarea 
problemelor cuprinse în programa analitică a disciplinei; 

e. Să aleagă, conform planului de învăţământ, disciplinele sau pachetele de discipline 
opţionale pe care le studiază; 

f. Să urmeze, la cerere, în condiţiile legii şi ale Cartei ITBB, şi alte cursuri decât cele 
prevăzute în planul de învăţământ pentru specializarea respectivă; 

g. Să utilizeze facilităţile de cercetare biblică ale Institutului Teologic Baptist București; 
h. Să aleagă şi să fie ales ca reprezentant al studenţilor în Consiliul facultăţii şi în Senatul 

Institutului Teologic Baptist București; 
i. Să participe, prin libera exprimare a opiniilor, potrivit procedurii aprobate de Senatul 

Institutului Teologic Baptist București, la evaluarea activităţii pentru disciplinele 
frecventate;  

j. Să se retragă din programul de studii ID, în condiţiile art. 10 din prezentul contract. 
 

Art. 3. În perioada şcolarizării, studentul are următoarele obligaţii: 
a. să îndeplinească toate sarcinile care îi revin potrivit planului de învăţământ şi 

programelor analitice ale disciplinelor; 
b. Să respecte normele de disciplină şi etică religioasă, în conformitate cu prevederile 

Cartei ITBB şi ale regulamentelor Institutului Teologic Baptist Bucureşti; 
c. Să protejeze şi să păstreze în bună stare spaţiile de învăţământ, infrastructura de 

comunicaţie şi resursele de învăţământ puse la dispoziţie de Institutului Teologic 
Baptist Bucureşti; 

d. Să păstreze confidenţialitatea mijloacelor de acces la infrastructura de comunicaţie şi la 
bazele de date puse la dispoziţie de Institutului Teologic Baptist Bucureşti; 

e. Să încheie contractul anual de studii în fiecare an universitar; 
f. Să achite taxele de studii la începutul fiecărui an de studii, conform regulamentelor 

Institutului Teologic Baptist Bucureşti; 
g. Să respecte prevederile legii, ale Cartei ITBB şi ale regulamentelor Institutului Teologic 

Baptist Bucureşti; 
h. Să posede un PC cel puţin Pentium III 800 MHz (sau echivalent) 128 MB RAM, CD-

RW, Sunet, Placa Grafica 32 MB RAM, Windows XP; 
i. Acces la internet pentru a putea participa la discuțiile de grup. 

 

Art. 4. Institutului Teologic Baptist București are, în perioada şcolarizării studentului, următoarele 

drepturi: 

a. Să supravegheze modul în care studentul respectă obligaţiile care îi revin potrivit 

prevederilor legii, ale Cartei ITBB şi ale regulamentelor Institutului Teologic Baptist 

Bucureşti; 

b. Să aplice studentului sancţiunile prevăzute de lege, Carta ITBB şi regulamentele 

Institutului Teologic Baptist Bucureşti, în cazul încălcării prevederilor cuprinse în 

acestea. 
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c. Să stabilească cuantumul şi modalitatea de plată a taxelor de studii, precum şi să 

încaseze aceste taxe. 

 

Art. 5. Institutului Teologic Baptist București are, în perioada şcolarizării studentului, următoarele 

obligaţii: 

a. Să asigure studentului informarea adecvată şi corectă despre programele de studiu 

oferite, tipul de diplome obţinute la absolvire, cerinţele de înscriere şi serviciile oferite, 

taxele de studiu şi costurile suplimentare, tehnologiile educaţionale şi de comunicaţie 

utilizate, procedeele de examinare; 

b. Să asigure studentului accesul la serviciile de suport ale programului de studii ID: 

asistenţă la înscriere, facilităţi financiare, asistenţă educaţională, livrarea resurselor de 

învăţământ, acces la resursele centrului teritorial ID, acces la mijloacele de 

comunicaţie între studenţi, cadrele didactice şi tutori, suport tutorial adecvat, 

examinare corectă şi asigurarea înregistrărilor privind rezultatele obţinute şi consiliere 

profesională; 

c. Să pună la dispoziţia studentului materialele necesare instruirii individuale prin 

intermediul platformei educaționale Moodle cât şi accesul la programul de studiu; 

d. Să asigure infrastructura de comunicaţie între studenţi, cadrele didactice şi tutori; 

e. Să asigure confidenţialitatea, actualizarea permanentă şi stocarea în condiţii de 

siguranţă a bazelor de date privind toate activităţile studenţilor; 

f. Să asigure un sistem adecvat de rezolvare operativă a sesizărilor şi solicitărilor 

studenţilor. 

IV. TAXELE DE STUDII 

Art. 6. Cuantumul şi modalitatea de plată a taxelor de studii sunt stabilite de Senatul Institutului Teologic 
Baptist București.  

a. Pentru anul universitar  2011 – 2012 taxa anuală de studii este în valoare de 2100 RON (pentru 

studenții care fac plata de pe teritoriul României) sau echivalentul a 500 Euro (pentru studenții 

care vor efectua plățile din afara României). Taxa de școlaritate nu se schimbă pe toată perioada 

anilor de studiu. 

b. Taxele se vor achita prin:  

B.1. Intermediul casieriei la sediul ITBB din strada Berzei Nr.29, Sector 1, București.   

B.2. Depuneri directe/transfer bancar în contul ITBB deschis la Banca Raiffeisen - Sucursala Știrbei 

Vodă  

• Cont RON RO 52 RZBR 0000 0600 1034 5768 - pentru studenții care efectuează plata de 

pe teritoriul României.    

• Cont EUR  RO 08 RZBR 0000 0600 1034 5784    - pentru studenții care efectuează plata 

din afara României.    

 

V. DURATA CONTRACTULUI 
 

Art. 7. Prezentul contract reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor pe întreaga perioadă a 

şcolarizării studentului. 
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Durata studiilor la Facultatea Teologie Baptistă – Teologie Baptistă Pastorală, forma de 

învăţământ I.D. este de 4 ani. 

Pentru înmatricularea studentului în fiecare an de studii, între părţi se va încheia un 

contract de studii înaintea începerii fiecărui an universitar. 

VI. ABSOLVIREA 
 

Art. 8. Absolvirea studiilor se realizează prin susţinerea şi promovarea examenului de licenţă. 

În urma absolvirii, studentul obţine diploma de licenţă eliberată de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului și Sportului şi titlul de licenţiat în Teologie Baptistă Pastorală ( Evanghelică). 

VII. RETRAGEREA STUDENTULUI ŞI RAMBURSAREA TAXELOR DE STUDII 
 

Art. 9. În cazul în care, din motive obiective, nu mai poate continua programul de studiu, 

studentul are dreptul să solicite anularea înmatriculării, pe baza unei cereri de retragere de la 

programul de studiu şi anulare a înmatriculării. 
 

Art. 10. În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de anulare a înmatriculării, 

Institutului Teologic Baptist Bucureşti va rambursa studentului taxele de studiu achitate de 

acesta, în următoarele condiţii: 

a. în cazul în care studentul solicită anularea înmatriculării în 5 zile de la semnarea 

prezentului contract şi nu a primit resursele de învăţământ, se va rambursa taxa de 

studiu plătită, mai puţin cheltuielile de înmatriculare; 

b. în cazul în care studentul solicită anularea înmatriculării în 5 zile de la semnarea 

prezentului contract şi a primit resursele de învăţământ, se va rambursa taxa de studiu 

plătită, mai puţin cheltuielile de înmatriculare şi costul resurselor de învăţământ; 

c. în cazul în care studentul solicită anularea înmatriculării după 5 zile de la semnarea 

prezentului contract, dar înainte de prima activitate tutorială directă, se va rambursa 

taxa de studiu plătită, mai puţin cheltuielile de înmatriculare, costul resurselor de 

învăţământ şi o cotă de 15% reprezentând cheltuieli administrative; 

d. în cazul în care studentul solicită anularea înmatriculării după completarea primei 

activităţi tutoriale directe, dar la mai puţin de 50% din totalul activităţilor tutoriale 

programate, se va rambursa taxa de studiu plătită, mai puţin cheltuielile de 

înmatriculare, costul resurselor de învăţământ şi o cotă de 50% reprezentând cheltuieli 

administrative; 

e. în cazul în care studentul solicită anularea înmatriculării după completarea a mai mult 

de 50% din totalul activităţilor tutoriale programate, taxa de studiu plătită nu se va 

rambursa. 

VIII. SANCŢIUNI  
 

Art. 11. Nerespectarea de către student a obligaţiilor care decurg din prezentul contract ori din 
prevederile legii, ale Cartei ITBB şi ale regulamentelor Institutului Teologic Baptist Bucureşti se 
sancţionează cu:  
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a. mustrare; 

b. avertisment scris; 

c. suspendarea dreptului de susţinere a examenului la disciplina la care nu au fost 

îndeplinite obligaţiile profesionale minime; 

d. exmatricularea din ITBB. 

Sancţiunile de la lit. a–d se aplică de către Consiliul Facultăţii de Teologie Baptistă , iar cea 

de la lit. e, de către Rector, la propunerea Consiliului Facultăţii. 

Sancţiunea poate fi contestată în termen de 30 de zile la organul de conducere imediat 

superior celui care a aplicat-o. 

IX. DREPTUL DE PETIŢIONARE AL STUDENTULUI. LITIGII 
 

Art. 12. În apărarea drepturilor sale, studentul se poate adresa, prin petiţie, organelor de 

conducere ale facultăţii şi ale ITBB. 

 

Art. 13. În situaţii litigioase privind relaţiile dintre studenţi sau dintre studenţi şi cadrele didactice, 

studenţii se pot adresa Comisiei de Juri a Senatului Institutului Teologic Baptist București. 

 
 

X. DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 14. Prezentul contract se completează cu dispoziţiile Legii învăţământului nr. 1 / 2011, ale 

Ordonanţei Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea cu taxă în învăţământul superior peste 

locurile finanţate de la bugetul de stat, ale Hotărârii Guvernului nr. 1011/2001 privind organizarea 

şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de 

învăţământ superior, precum şi ale Cartei ITBB şi ale regulamentelor Institutului Teologic Baptist 

Bucureşti. 

 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ______________________, în două exemplare originale. 

 

Un exemplar original din contract se păstrează la dosarul personal al studentului, iar al doilea a 

fost înmânat studentului. 

 

 

RECTOR,      STUDENT, 


