1.9 Procedura de exmatriculare
Studenţii pot fi exmatriculaţi în următoarele situaţii:
-

neîndeplinirea obligațiilor școlare (nepromovare/ neîndeplinirea contractului anual de
studii, nedepunerea cererii, la termen, de repetare a anului în regim de studii “cu taxă”,
nesemnarea contractelor în perioada programată, neachitarea la timp a taxelor,
nedepunerea cererii de reluare a studiilor după trecerea perioadei de întrerupere );

-

încălcarea Codului de etică și deontologie universitară;

-

încercarea de a promova examene/verificări prin fraudă;

-

retragere din motive personale (renunțare personală la calitatea de student).
În cazul în care un student doreşte să se retragă de la studii din motive personale,

solicită aceasta prin depunerea unei cereri (Anexa 11) la secretara de an, la care se anexează fişa
de lichidare completată (care se ridica de la Secretariat). Pentru completarea fișei de lichidare
studentul va merge pentru VIZĂ la Biblioteca UPB, la Contabilitate (Rectorat, parter, R 126) şi
la Serviciul Social (Regie, Cămin P6) pentru confirmarea faptului că nu are debite faţă de
universitate. Exmatricularea se aprobă de Rector la propunerea Decanului facultăţii, iar
secretariatul facultăţii îi retrage studentului legitimaţia de transport şi carnetul de student pentru a
le depune la dosarul personal.
In toate celelalte cazuri (amintite mai sus) secretarele de an întocmesc propunerile pentru
exmatriculare iar BExF le analizează, le aprobă şi le transmis către Rectorat. Numai după
primirea Deciziei de exmatriculare se va opera exmatricularea, atât în evidenţele proprii cât şi în
aplicaţia studenti.pub.ro, de către secretarele de an.
Conform Art.31 din Regulamentul pentru studiile universitare de licență respectiv Art.34
din Regulamentul pentru studiile universitare de masterat, studenții exmatriculați sau cei care au
renunțat la calitatea de student pot fi reînmatriculați la cerere, cu recunoașterea creditelor de
studii obținute înainte de exmatriculare. Studenților exmatriculați datorită încălcării Codului de
etică și deontologie universitară nu li se recunosc creditele de studii acumulate în anul
exmatriculării.

