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REGULILE DE COMPORTARE
a studenţilor Universităţii de Studii Europene din Moldova
Se preconizează că orice student care este înmatriculat la USEM este obligat să
se conformeze unui model de încredere reciprocă şi integritate academică şi se va
purta în mod cinstit cu fiecare membru al Comunităţii Universitare. Fiecare student
trebuie să conştientizeze că este de datoria lui să păstreze şi să consolideze spiritul
integrităţii academice, să se abţină şi să descurajeze orice încercări de înşelăciune şi
minciună, vandalism, furt, plagiat şi copiat, de comportare necinstită şi nedemnă.

Studenţii USEM au următoarele obligaţii:
- să se pregătească şi să participe activ la orele de curs, seminare, precum şi
la verificările periodice;
- să susţină toate formele de evaluare a cunoştinţelor prevăzute în cadrul
sesiunilor de examene;
- să-şi verifice situaţia academică la sfârşitul fiecărui an de studiu;
- să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţia lor în spaţiile de
învăţământ, cantine etc., răspunzând pentru bunurile distruse;
- să manifeste comportament civic şi respect faţă de colegi, precum şi faţă de
cadrele didactice şi personalul administrativ;
- să excludă din vocabular expresiile necenzurate, obscene, vulgare;
- să nu insulte, să nu ofenseze cadrele didactice, administrative şi colegii;
- să respecte regulile de prevenire a incendiilor;
- să respecte cu stricteţe cerinţele art. 16 din Legea cu privire la tutun şi la
articolele din tutun, Nr. 139 din 7 martie 2008.

Studenţilor USEM le este interzis:
- comportament şi acţiuni necinstite;
- împiedicarea mersului normal al activităţilor de instruire, încălcarea ordinii
în sălile de studii în timpul orelor;
- plagiatul şi copierea;

- tentativa de mituire;
- utilizarea legăturilor de rudenie, de serviciu sau de alt gen pentru obţinerea
unei note;
- utilizarea unui dublor, înlocuitor sau persoană autorizată în timpul
examenului;
- absenţe nemotivate şi premeditate de la orele de curs;
- întârzierile la cursuri;
- lipsa de respect faţă de profesor (jigniri, tot felul de ameninţări, exercitarea
presiunii etc.);
- falsificarea diferitor documente;

Fumatul în incinta universităţii (aule, biblioteca, ospătărie, coridoare,
locuri sanitare, şi teritorii aferente);
-

- Aruncarea întâmplătoare a resturilor de ţigări sau a ţigărilor aprinse ce
pot cauza apariţia incendiilor spontane;

- Posedarea sau folosirea armelor de fo c sau a altor arme în incinta
universităţii şi teritoriilor af erente;
- Posedarea şi folosirea neautorizată pe teritoriul USEM a drogurilor şi
alcoolului;
- intervenirea intenţionată pe teritoriul universităţii sau la activităţile
universitare cu expresii libere, indecente, necuviincioase, fâră ruşine, obscene şi
înjurături/sudalme;
- mijlocirea în coruperea activă (mituire);
- încălcarea regulamentelor universităţii;
- accesul în incinta universităţii cu genţi de mare volum.

Nerespectarea dispoziţiilor sus menţionate constituie o abatere şi poate f i
sancţionată, inclusiv pînă la exmatriculare.

