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CAP. I. DISPOZIÞII GENERALE

Art. 1. Regulamentul privind activitatea profesionalã a studenþilor în
baza Sistemului European de Credite Transferabile cuprinde un set de norme
aplicabile în interiorul Universitãþii din Oradea.
Art. 2. Prevederile prezentului regulament se aplicã tuturor categoriilor de
studenþi ºi tuturor formelor de învãþãmânt de la Universitatea din Oradea,
respectând reglementãrile în vigoare.
CAP. II. ÎNSCRIEREA LA FACULTATE ªI DOCUMENTELE
STUDENTULUI

Art. 3. Înmatricularea studenþilor admiºi la concursul de admitere în anul
I, a studenþilor transferaþi de la alte universitãþi sau facultãþi, a absolvenþilor
învãþãmântului superior de scurtã duratã cãrora li s-a aprobat continuarea în
ciclul I pentru obþinerea diplomei de licenþã, se face, la propunerea conducerii
facultãþilor, prin decizia Rectorului sub numãr matricol unic, valabil pentru
întreaga perioadã de ºcolarizare în facultatea pentru care a fost acceptat. Aceste
numere se acordã succesiv (în continuare) pentru fiecare serie de studenþi.
Studentul reînmatriculat, prin decizia Rectorului, va primi acelaºi numãr
matricol, numãr sub care a fost înmatriculat iniþial.
Art. 4. La înscrierea studentului în registrul matricol se alcãtuieºte dosarul
personal care va cuprinde:



lucrãrile de la concursul de admitere (dacã este cazul);

diploma de bacalaureat (echivalentã) în original sau diploma de
licenþã în original, în cazul în care studentul se înscrie la a doua
facultate. Diploma de bacalaureat poate fi prezentatã în copie
1
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legalizatã, însoþitã de o adeverinþã eliberatã de secretariatul
facultãþii la care se aflã originalul, în cazul în care studentul
urmeazã concomitent douã specializãri.



cererea tip de înmatriculare care include CNP;
certificatul de naºtere în copie legalizatã;



acte care atestã schimbarea numelui, copie legalizatã;



2 fotografii;



adeverinþã medicalã;



contractul de studii universitate numit contract anual de studii.

În perioada ºcolarizãrii dosarul studentului se completeazã cu:








contractele anuale de studii încheiate cu facultatea, reprezentatã prin
decan, contracte care vor fi finalizate în maximum 15 zile de la
începutul anului universitar. Ele vor conþine în mod obligatoriu
disciplinele (obligatorii, opþionale ºi facultative) contractate de cãtre
student, compuse din discipline ale planului de învãþãmânt specifice
anului de studii în care este înscris studentul, discipline
nepromovate din anul/anii anteriori, pentru care studentul doreºte sã
refacã activitatea ºi eventual discipline creditate în avans. În cazul
studenþilor din þãrile non-UE, SEE ºi Confederaþia Elveþianã,
înmatricularea este posibilã în maximum 30 de zile de la data
menþionatã pe Scrisoarea de Accept emisã de cãtre minister.
actele necesare pentru obþinerea bursei, conform legislaþiei în
vigoare;
cererile privind motivarea absenþelor (pentru cazurile de boalã)
aprobate de conducerile facultãþilor, însoþite de acte medicale;
actele prin care i s-au acordat anumite drepturi (întreruperi de studii,
prelungiri de ºcolarizare, transfer, probe de diferenþe etc),
evidenþieri sau sancþiuni aplicate;

actele prin care se certificã studiile efectuate în alte universitãþi din
þarã ºi strãinãtate ºi rezultatele obþinute;



dovezi de achitare a taxelor solicitate.



legitimaþia de student pentru reducere transport;

Art. 5. La înscrierea în facultate se elibereazã fiecãrui student urmãtoarele
documente:
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carnetul de student;

Carnetul de student serveºte ca act de identitate în toate situaþiile în care se
cere sã facã dovada calitãþii de student.

În carnetul de student se înscriu toate notele la examene sau alte forme de
verificare a cunoºtinþelor. Studentul este obligat sã prezinte carnetul cadrului
didactic examinator.
Legitimaþia ºi carnetul de student se vizeazã de cãtre secretariatul facultãþii
la începutul fiecãrui an universitar.
În documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de
date nereale, acestea constituind fals în acte publice ºi se sancþioneazã ca atare.
În cazul pierderii documentelor personale se elibereazã un duplicat, dupã
anunþarea în presã a pierderii ºi achitarea taxelor stabilite de Senat. În caz de
transfer, retragere definitivã sau exmatriculare, secretariatul facultãþii va retrage
aceste acte.
Art. 6. Contractele anuale de studii încheiate cu facultatea, reprezentatã
prin decan, vor substitui cererile de înscriere într-un an de studii.
CAP. III. DREPTURILE ªI OBLIGAÞIILE STUDENTULUI
Art. 7. Studentul, în calitate de membru al comunitãþii academice, are
drepturi ºi obligaþii care sunt cuprinse în prevederile legislative specifice, ale
Cartei Universitãþii din Oradea, ale reglementãrilor stabilite de Senatul
universitãþii ºi ale prezentului regulament.
Drepturile studentului

Art. 8. În perioada ºcolarizãrii, studenþii au urmãtoarele drepturi:

a) Sã beneficieze de gratuitatea învãþãmântului, conform legilor ºi
hotãrârilor de guvern în vigoare.
b) Sã urmeze concomitent douã specializãri în condiþiile prevãzute de
legile ºi reglementãrile în vigoare.

c) Sã utilizeze spaþiile facultãþii (laboratoarele, sãlile de cursuri, proiect ºi
seminarii, bibliotecile, sãlile de lecturã ºi baza sportivã) ºi toate mijloacele puse
la dispoziþie de cãtre universitate pentru o cât mai temeinicã pregãtire
profesionalã, în condiþiile stabilite de Senatul universitãþii;
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d) Sã participe la activitatea ºtiinþificã studenþeascã, la activitatea
formaþiilor artistice din facultate sau universitate, a cenaclurilor literare,
cluburilor, caselor de culturã ale studenþilor, la activitatea sportivã universitarã
de masã ºi de performanþã din cadrul universitãþii, cluburilor ºi asociaþiilor
sportive universitare;

e) Sã primeascã burse ºi alte forme de sprijin material, în conformitate cu
normele legale ºi regulamentele stabilite de cãtre universitate ºi legislaþia în
vigoare;
f) Sã beneficieze de asistenþa medicalã gratuitã conferitã prin lege;

g) Sã fie cazat în cãmine ºi sã ia masa la cantina universitãþii în condiþiile
prevãzute de regulamentele în vigoare;

h) Sã aleagã ºi sã fie ales, ca reprezentant al studenþilor, în Consiliul
facultãþii ºi în Senatul universitãþii sau în alte structuri ale universitãþii, pe baza
legislaþiei în domeniu, Cartei ºi Regulamentului de funcþionare a Universitãþii
din Oradea, a reglementãrilor stabilite de Senat, precum ºi a criteriilor stabilite
de cãtre organizaþiile studenþeºti legal constituite;
i) Sã beneficieze de burse de mobilitate, pentru studii la alte universitãþi
din þarã ºi strãinãtate;
Bursele de mobilitate în strãinãtate sunt acordate în conformitate cu
reglementãrile specifice în vigoare.
j) Sã beneficieze de consilierea unui cadru didactic stabilit de cãtre
Consiliul facultãþii în probleme de educaþie, credite ºi pregãtire profesionalã;

k) Sã beneficieze de tarife reduse în toate situaþiile prevãzute de legile ºi
reglementãrile în vigoare.
l) În perioada de întrerupere a studiilor studentul nu beneficiazã de
drepturile conferite prin lege studenþilor.

m) Sã beneficieze de finanþarea ºcolarizãrii de la bugetul de stat, dupã
concursul de admitere în baza mediei generale de admitere ºi dupã fiecare an de
studii pe baza meritului profesional în ordinea descrescãtoare a mediei
ponderate.
stabilit dacã rãmânObligaþiile studentului
Art.9. Studenþii sunt obligaþi:

a) Sã îndeplineascã cu exigenþã, în bune condiþii ºi la timp, toate
obligaþiile ce le revin potrivit planului de învãþãmânt ºi programelor universitare,
în scopul unei temeinice pregãtiri profesionale;
41
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b) Sã respecte ordinea, moralitatea ºi drepturile celorlalþi, atât pe teritoriul
universitãþii cât ºi în afara acesteia. Studentul este responsabil pentru întregul sãu
comportament;
c) Sã respecte prevederile Cartei Universitãþii ºi regulamentelor interne
derivate din aceasta;
d) Sã foloseascã cu grijã bunurile materiale existente în spaþiile de
învãþãmânt, cãmine, cantine etc. Producerea unor daune va fi sancþionatã
conform regulamentelor în vigoare;

e) Sã respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare ºi
administrativ, cât ºi autoritatea structurilor de conducere din facultãþi ºi
universitate;
f) Sã achite în termen taxele stabilite. Cuantumul taxelor ºi scutirea de la
plata acestora se hotãrãsc de cãtre Senat.
CAP. IV. FRECVENÞA

Art. 10. Studentul are obligaþia sã frecventeze toate activitãþile de instruire
(cursuri, seminarii, laboratoare, activitãþi practice, proiecte, stagii etc.) prevãzute
cu frecvenþã obligatorie în regulamentele facultãþilor, stabilite de catedre ºi
aprobate de consiliile facultãþilor. Acestea se aduc la cunoºtinþa studenþilor prin
afiºare, concomitent cu planul de învãþãmânt, la începutul fiecãrui an universitar.
Frecvenþa la activitãþile de laborator, proiecte, stagii etc., cu statut
obligatoriu, se va consemna în jurnalul de prezenþã, eliberat de cãtre
secretariatele facultãþilor, sub semnãtura cadrului didactic care desfãºoarã aceste
activitãþi. Jurnalul de prezenþã va fi gestionat de cãtre ºeful de grupã (subgrupã),
care are obligaþia de a solicita cadrului didactic confirmarea prin semnãturã a
prezenþei studenþilor, la sfârºitul orelor efectuate. La finele semestrului, înainte
de sesiunea de examene, jurnalul de prezenþã va fi depus la secretariatul
facultãþii.
În cazuri izolate, bine justificate, cadrul didactic titular al activitãþilor cu
frecvenþã obligatorie poate accepta efectuarea parþialã sau recuperarea acestora
de cãtre un student cu o altã grupã sau subgrupã. Prezenþa studentului în cauzã
va fi consemnatã în jurnalul grupei (subgrupei) din care face parte (precizânduse data efectuãrii acestei activitãþi) urmare confirmãrii scrise, printr-o adeverinþã
tipizatã în acest scop, semnatã de cadrul didactic ºi studentul ºef de grupã
(subgrupã) al grupei (subgrupei) cu care s-a desfãºurat activitatea.
Facultãþile stabilesc, prin reglementãri proprii, modul de înscriere la
disciplinele obligatorii, opþionale ºi facultative. Înscrierea la aceste cursuri se
5
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face prin Contractul anual de studii încheiat între decanul facultãþii ºi student.
Studentul este liber în alegerea cursurilor din planul de învãþãmânt, respectând
condiþionãrile. Studenþii vor alege, prin solicitare scrisã, disciplinele opþionale ºi
facultative pânã în ultima sãptãmânã de activitate didacticã a anului universitar
precedent. Studenþii anului I se vor înscrie la aceste cursuri în prima sãptãmânã
din semestrul întâi al anului universitar.

Modul de frecventare a orelor de activitate didacticã, de îndeplinire a
cerinþelor se stabileºte, în funcþie de specificul disciplinelor, de cãtre Consiliul
facultãþii, la propunerea titularului de disciplinã. Cerinþele vor fi menþionate în
fiºa disciplinei ºi vor fi aduse la cunoºtinþa studenþilor la începutul activitãþii
didactice.
Nerespectarea prevederilor privind frecvenþa obligatorie la o anumitã
disciplinã se sancþionezã cu neacceptarea studentului la examen ºi cu obligaþia
de a reface activitãþile aferente disciplinei, în condiþiile prevãzute de Consiliul
facultãþii.
Pe parcursul semestrelor în cadrul orelor de activitate didacticã se pot
organiza analize de caz, susþineri de referate, dezbateri tematice etc. Participarea
studenþilor la acestea ºi rezultatele obþinute vor fi luate în considerare la
evaluãrile finale cu o anumitã pondere, în funcþie de specificul disciplinei,
conform fiºei acesteia (programei analitice).

Art. 11. În cazuri întemeiate, pe baza actelor justificative ºi a cererii
studentului, decanul facultãþii poate motiva absenþele din activitatea prevãzutã cu
frecvenþã obligatorie. Aceste cazuri sunt prevãzute de legislaþia în vigoare.
Activitãþile de la lucrãrile de laborator, lucrãrile practice, stagiile ºi proiectele,
deºi motivate, se vor reface în condiþiile ºi dupã un program stabilit de cãtre
cadrul didactic titular (care desfãºoarã aceste activitãþi).
Absenþele se motiveazã exclusiv de cãtre decan, în condiþiile stabilite prin
hotãrâri ale Consiliului facultãþii, pentru cazuri medicale, participãri la
manifestãri sportive de performanþã, manifestãri ºtiinþifice, cultural-artistice ºi
alte cazuri deosebite aprobate de cãtre decanul facultãþii.
Cazurile medicale vor fi luate în considerare numai prin
certificatele/adeverinþele medicale eliberate de cãtre instituþiile abilitate, depuse
la secretariatul facultãþii în maximum 5 zile de la data eliberãrii, unde vor fi
înregistrate prin anexarea la cererea de motivare. Dacã durata de spitalizare
depãºeºte 60 de zile, la cerere, se întrerup studiile pentru anul universitar
respectiv. La reluarea studiilor studentul poate candida pentru obþinerea unui loc
bugetat.
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Decanul facultãþii poate aproba studentei gravide scutirea parþialã de
frecvenþã pe baza actelor medicale doveditoare. În cazul repetãrii activitãþilor cu
frecvenþã obligatorie aceasta va fi scutitã de plata taxelor.
Pentru alte situaþii decanul poate aproba motivarea absenþelor în condiþiile
stabilite de Consiliul facultãþii.

Nivelul maxim admis al absenþelor recuperabile, motivate sau nemotivate,
la activitãþile practice (laboratoare, stagii, proiecte etc.), este de pânã la 30% din
durata acestora ºi va fi stabilit de cãtre Consiliul facultãþii. Aceste absenþe se pot
recupera, cu taxã – exceptând absenþele motivate de cãtre decan, pânã la sfârºitul
semestrului, în conformitate cu programul stabilit de cadrul didactic care
desfãºoarã aceste activitãþi.
În cazul în care absenþele depãºesc nivelul maxim stabilit de Consiliul
facultãþii, studentul va reface disciplina în regim cu taxã de refacere a disciplinei,
cadrul didactic care coordoneazã activitãþile practice putând accepta ca efectuate
activitãþile (stagiile, proiectele, lucrãrile practice) la care studentul a fost prezent
într-un an universitar anterior.
CAP. V. OBÞINEREA CREDITELOR. PROMOVAREA

Art.12. Evaluarea pregãtirii profesionale a studentului se face pe întreg
parcursul studiilor, în cadrul seminariilor, al lucrãrilor practice, proiectelor, ºi al
altor forme prevãzute în planurile de învãþãmânt, (verificare pe parcurs – VP),
precum ºi prin examene ºi colocvii, care se susþin în sesiunile stabilite în
conformitate cu structura anului universitar.
În prezentul regulament, prin noþiunea de examen vom înþelege oricare din
formele de verificare, menþionate la art. 39, funcþie de context.
Studentul de la învãþãmântul de zi, frecvenþã redusã ºi ID va susþine
examenele ºi colocviile în cele douã sesiuni stabilite prin structura anului
universitar (de iarnã ºi varã) ºi în sesiunile de restanþe.
Cerinþele de promovare se prevãd în fiºa disciplinei ºi se comunicã
studenþilor, la începutul fiecãrui semestru, de cãtre titularul disciplinei.

Art. 13. Universitatea din Oradea aplicã, în evaluarea tuturor studenþilor,
Sistemul European de Credite Transferabile ECTS/SECT (European Credit
Transfer System).

Art. 14. ECTS se bazeazã pe principiul potrivit cãruia 60 de credite
reprezintã echivalentul numeric pentru cantitatea normalã de muncã a unui
student în timpul unui an universitar, iar 30 de credite corespund, de obicei,
unui semestru de învãþãmânt superior.
7
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Art. 15. Creditele sunt valori numerice cuprinse, de regulã între 1 ºi 30,
alocate unor unitãþi de cursuri ºi altor activitãþi incluse în planul de învãþãmânt
dintr-un semestru.

Un credit de studiu transferabil constã în cantitatea de muncã
intelectualã dirijatã ºi independentã necesarã pentru finalizarea individualã
de cãtre student a unei unitãþi componente a unui curs din cadrul unui
program de studii universitare, completatã cu validarea rezultatelor
învãþãrii.

Creditele reflectã cantitatea (volumul) de muncã, sub toate aspectele ei
(curs, seminar, lucrãri practice, laboratoare, proiect, studiu individual, practicã
etc), investitã de student pentru însuºirea unei discipline. Creditele acordate unei
discipline au valori întregi. Ele nu mãsoarã calitatea învãþãrii ºi nici importanþa
disciplinei.
Evaluarea studentului se face prin note.

Art. 16. Studiile universitare de licenþã corespund unui numãr cuprins
între minimum 180 ºi maximum 240 de credite de studiu transferabile, conform
ECTS.
Studiile universitare de masterat corespund unui numãr de credite de studii
transferabile cuprins între 60 ºi 120, funcþie de durata studiilor universitare de
licenþã.
Durata totalã cumulatã a ciclului I - de studii universitare de licenþã ºi a
cliclului II – de studii universitare de masterat, trebuie sã corespundã obþinerii a
cel puþin 300 de credite de studii transferabile.

Numãrul de credite de studii transferabile aferente ciclului de studii
universitare de doctorat se stabileºte de cãtre Senatul universitãþii în funcþie
de domeniul ºtiinþific sau artistic.
Transferul de credite poate fi operat numai în cadrul aceluiaºi ciclu de
studii universitare.

Diplomele absolvenþilor de învãþãmânt superior cu durata de 5 – 6 ani
(învãþãmânt cu frecvenþã) sunt de drept echivalate cu diploma de master.
Art. 17. Unitatea de bazã în planul de învãþãmânt este semestrul cu, de
regulã, 14 sãptãmâni de activitate didacticã ºi 3 sãptãmâni sesiune de examene,
care se completeazã cu câte o sesiune de examene de restanþe de o sãptãmânã.
Toamna, în luna septembrie, se organizeazã o sesiune de restanþe, de
regulã cu durata de o sãptãmânã, în care studentul poate susþine doar examenele
81
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la care nu s-a prezentat în una din cele douã sesiuni de restanþe care completeazã
sesiunile de examene din iarnã ºi din varã.

În ultimul semestru se pot prevedea 2 sãptãmâni destinate pregãtirii
lucrãrii de licenþã/disertaþie. Aceastã activitate se crediteazã distinct, în
conformitate cu planurile de învãþãmânt, þinând seama de cerinþele ºi standardele
Agenþiei Române pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior
(ARACIS) specifice.
Numãrul minim de credite într-un semestru de 14 sãptãmâni de activitãþi
didactice (respectiv 12 sãptãmâni pentru ultimul semestru al anilor terminali,
dacã normele ARACIS permit aceasta este 30. Convenþia 30 credite/semestru
a fost aleasã pentru a nu crea deosebiri în raport cu Sistemul de Credite
Transferabile, aplicat de universitãþile din þarã ºi strãinãtate.
În atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semetru se are
în vedere o perioadã de minimum 17 sãptãmâni.

Art. 18. Planurile de învãþãmânt cuprind, în funcþie de contribuþia lor la
formarea specialistului: discipline fundamentale (generale sau de trunchi
comun), discipline de domeniu de licenþã, discipline de specialitate ºi discipline
complementare, în proporþia stabilitã de standardele de autorizare ºi acreditare a
programelor de studii. Durata de studiu a unei discipline este de un semestru. La
rândul lor, fiecare din cele trei categorii de discipline, în raport cu obligativitatea
parcurgerii lor, sunt obligatorii, opþionale ºi facultative, distribuite pe parcursul
duratei studiilor conform standardelor specifice, elaborate de cãtre ARACIS.





Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de cãtre studenþi a
cunoºtinþelor de bazã, specifice domeniului;

Disciplinele opþionale ºi pachetele de discipline opþionale de
specialitate vizeazã aprofundarea unor direcþii particulare, precum ºi
specializarea studenþilor. Acestea, la rândul lor, dupã exprimarea
opþiunii studentului devin obligatorii;
Disciplinele facultative urmãresc lãrgirea orizontului de cunoaºtere ºi
de culturã generalã al studenþilor, angajând de regulã domenii
complementare. Acestea se pot alege dintr-o ofertã transmisã
studenþilor prin contractul de studii sau publicatã anual de cãtre
decanatul facultãþii.

Studenþii Universitãþii din Oradea se pot înscrie ºi la cursurile altor
facultãþi sau specializãri (respectând condiþionãrile), disciplinele contractate fiind
considerate discipline facultative în raport cu programul de studii (specializarea)
9
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la care este înmatriculat. Rezultatele obþinute la aceste discipline vor fi trecute în
registrul matricol ºi în Suplimentul la Diplomã eliberat de facultatea la care este
înmatriculat studentul.

Art. 19. La Universitatea din Oradea se aplicã urmãtoarele mãsuri
generale:
Se acordã 30 de credite pe semestru disciplinelor obligatorii ºi
opþionale;



Examenul de finalizare a studiilor poate fi creditat separat. Este
atribuit un numãr de pânã la 10 credite pentru elaborarea ºi susþinerea
lucrãrii de finalizare a studiilor sau un numãr de credite prevãzut prin
normele ARACIS;


Se alocã 10 credite examenului de licenþã/diplomã/disertaþie.

În cazul în care aceste examene includ o singurã probã acesteia i se
alocã 10 credite iar când examenul de finalizare a studiilor constã din mai
multe probe suma creditelor alocate acestora este tot 10 credite.

Limba modernã ºi educaþia fizicã (disciplina sport ) se includ în
planurile de învãþãmânt. Creditele alocate acestora sunt obþinute prin
formele de verificare prevãzute în aceste planuri;


Disciplinele facultative se oferã pe durata studiilor ºi sunt creditate
distinct, fiind trecute în Suplimentul la Diplomã;


Conform Legii 1/2011, Legea educaþiei naþionale, art. 238, alin. (1),
„Studenþii ºi absolvenþii de învãþãmânt superior care opteazã pentru
profesiunea didacticã au obligaþia sã absolve cursurile unui master didactic
cu durata de 2 ani”.
Art. 20. Obþinerea unitãþilor de credit aferente fiecãrei discipline (curs,
seminar, lucrãri practice, laboratoare, stagii, proiect, studiu individual, practicã
etc.) este condiþionatã de îndeplinirea tuturor obligaþiilor incluse în fiºa
disciplinei. Titularii cursurilor, conducãtorii de seminar, de lucrãri practice
aplicative, stagii, proiect etc., vor prezenta aceste îndatoriri la începutul
activitãþii.
Art. 21. Creditele alocate unei discipline – prin planul de învãþãmânt –
sunt obþinute de student prin promovarea disciplinei respective, adicã prin
obþinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului „admis”. Creditele acordate
unei discipline nu se pot obþine în etape.
Art. 22. Creditele ºi evaluãrile obþinute la o disciplinã sunt valabile pe
10
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toatã durata ºcolarizãrii. Recunoaºterea lor nu este afectatã de modificãrile de
programã sau de plan de învãþãmânt, în cadrul aceleiaºi specializãri, chiar dacã
se modificã doar numãrul de credite.

Aceastã prevedere se aplicã ºi în cazul în care o disciplinã de un semestru
este divizatã în douã discipline de semestru sau dacã o disciplinã de douã
semestre este comasatã într-o disciplinã de un semestru, cu condiþia ca fiºa
disciplinei (programa analiticã) sã rãmânã nemodificatã.

Art. 23. Un procent de maximum 5% din numãrul studenþilor cu
frecvenþã dintr-un program de studii universitare de licenþã poate parcurge,
cu aprobarea Consiliului facultãþii, 2 ani de studii într-un singur an, cu
excepþia instituþiilor de învãþãmânt superior medical ºi al ultimului an de
studii, în condiþiile prevãzute de regulamentele de organizare ºi desfãºurare
a programelor de studii ºi cu respectarea legislaþiei în vigoare (art. 150, alin.
3 din Legea educaþiei naþionale).
Creditele obþinute în avans se pot reporta în semestrele urmãtoare. În
Contractul anual de studii se vor evidenþia în mod distinct disciplinele ale cãror
credite nu vor fi luate în considerare în semestrul în care au fost obþinute, credite
care se vor reporta într-un semestru viitor. Opþiunea luatã este irevocabilã.

În cazul disciplinelor contractate în avans nu se percepe taxã. Dacã în anul
de studii cãruia îi aparþin disciplinele contractate în avans studentul nu va fi
bugetat, el va achita integral taxa de scolarizare.
Studenþii care solicitã transferul, anterior anului de studii în care sunt
prevãzute disciplinele contractate în avans (promovate sau nepromovate), vor
achita pentru acestea o taxã identicã taxei de refacere a disciplinei.

Pentru a putea solicita credite în avans, prin Contractul anual de studii
încheiat cu decanul, studentul trebuie sã deþinã toate creditele aferente
disciplinelor din anul de studii precedent iar media ponderatã a anilor de studii
anteriori sã fie minimum 8 (opt). Numãrul maxim de credite care pot fi
contractate în avans este 30, pe toatã durata de ºcolarizare. Cazurile excepþionale
vor fi aprobate de Senat.
Art. 24. Este considerat integralist studentul care a obþinut într-un an toate
creditele acordate disciplinelor obligatorii ºi opþionale. Ierarhizarea valoricã a
studenþilor, inclusiv pentru obþinerea anumitor facilitãþi (burse de studiu, bilete
de odihnã sau tratament etc.) se face prin calcularea mediei ponderate a
semestrului anterior momentului în care se solicitã aceste facilitãþi. Pentru cazare
în cãminele studenþeºti se þine seama de media ponderatã a anului anterior.
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În calculul mediei ponderate, pentru disciplinele nepromovate, numãrul de
credite se considerã egal cu zero.

Art. 25. Facultãþile stabilesc prin regulamente proprii modul de înscriere
la cursurile obligatorii, opþionale ºi facultative. Înscrierea la aceste cursuri se
face prin Contractul anual de studii încheiat între decanul facultãþii ºi student.
Termenul pentru înregistrarea contractelor de studii nu poate fi mai mare de 15
zile de la începerea anului universitar. Studentul este liber sã aleagã cursurile
opþionale din planul de învãþãmânt, respectând condiþionãrile. Studenþii se vor
înscrie pentru studierea disciplinelor opþionale în ultima sãptãmânã de curs a
anului precedent. Studenþii anului I se vor înscrie pentru acestea în prima
sãptãmânã din semestrul întâi al anului universitar.

Art. 26. Într-un an universitar studenþii se pot prezenta la examen cel mult
de douã ori la fiecare disciplinã ce figureazã în Contractul anual de studii pentru
acel an universitar, o datã în sesiunea de examene programatã la finele fiecãrui
semestru ºi o datã în sesiunea de restanþe programatã pe durata unei sãptãmâni la
sfârºitul fiecãrei sesiuni de examene sau în sesiunea de restanþe din toamnã.
În sesiunea de restanþe din toamnã studentul poate susþine un examen
nepromovat în sesiunile anterioare dacã nu s-a prezentat de douã ori în anul
universitar curent.
Pentru sesiunile de iarnã ºi de varã se prevãd din timp datele examenelor ºi
se precizeazã grupa de studenþi care urmeazã sã se prezinte pentru examen la
data respectivã, studentul având obligaþia sã se prezinte cu grupa din care face
parte. În cazuri bine justificate examinatorul poate aproba studentului sã se
prezinte cu o altã grupã.

Examenele din iarnã nepromovate se reprogrameazã numai în sesiunea de
restanþe de la sfârºitul acesteia sau în sesiunea de restanþe din toamnã, cu
excepþia prevederilor aliniatului urmãtor.
Studenþii din anii terminali pot susþine examenele restante din
sesiunile (de examene sau restanþe) programate la sfârºitul semestrelor
impare (sesiunile de iarnã) în sesiunea (de examene sau de restanþe) de varã
sau în sesiunea de restanþe din toamnã, cu condiþia ca pe durata anului
universitar (de studii) terminal sã participe de cel mult douã ori pentru
susþinerea unui examen la o disciplinã.
La sfârºitul fiecãrui semestru cadrul didactic titular de disciplinã stabileºte
modul de examinare în sesiunea de restanþe la disciplinele pentru care forma de
evaluare prevãzutã în planul de învãþãmânt este verificarea pe parcurs.

12
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Examenele nu pot fi repetate într-o sesiune (de examene sau de restanþe)
sub nici o motivaþie.

Art. 27. În situaþii excepþionale, bine justificate (certificate medicale de
internare în spital, concedii de maternitate, deplasãri la competiþii sportive sau
artistice, stagii de studiu în strãinãtate etc.), studenþii se pot prezenta la examene
dupã un program stabilit cu titularii de discipline, comunicat la secretariatul
facultãþii ºi aprobat de cãtre decan.
Art. 28 . Pot beneficia de prelungirea perioadei de examinare studenþii
cuprinºi în activitãþi sportive de performanþã, în conformitate cu legislaþia în
vigoare, studenþii cuprinºi în activitãþi artistice ºi cei care au participat la
mobilitãþi internaþionale, în condiþiile stabilite de Consiliul facultãþii.
Art. 29. Examenele pentru mãrirea notei pot fi susþinute numai pentru
disciplinele contractate, aferente anului universitar curent, în sesiunea de restanþe
din iarnã – pentru examenele promovate în sesiunea programatã la finele
semestrului I, în sesiunea de restanþe din varã - pentru examenele promovate în
sesiunea programatã la finele semestrului II, ºi în sesiunea de restanþe din
toamnã – pentru examenele promovate în sesiunile de examene sau în sesiunile
de restanþe anterioare. Nu se admit cereri de mãrire a notei pentru examenele
promovate în sesiunea de restanþe curentã.
Facultãþile stabilesc condiþiile în care studenþii se pot prezenta la aceste
examene, nota modificându-se numai dacã este mai mare decât cea obþinutã
anterior, dupã principiul „un examen promovat este definitiv promovat”.

Art. 30. În cazul în care într-un an universitar studentul nu a obþinut notã
de promovare dupã cea de a doua examinare sau a fost absent în sesiunile de
examene ºi de restanþe, dar a realizat minimum de credite necesare înscrierii în
anul urmãtor de studii (conform art. 32), el poate solicita din nou contractarea
disciplinei respective, cu plata taxei de refacere a disciplinei, taxã care se
stabileºte astfel: taxa de ºcolarizare (anualã) împãrþitã la 60 (numãrul anual de
credite) se înmulþeºte cu numãrul de credite din planul de învãþãmânt alocat
disciplinei care se reface (restante). La cerere,cadrul didactic titular de disciplinã
(pentru curs, lucrãri practice, stagii, proiecte etc.) poate admite scutirea de
refacere, parþialã sau totalã, a activitãþii la o nouã contractare, dacã aceasta a fost
parcursã anterior conform fiºei disciplinei, în caz contrar studentul va reface
întreaga activitate didacticã prevãzutã în planul de învãþãmânt, dupã care se
poate prezenta din nou, de douã ori, la examen.
În cazul nepromovãrii unui examen la o disciplinã opþionalã nici dupã a
doua înscriere, studentul poate alege altã disciplinã opþionalã în regim cu taxã de
13
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disciplinã.

Studentul care nu promoveazã un examen la o disciplinã facultativã nu are
obligaþia de a reface activitatea la aceasta sau la o altã disciplinã facultativã.

Disciplinele facultative sunt parcurse în regim cu taxã, cu excepþia
disciplinelor prevãzute în planul de învãþãmânt al D.P.P.D-ului, pentru
parcurgerea Modulului de pregãtire psihopedagogicã, discipline contractate de
cãtre studenþii bugetaþi. Cuantumul taxei va fi stabilit prin hotãrâri ale Senatului
la propunerea Consiliului facultãþilor/D.P.P.D-ului.
Art. 31. Pentru refacerea activitãþilor didactice se plãtesc taxe de
disciplinã, stabilite de Senatul universitãþii la începutul fiecãrui an universitar.
Studentul va putea reface activitatea ºi susþine examenele doar pentru
disciplinele incluse în contractul anual de studii.
Art. 32. Studentul care acumuleazã minimum 30 de credite din anul curent
poate fi înscris în anul de studii urmãtor. În caz contrar va fi exmatriculat sau, la
cerere, poate fi reînscris în acelaºi an de studiu, în regim cu taxã de ºcolarizare.

La Facultatea de Medicinã ºi Farmacie reînscrierea în acelaºi an de studii
este posibilã doar o singurã datã ºi nu mai mult de trei ori pe toatã durata
ºcolarizãrii, prevedere care se aplicã din anul univ. 2010/2011 începând cu
anul I de studii.
În cazul Facultãþii de Medicinã ºi Farmacie, studenþii de la specializãrile
cu durata de 5 – 6 ani pot accede în anul IV de studii numai dacã au dobândit
toate creditele aferente anilor anteriori. În caz contrar vor fi exmatriculaþi sau, la
cerere, pot fi reînscriºi în acelaºi an de studiu, în regim cu taxã de ºcolarizare,
prevedere care se aplicã din anul univ. 2009/2010 începând cu anul I de
studii.
Studenþii specializãrii Arhitecturã pot fi înscriºi în anul de studii urmãtor
dacã acumuleazã minimum 30 de credite din anul curent ºi nu deþin mai mult de
30 credite restante aferente disciplinelor nepromovate din anii anteriori. În caz
contrar vor fi exmatriculaþi sau, la cerere, pot fi reînscriºi în acelaºi an de studiu,
în regim cu taxã de ºcolarizare.
Dupã parcurgerea unui an de studii, un student se poate afla în urmãtoarele
situaþii ºcolare:




Student cu ani de studii promovaþi, când studentul a acumulat
numãrul total de credite (60) aferente anului de studii curent ºi nu
deþine discipline nepromovate din anii anteriori.

Student cu an de studii creditat, când studentul este înscris în anul
14
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urmãtor de studii fãrã a avea toate examenele promovate, dar
respectã prevederile prezentului articol.


Student în an complementar (an de repetare), când studentul nu
satisface cerinþele impuse de prezentul articol.

Art. 33. Studenþii care nu au obþinut creditele necesare înscrierii în anul de
studii urmãtor ºi sunt reînscriºi în acelaºi an de studii trebuie sã satisfacã
cerinþele planului de învãþãmânt al promoþiei respective (promoþia cu care îºi
reiau studiile).
Art. 34. Studenþii care au fost înscriºi în anul de studii urmãtor dar care nu
au promovat examenele la o disciplinã pentru care planul de învãþãmânt vechi
prevedea un singur examen iar noul plan de învãþãmânt prevede douã examene,
le vor susþine pe amândouã în regim cu taxã de disciplinã aferentã creditelor
alocate.
În cazul în care o disciplinã nepromovatã nu se regãseºte în noul plan de
învãþãmânt (plan curent), dar s-a regãsit în planul de învãþãmânt al
promoþiei cu care îºi finalizeazã studiile, studentul o va include în Contractul
anual de studii, fiind parcursã în regim cu taxã de disciplinã prin consultaþiile
acordate de cãtre cadrul didactic care a deþinut calitatea de titular de disciplinã.
Promovarea disciplinei va fi posibilã în urma unui examen susþinut cu acest
cadru didactic, asistat de cãtre cadrul didactic cu care s-au efectuat lucrãrile
practice, proiectele, stagiile etc.
Art. 35. Creditele obþinute de studenþi pe baza contractelor de studii
încheiate de cãtre Universitatea din Oradea cu alte universitãþi din þarã sau
strãinãtate (prin programe de integrare europeanã sau programe internaþionale)
se vor echivala prin convenþii scrise încheiate între facultãþile de acelaºi profil
sau de profile înrudite (transferabilitatea internã ºi externã a creditelor), cu
respectarea Procedurii de recunoaºtere a creditelor aprobatã de Senatul
universitãþii ºi a prevederilor Cap. IX ºi Cap. X din prezentul regulament.
Creditele realizate în condiþiile prezentului articol se considerã obþinute în
semestrul în care disciplina figureazã în Contractul anual de studii. Echivalarea
disciplinelor ºi acordarea creditelor corespunzãtoare se face de cãtre o comisie
stabilitã de Consiliul facultãþii la începutul fiecãrui an universitar. În cazul
examenelor echivalate se va menþiona în Suplimentul la Diplomã faptul cã
disciplina corespunzãtoare a fost echivalatã.

Art. 36. Dacã la sfârºitul duratei legale a programului de studii studentul
nu a obþinut toate creditele stabilite prin planul de învãþãmânt, dar a dobândit
minimum 30 de credite din anul terminal, el poate solicita, prin cerere,
15
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reînscrierea în anul terminal, în regim cu taxã de disciplinã, atât pentru
disciplinele nepromovate cât ºi pentru disciplinele apãrute ca diferenþe în urma
eventualelor modificãri ale planului de învãþãmânt, discipline ce vor fi
consemnate în Contractul anual de studii.
Studentul care se aflã în aceastã situaþie trebuie sã satisfacã cerinþele
planului de învãþãmânt al promoþiei cu care îºi încheie studiile. Prin urmare, el
va fi considerat absolvent al promoþiei cu care îºi dobândeºte toate creditele
necesare finalizãrii studiilor ºi va susþine examenul de finalizare a acestora în
sesiunea programatã pentru aceastã promoþie.

În cazul în care, la sfârºitul anului universitar, studentul aflat în aceastã
situaþie nu a dobândit toate creditele el va fi exmatriculat. La cerere, studentul
poate fi reînmatriculat, în regim cu taxã de ºcolarizare, într-un an de studii
determinat în urma compatibilizãrii planurilor de învãþãmânt, satisfãcând
cerinþele planului de învãþãmânt al promoþiei cu care îºi finalizeazã studiile.
Dupã parcurgerea unui an universitar studentul poate candida pentru obþinerea
unui loc bugetat, în conformitate cu procedura privind accederea, pe parcursul
studiilor, la finanþarea de la bugetul statului, a studenþilor admiºi în regim „cu
taxã” aprobatã de Senatul universitãþii.
Dacã la sfârºitul duratei legale a programului de studii, studentul nu a
dobândit 30 credite din anul terminal, el va fi exmatriculat, cu posibilitatea
reînmatriculãrii în condiþiile precizate la alineatul anterior.

Art. 37. Disciplinele planului de învãþãmânt vor fi codificate printr-un
sistem unic la nivelul universitãþii dupã cum urmeazã:





denumirea prescurtatã a facultãþii stabilitã la nivelul universitãþii,
constituitã din 4 caractere (litere);

denumirea prescurtatã a domeniului de licenþã în care se
încadreazã disciplina, conform listei MECTS, constituitã din 4
caractere (litere);

numãrul curent al disciplinei în planul de învãþãmânt, stabilit de
administratorul de aplicaþie la nivel de universitate împreunã cu
reprezentantul facultãþii, constituitã dintr-o combinaþie de 3 cifre.

Art. 38. La nivelul fiecãrei facultãþi ºi al fiecãrei specializãri vor fi
desemnaþi tutori sau coordonatori de credite, care vor asigura consilierea
studenþilor.
Art. 39. Formele de verificare prevãzute în planurile de învãþãmânt sunt:
examen, colocviu ºi verificare pe parcurs. Numãrul de discipline prevãzute în
16
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planul de învãþãmânt pe un semestru sub forma de verificare „examen” este
precizat prin standarde specifice elaborate de cãtre Agenþia Românã pentru
Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior (ARACIS).

Examenele ºi colocviile se susþin numai în sesiunile regulamentare, þinând
cont ºi de art. 27. Ziua ºi ora desfãºurãrii acestora, pentru toate formele de
învãþãmânt, se stabilesc de cãtre decanate, la propunerea grupelor de studenþi ºi
cu acordul cadrului didactic titular de disciplinã.
Studenþii se pot prezenta pentru susþinerea unui examen numai dacã au
parcurs integral activitãþile de laborator, proiecte, stagii etc., prevãzute în
planurile de învãþãmânt ºi activitãþile cu frecvenþã obligatorie, integralã sau
procentualã, stabilite de Consiliul facultãþii, cu respectarea prevederilor art. 10,
ale disciplinelor incluse în Contractul anual de studii. Pentru activitãþile practice
(lucrãri de laborator, stagii, proiecte etc.) Consiliul facultãþii va admite un numãr
de absenþe care în mod obligatoriu vor fi recuperate, în caz contrar studentul va
fi obligat sã-ºi refacã disciplina în urmãtorul an universitar. Recuperarea se va
face dupã un program stabilit de cadrul didactic care efectueazã aceste activitãþi
pânã la sfârºitul semestrului sau a anului universitar curent, acesta având o
evidenþã clarã pe care o va prezenta înainte de examen sub semnãturã titularului
de curs.
Art. 40. Modul de susþinere a examenelor – probã scrisã, probã oralã sau
probã scrisã ºi oralã – se stabileºte pentru fiecare disciplinã în parte, prin catedre,
la propunerea titularului de disciplinã, cu aprobarea Consiliului facultãþii, se
afiºeazã la avizierele facultãþii la începutul anului universitar ºi se comunicã la
începutul fiecãrui semestru prin fiºa disciplinei.

Art. 41. Examinarea o va face obligatoriu cadrul didactic care a predat
disciplina respectivã, asistat de cadrul didactic care a condus seminariile,
lucrãrile practice, stagiile etc. sau de un alt cadru didactic de specialitate. În
cazul în care, din motive bine întemeiate, titularul de disciplinã lipseºte, decanul
va stabili pentru desfãºurarea examenului o comisie formatã din trei cadre
didactice, comisie propusã de cãtre catedra de specialitate.

Art. 42. Notarea rãspunsurilor studentului la examene, colocvii, verificãri
pe parcurs, proiecte se face, de regulã, cu note de la 10 la 1, exprimate prin
numere întregi, nota minimã de promovare fiind 5 (cinci). În unele cazuri,
stabilite prin instrucþiuni specifice ARACIS, evaluãrile pot fi apreciate ºi cu
calificative, dupã caz.
Cadrul didactic examinator va motiva studenþilor nota acordatã, în cazul în
care existã solicitãri în acest sens.
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Studenþii pot sã se prezinte la formele de verificare, dacã au îndeplinit
toate cerinþele disciplinei de învãþãmânt, având asupra lor carnetul de student, în
care cadrul didactic examinator va consemna, la finalizarea examinãrii, nota
obþinutã.
La discipline la care se susþin mai multe probe examinatorul va stabili o
singurã notã, cifrã întreagã, prin aprecierea tuturor rezultatelor obþinute de
student. Ponderea fiecãrei probe este prevãzutã în fiºa disciplinei.

Cataloagele completate la toate rubricile ºi semnate de cãtre cadrul
didactic examinator ºi cadrul didactic care asistã la examen vor fi depuse
obligatoriu la secretariat, cel tîrziu a doua zi de la susþinerea examenului oral ºi
în maximum trei zile de la data examenului scris.

Secretariatele facultãþilor vor introduce în aplicaþia UNIWEB
rezultatele evaluãrilor în maximum 3 zile de la data susþinerii acestora, în
conformitate cu cataloagele de examen semnate de cãtre cadrele didactice.
Studentul care nu se prezintã la examenele planificate într-o sesiune se
trece “absent” în catalogul de examen. Excepþie fac cei care beneficiazã de
prelungirea încheierii situaþiei ºcolare. Nu se menþioneazã absenþa în sesiunea de
restanþe din iarnã ºi din varã, dar se menþioneazã în sesiunea de restanþe din
toamnã.
Art. 43. Încheierea situaþiei ºcolare semestriale la disciplinele prevãzute în
planul de învãþãmânt cu verificare pe parcurs se va face cu o sãptãmânã înainte
de sesiunea de examene programatã.

Art. 44. Încheierea situaþiei ºcolare a studentului de la învãþãmântul cu
frecvenþã (de zi), cu frecvenþã redusã ºi la distanþã se face cu cel puþin 10 zile
înainte de începerea noului an universitar. Studenþii sportivi de performanþã
beneficiazã de prevederile Ordinului MECTS în vigoare.
Art. 45. Studentul care încearcã sã promoveze examenul prin fraudã va fi
exmatriculat prin decizia Rectorului, la propunerea Consiliului facultãþii.
Art. 46. Studenþii care în anul nepromovat au fost spitalizaþi sau au avut
concedii medicale pe o perioadã mai mare de 60 de zile, din care minimum 20 de
zile consecutive, atestate prin certificate medicale, pot fi reînscriºi în acelaºi an
de studii cu dreptul de a candida pentru un loc bugetat. Aprobarea reînscrierii, la
cerere, în acelaºi an de studii se face de cãtre decanul facultãþii pe baza
certificatelor eliberate de cãtre unitãþile medicale. Certificatele medicale vor fi
depuse la secretariatul facultãþii în cel mult 5 zile de la data eliberãrii acestora ºi
vor însoþi cererea înregistratã de reînscriere în acelaºi an de studii.
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Art. 47. Activitãþile de practicã în specialitate sunt obligatorii pentru
studentul a cãrui specializare cuprinde ºi acest tip de activitate, conform
cerinþelor ARACIS. Verificarea cunoºtinþelor dobândite de student în
activitatea practicã se face prin examinare. Comisia de examinare este formatã
din cadrele didactice care au coordonat ºi îndrumat aceastã activitate. Practica
pedagogicã se va desfãºura conform planurilor de învãþãmânt ºi metodologiei
elaborate de Departamentul pentru Pregãtirea ºi Perfecþionarea Personalului
Didactic, cu respectarea prevederilor Legii 1/2011, Legea educaþiei
naþionale.

Art. 48. Rezultatele unui examen sau ale unei evaluãri pot fi anulate
de cãtre decanul facultãþii în temeiul prevederilor din Carta universitarã,
atunci când se dovedeºte cã acestea au fost obþinute în mod fraudulos sau
prin încãlcarea prevederilor Codului de eticã ºi deontologie universitarã-.
Decanul poate dispune reorganizarea examenului (art.144, alin. 4 din Legea
educaþiei naþionale).
Art. 49. Un an de studii se considerã promovat, dacã studentul obþine toate
cele 60 de credite aferente. În aceastã situaþie studentul se considerã integralist.
CAP. VI. CONTINUAREA STUDIILOR, ÎNTRERUPEREA DE STUDII,
TRANSFERÃRI, REÎNMATRICULÃRI
Art. 50. Absolvenþii cu diplomã de învãþãmânt superior de scurtã duratã
pot continua studiile pentru a obþine licenþa în cadrul ciclului I – studii
universitare de licenþã, conform art. 16, alin. (2), din Legea 288/2004 - Legea
privind organizarea studiilor universitare.
Înscrierea, prin concurs de admitere, este posibilã doar pentru
specializãrile care aparþin aceluiaºi domeniu de licenþã cu specializãrile absolvite
în cadrul învãþãmântului superior de scurtã duratã.
Creditele de studii transferabile, pe baza cãrora se admite înscrierea
acestor absolvenþi la învãþãmântul universitar de licenþã, se obþin în urma
analizei comparative a planurilor de învãþãmânt ºi a programelor analitice
(fiºelor disciplinelor) aferente disciplinelor promovate la învãþãmântul de scurtã
duratã ºi respectiv a disciplinelor prevãzute în planurile de învãþãmânt ale
studiilor universitare de licenþã.

Candidaþii admiºi vor susþine examenele de diferenþã stabilite de consiliile
facultãþilor printr-o comisie constituitã ºi aprobatã în acest scop ºi vor fi înscriºi
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în anul de studiu corespunzãtor examenelor recunoscute ºi numãrului de credite
acumulate, cu respectarea art. 32. Examenele de diferenþã sunt asimilate
examenelor restante, aferente disciplinelor nepromovate, discipline pentru care
studentul reface activitatea ºi va plãti taxa de refacere a disciplinei, calculatã în
conformitate cu art. 30 din prezentul regulament.
Responsabilitatea privind respectarea acestor prevederi revine exclusiv
decanilor facultãþilor.
Art. 51. Absolvenþii cu diplomã de licenþã pot urma o a doua specializare
în condiþiile stabilite prin metodologia admiterii aprobatã de Senat ºi prin
metodologiile proprii facultãþilor, în urma unui concurs de admitere.

Studenþii care urmeazã o a doua facultate (specializare/program de studii),
concomitent la cel mult douã programe de studii, indiferent de instituþiile de
învãþãmânt care le oferã (art. 199, alin. 3 din Legea educaþiei naþionale), sau
ca absolvent cu diplomã de licenþã, studenþii reînmatriculaþi, studenþii care îºi
continuã studiile, în urma unui concurs de admitere, sau studenþii transferaþi, vor
fi înmatriculaþi sau reînmatriculaþi, dupã caz, în anul de studii corespunzãtor
examenelor recunoscute ºi numãrului de credite acumulate, cu respectarea
condiþiilor prevãzute la art. 32, 49 ºi 50 din prezentul regulament. Ei vor candida
pentru ocuparea unui loc bugetat, în condiþiile prevãzute de legislaþia în vigoare
referitor la finanþarea ciclurilor universitare, indiferent de media obþinutã la
admitere, ierarhizând situaþia lor ºcolarã prin comparaþie cu situaþia ºcolarã a
studenþilor seriei cu care vor urma studiile.
Conform art. 142, alin. (6) din Legea educaþiei naþionale „O persoanã
poate beneficia de finanþare de la buget pentru un singur program de
licenþã, pentru un singur program de master ºi pentru un singur program
de doctorat”.
Examenele de diferenþã, stabilite de cãtre consiliile facultãþilor printr-o
comisie constituitã ºi aprobatã în acest scop, sunt asimilate examenelor
nepromovate ºi vor fi susþinute în sesiunea corespunzãtoare semestrului în care
sunt prevãzute disciplinele aferente în planul de învãþãmânt al promoþiei cu care
studenþii, înmatriculaþi sau reînmatriculaþi, dupã caz, îºi urmeazã ºcolarizarea,
sau în sesiunea de restanþe.

La Facultatea de Medicinã ºi Farmacie, a doua specializare/program de
studiu poate fi urmatã prin concurs de admitere, începând cu anul I de studii în
cazul candidaþilor pentru care specializarea absolvitã anterior nu aparþine
domeniului Sãnãtate. Nu pot fi recunoscute creditele obþinute anterior decât
pentru disciplinele fundamentale incluse în planurile de învãþãmânt ale
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specializãrilor/programelor de studii absolvite, din acelaºi domeniu de licenþã, cu
o duratã cel puþin egalã cu durata specializãrii pe care o va urma, dacã
standardele ºi reglementãrile în domeniu permit aceasta.

Art. 52. La cererea motivatã a studentului, Consiliul facultãþii poate
aproba, pe toatã durata ºcolarizãrii, întreruperea studiilor, începând cu anul
universitar urmãtor, pe o perioadã de maximum 2 ani atât în cazul studiilor
universitare de licenþã cât ºi în cazul studiilor universitare de masterat. Termenul
limitã pentru depunerea cererilor este data începerii anului universitar solicitat
pentru a fi întrerupt. Reluarea studiilor se va face în condiþiile planului de
învãþãmânt specific anului de studii în care se solicitã înscrierea, fapt ce trebuie
adus la cunoºtinþa studentului în momentul întreruperii studiilor, menþionând pe
cererea de întrerupere cã a luat act de acest lucru, cu dreptul de a candida pentru
un loc bugetat.
Nu se acordã întrerupere de studii studenþilor aflaþi în situaþia de
exmatriculare.

Art. 53. Studentul poate fi transferat de la o formã de învãþãmânt la alta,
de la o specializare la alta, de la o facultate la alta ºi de la o instituþie de
învãþãmânt superior la alta, þinând seama de aplicarea sistemului de credite
transferabile (numãr minim de credite necesar anului de studiu în care va fi
înmatriculat) ºi compatibilitatea planurilor de învãþãmânt.
Transferul de la specializãrile acreditate sau autorizate provizoriu ale
instituþiilor de învãþãmânt superior particulare este posibil, la forma cu taxã fãrã
concurs de admitere. În cazul în care candidatul doreºte transferul pe locuri
bugetate, pentru a intra în competiþie cu studenþii specializãrii unde solicitã
transferul, el trebuie sã participe la concursul de admitere organizat de cãtre
facultate în sesiunile programate.
Studenþii cetãþeni ai þãrilor din Uniunea Europeanã, SEE, Confederaþia
Elveþianã, precum ºi din þãrile terþe, pot continua studiile (echivalent
transferului) la Universitatea din Oradea în baza Normelor de organizare ºi a
criteriilor generale de admitere pentru candidaþii strãini.
Cererile de transfer se depun la secretariatul facultãþii care urmeazã sã
primeascã studentul pânã la 15 septembrie, iar rãspunsul se va da cu cel puþin 5
zile înainte de începerea anului universitar.
În cazuri excepþionale, cererile de transfer pot fi depuse ºi ulterior datei de
15 septembrie, dar vor fi soluþionate cel târziu pânã la data de 15 octombrie a
anului curent.
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Transferarea studentului se poate face numai pentru anul II ºi urmãtorii, în
cadrul aceluiaºi domeniu de licenþã sau între domenii de licenþã apropiate, din
acelaºi domeniu fundamental.
În cazul Facultãþii de Medicinã ºi Farmacie, transferul este posibil numai
pentru studenþii ºcolarizaþi în domeniul Sãnãtate, integraliºti (fãrã credite restante
din anii anteriori), cu excepþia unor situaþii deosebite care vor fi discutate la
nivelul instituþiilor implicate. Se acceptã doar transferul între aceleaºi
specializãri, între specializãrile Medicinã - Medicinã dentarã, între specializãrile
cu durata de ºcolarizare de 3 – 4 ani, precum ºi de la o specializare cu durata de
5 – 6 ani la o specializare cu durata de 3 – 4 ani, respectând gradul de apropiere a
acestora. Nu se acceptã transferul studenþilor exmatriculaþi din motive
disciplinare.

Cererile de transfer trebuie sã conþinã aprobãrile decanilor ºi rectorilor
instituþiilor implicate în transfer. Dacã transferul se realizeazã între facultãþile
Universitãþii din Oradea, cererile vor fi aprobate de decanii facultãþilor ºi rectorul
universitãþii.
Transferul studenþilor între specializãri ale aceleiaºi facultãþi se face cu
aprobarea Consiliului facultãþii, sub semnãtura decanului.
Consiliul facultãþii care primeºte studentul transferat, printr-o comisie
aprobatã de cãtre acesta, stabileºte:




recunoaºterea sau echivalarea examenelor ºi a creditelor prin
analiza comparativã a planurilor de învãþãmânt ºi a fiºelor
disciplinelor;
examenele de diferenþã, asimilate ca examene restante, ºi alte
obligaþii didactice, astfel încât studentul transferat sã fie adus la
acelaºi plan de învãþãmânt cu toþi studenþii seriei în care a fost
înscris;

Dispoziþia de înmatriculare (în copie) se transmite unitãþii de învãþãmânt
de unde vine studentul, în vederea emiterii actelor de studii cãtre facultatea la
care s-a transferat (diploma de bacalaureat, situaþia ºcolarã pe ani de studii,
certificatul de naºtere – copie legalizatã etc.).

Art. 54. Studenþii exmatriculaþi sau retraºi, în condiþiile prezentului
regulament ºi care au fost ºcolarizaþi în baza Legii 288/2004, pot fi
reînmatriculaþi, la cerere, o singurã datã, în cadrul aceleiaºi specializãri (cu
excepþia exmatriculaþilor anului I de studii – care nu se reînmatriculeazã), cu
acordul Consiliului facultãþilor, prin decizia Rectorului, în regim cu taxã de
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ºcolarizare, în anul de studii permis în urma recunoaºterii creditelor dobândite
anterior prin compatibilizarea planurilor de învãþãmânt ºi a fiºelor disciplinelor.
Ei vor susþine examenele de diferenþã stabilite, în aceleaºi condiþii ca ºi cele
prevãzute în articolul anterior pentru studentul transferat.

Studenþii studiilor universitare de licenþã (ciclul I) exmatriculaþi sau retraºi
în urmã cu mai mult de cinci ani, raportat la data solicitãrii reînmatriculãrii, pot
fi reînmatriculaþi în condiþiile prezentului articol, numai în urma concursului de
admitere.
Studenþii ºcolarizaþi conform Legii 84/1995 ºi care au fost exmatriculaþi
sau retraºi nu pot fi reînmatriculaþi. Ei pot dobândi statutul de student în urma
unui concurs de admitere cu posibilitatea recunoaºterii creditelor obþinute
anterior.
Studenþii exmatriculaþi de la studiile universitare de masterat (ciclul II) nu
vor fi reînmatriculaþi. Ei au dreptul sã se înscrie la un nou concurs de admitere,
în ciclul II, numai pe locuri cu taxã, indiferent de forma de învãþãmânt, cu
posibilitatea de recunoaºtere a creditelor obþinute anterior (art. 25 din H.G.
404/2006, privind organizarea ºi desfãºurarea studiilor universitare de
masterat).
Studenþii care s-au retras sunt consideraþi studenþi exmatriculaþi.

În cazul Facultãþii de Medicinã ºi Farmacie reînmatricularea, în condiþiile
prezentului articol, este posibilã cu concurs de admitere dacã exmatricularea sau
retragerea s-au produs în urmã cu mai mult de cinci ani, raportat la data
solicitãrii reînmatriculãrii, în caz contrar fãrã concurs de admitere.
Conform art. 147, alin. (2) din Legea 1/2011, Legea educaþiei naþionale
„studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca urmare a
exmatriculãrii datorate încãlcãrii prevederilor Codului de eticã ºi
deontologie universitarã nu pot fi recunoscute în cazul unei noi
înmatriculãri”.

Art. 55. Persoanele care au fost studenþi la alte facultãþi din þarã ºi au fost
exmatriculate ori s-au retras beneficiazã de prevederile articolului anterior numai
dacã redobândesc statutul de student, în urma participãrii la concursul de
admitere în sesiunile organizate prin metodologia de admitere elaboratã de cãtre
facultãþile Universitãþii din Oradea.
CAP. VII. RECOMPENSE ªI SANCÞIUNI

Art. 56. Pentru performanþe deosebite în activitatea profesionalã,
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ºtiinþificã ºi de cercetare studentul poate fi recompensat prin:

a) Acordarea diplomei de excelenþã (dacã pe întreg parcursul ºcolaritãþii a
obþinut numai note de 10, iar media examenului de licenþã este minimum 9,50),
ºi a diplomei de merit pentru ºefii de promoþie;

b) Burse speciale (de merit, de performanþã), în conformitate cu
reglementãrile în vigoare privind atribuirea acestora;
c) Alte forme de premiere stabilite de Consiliul facultãþii din fondurile
proprii, în regim de autofinanþare, în conformitate cu reglementãrile legale;
d) Burse de mobilitãþi în programe Socrates/Erasmus;

e) Diplome ºi distincþii stabilite de Senatul Universitãþii din Oradea.

Art. 57. Nerespectarea de cãtre studenþi ºi studenþii – doctoranzi a
îndatoririlor ce decurg din prezentul regulament, precum ºi a prevederilor
cuprinse în Carta universitarã adoptatã de cãtre Senatul Universitãþii din Oradea,
atrage dupã sine aplicarea urmãtoarelor sancþiuni:
a) Avertisment scris;

b) Suspendarea dreptului de a locui în cãmin;
c) Exmatricularea.

Sancþiunile de la punctele a ºi b, se aplicã de cãtre Consiliul facultãþii,
sancþiunea b aplicându-se la propunerea Comisiei de cazare a universitãþii
iar sancþiunea de la punctul „c” se aplicã de cãtre Rector, la propunerea
Consiliului facultãþii, în funcþie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor ºi de
condiþiile în care au fost sãvârºite. Ele pot fi contestate în termen de 30 de zile.

Exmatricularea studenþilor, din motive profesionale, se face la sfârºit de an
universitar, în condiþiile stabilite prin prezentul regulament ºi nu poate fi
contestatã.
Exmatricularea în baza art. 45 din prezentul regulament se produce din
momentul emiterii deciziei de cãtre Rectorul universitãþii.
Sancþiunile care se pot aplica de cãtre comisia de eticã universitarã
studenþilor ºi studenþilor – doctoranzi (art.319 din Legea educaþiei
naþionale) pentru încãlcarea eticii universitare sunt:
a) Avertisment scris
b) Exmatricularea

c) Alte sancþiuni prevãzute de codul de eticã ºi deontologie
universitarã.
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Sancþiunile stabilite de cãtre comisia de eticã ºi deontologie
universitarã sunt puse în aplicare, conform art. 322 din Legea educaþiei
naþionale, de cãtre decan sau rector, dupã caz, în termen de 30 de zile de la
stabilirea acestora.
CAP. VIII. FINALIZAREA STUDIILOR

Art. 58. Finalizarea studiilor în învãþãmântul superior se face în
conformitate cu legislaþia în vigoare ºi cu Ordinele MECTS emise în acest sens.
Art. 59. Universitatea din Oradea poate organiza examene de finalizare a
studiilor pe baza unui regulament propriu (art. 143 din Legea educaþiei
naþionale) aprobat de senatul universitar ºi care respectã metodologia –
cadru, aprobatã prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi
sportului.

Art. 60. Structura examenului de finalizare a studiilor, numãrul de probe,
forma examinãrii (scrisã, oralã, practicã), conþinutul (tematica, bibliografia) se
stabilesc de cãtre decanate, la propunerea catedrelor, în funcþie de specificul
specializãrilor, de metodologia elaboratã de MECTS ºi de metodologia proprie
aprobatã de Senat.
Art. 61. Comisiile pentru examenul de finalizare a studiilor sunt propuse
de cãtre catedre, avizate de Consiliul facultãþii ºi aprobate de Senat. Ele pot fi
menþinute aceleaºi ºi pentru sesiunea de iarnã (ianuarie, februarie, martie), din
anul universitar urmãtor. Tematica rãmâne neschimbatã.
Art. 62. Candidaþii la examenul de finalizare a studiilor trebuie sã
îndeplineascã toate condiþiile prevãzute de ordinele emise în acest sens de
MECTS ºi de reglementãrile în vigoare.
Art. 63. Absolvenþii care nu au promovat examenul de finalizare a
studiilor primesc, la cerere, o adeverinþã de absolvire a studiilor ºi o situaþie
ºcolarã.
Art. 64. Absolventul care a parcurs modulul I al Departamentului pentru
Pregãtirea ºi Perfecþionarea Personalului Didactic primeºte un certificat de nivel
A , iar cel care a parcurs modulul II, un certificat de nivel B.
Art. 65. Absolvenþii care nu au promovat examenul de finalizare a
studiilor se pot înscrie într-o sesiune ulterioarã, în vederea susþinerii acestuia, la
aceeaºi instituþie sau la o altã instituþie organizatoare pentru specializarea
respectivã, în condiþiile ºi în conformitate cu prevederile metodologice elaborate
în acest sens.
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CAP. IX. RECUNOAªTEREA PERIOADELOR DE STUDII
EFECTUATE LA INSTITUÞII DE ÎNVÃÞÃMÂNT SUPERIOR DIN
STRÃINÃTATE
TRANSFERABILITATEA CREDITELOR

Art. 66. Prezentul capitol se referã la recunoaºterea perioadelor de studii
efectuate de cãtre studenþii care urmeazã parþial ciclul de studii universitare de
licenþã, respectiv a studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, în instituþiile
de învãþãmânt superior din afara României pe baza unor acorduri, contracte ºi
programe internaþionale, cu excepþia studiilor efectuate prin programul Erasmus.
Perioadele de studii efectuate prin mobilitãþile Erasmus sunt recunoscute în baza
regulamentului specific elaborat în acest sens.
Recunoaºterea perioadelor de studii efectuate la alte instituþii de
învãþãmânt superior din þarã sau din strãinãtate se va face în baza unor
regulamente elaborate la nivelul fiecãrei facultãþi în concordanþã cu Procedura
SEAQ – PL – U.08 „Procedura pentru recunoaºterea creditelor obþinute în alte
instituþii de învãþãmânt superior”.

Recunoaºterea ºi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii
efectuate în þarã sau în strãinãtate se realizeazã în baza unei metodologii –
cadru stabilite prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi
sportului ºi a unor metodologii specifice aprobate de senatul universitar, pe
baza normelor europene, ale sistemului european de acumulare ºi transfer
al creditelor de studiu, cu respectarea metodologiei – cadru (art. 147 din
Legea educaþiei naþionale).
Art. 67. Studiile universitare efectuate integral în alte instituþii de
învãþãmânt superior sunt acceptate prin recunoaºterea de cãtre Universitatea din
Oradea, respectiv de cãtre MECTS, în cazul studiilor efectuate în strãinãtate, a
diplomei pe care o deþine studentul.
Art. 68. La Universitatea din Oradea sunt recunoscute studiile universitare
de licenþã ºi studiile universitare de masterat, efectuate la instituþiile de
învãþãmânt superior din strãinãtate în urmãtoarele condiþii :
A. Cazul studenþilor Universitãþii din Oradea care efectueazã studiile la
instituþii de învãþãmânt superior din strãinãtate.
A.1. Instituþia de învãþãmânt superior din strãinãtate trebuie sã fie
acreditatã ºi recunoscutã la nivelul þãrii din care face parte.
A.2. Instituþia de învãþãmânt superior strãinã trebuie sã fie recunoscutã la
26
1

Regulament privind activitatea profesionala a studentilor în baza ECTS

nivelul României, prin MECTS.
A.3. În cazul în care studiile vor fi efectuate în state membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaþiului Economic European, recunoaºterea perioadei de
studii se va efectua cu respectarea legilor specifice în vigoare.
A.4. Existenþa unui acord bilateral, semnat de cãtre rectorii ºi decanii
implicaþi, încheiat între Universitatea din Oradea ºi instituþia de învãþãmânt
superior din strãinãtate în care urmeazã a efectua studiile, în care vor fi
menþionate disciplinele studiate.
A.5. În timpul efectuãrii unor perioade limitate de studiu în alte instituþii
(instituþii gazdã), studenþii rãmân înmatriculaþi la Universitatea din Oradea
(instituþia de origine).
A.6. Domeniul ºi specializarea în care vor fi efectuate studiile trebuie sã se
regãseascã în nomenclatorul românesc al specializãrilor universitare.
A.7. Numãrul de credite atribuite disciplinelor parcurse, prevãzut în planul
de învãþãmânt (curricula universitarã) al instituþiei în care se vor efectua studiile,
trebuie sã fie comparabil cu numãrul de credite din planul de învãþãmânt al
specializãrii de la Universitatea din Oradea.
A.8. Fiºele disciplinelor din planurile de învãþãmânt ale instituþiei de
învãþãmânt strãine ºi ale Universitãþii din Oradea trebuie sã fie sensibil identice.
În cazul în care se constatã diferenþe majore, studentul va susþine examene de
diferenþã, în baza unei tematici stabilite de cãtre titularul de disciplinã de la
Universitatea din Oradea, în una din sesiunile de examene sau de restanþe
prevãzute prin Regulamentul privind Activitatea Profesionalã a Studenþilor. În
cazul în care examenul nu va fi promovat creditele atribuite disciplinei nu vor fi
dobândite, disciplina în cauzã fiind consideratã disciplinã restantã.
A.9. Numãrul anilor de studii (semestre) specific specializãrii, în þarã ºi
strãinãtate, trebuie sã fie acelaºi.
A.10. Mobilitãþile, specifice ciclului studiilor universitare de licenþã ºi de
masterat, sunt acceptate o singurã datã pe toatã durata legalã a ºcolarizãrii.
A.11. Studentul care solicitã mobilitatea trebuie sã deþinã toate creditele
aferente anului de studii în care este înscris. Media ponderatã a anilor anteriori
promovaþi trebuie sã fie minimum 8 (opt).
A.12. Perioada studiilor urmate la instituþia de învãþãmânt superior
partenerã din strãinãtate este de unul sau douã semestre.
A.13. Studentul acceptat la studii în strãinãtate va menþiona în Contractul
anual de studii disciplinele care vor fi parcurse la universitatea partenerã,
discipline care prezintã o corespondenþã în planul de învãþãmânt al specializãrii
urmate la Universitatea din Oradea.
A.14. Studentul beneficiazã de recunoaºterea academicã a perioadei de
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studii încheiate la instituþia de învãþãmânt superior partenerã, precum ºi a
rezultatelor obþinute la examene sau alte forme de verificare, numai dacã posedã,
iniþial, acceptul scris al cadrelor didactice de la Universitatea din Oradea
implicate prin disciplinele aferente acestei perioade. Mobilitatea este acceptatã
de cãtre Consiliul facultãþii, la propunerea decanului, în urma solicitãrii scrise a
studentului, solicitare exprimatã pânã la începutul unui semestru.
A.15. În Suplimentul la Diplomã al studentului se vor înscrie rezultatele
profesionale din perioada recunoscutã, menþiuni privind instituþia gazdã ºi durata
studiilor.
A.16. Studiile la instituþia de învãþãmânt partenerã din strãinãtate vor fi
efectuate pe cont propriu valutar, în baza unor burse dobândite personal, sau în
condiþiile stabilite prin acordul bilateral între cele douã instituþii.
A.17. Durata studiilor efectuate în strãinãtate, perioada ºi disciplinele
parcurse vor fi menþionate în Contractul anual de studii.
A.18. Creditele aferente disciplinelor urmate la instituþia de învãþãmânt
superior din strãinãtate vor fi recunoscute printr-o comisie, alcãtuitã la
propunerea decanului ºi aprobatã de Consiliul facultãþii, din care va face parte, în
mod obligatoriu, cadrul didactic titular de disciplinã implicat din cadrul facultãþii
Universitãþii din Oradea.
A.19. Nu se acceptã mobilitãþi pentru studenþii înscriºi în anul I sau în anul
terminal al studiilor universitare de licenþã.
B. Cazul studenþilor/absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt superior
din strãinãtate care efectueazã studii la Universitatea din Oradea.
B.1. În aceastã categorie sunt incluºi studenþii înscriºi la instituþii de
învãþãmânt superior din strãinãtate care vor efectua parþial studii universitare de
licenþã ºi de masterat, precum ºi studenþii care vor efectua integral studii
universitare de doctorat, la Universitatea din Oradea.
B.2. Instituþia de învãþãmânt superior din strãinãtate trebuie sã fie
acreditatã ºi recunoscutã la nivelul þãrii din care face parte.
B.3. Instituþia de învãþãmânt superior din strãinãtate trebuie sã fie
recunoscutã la nivelul României, prin MECTS.
B.4. Diplomele absolvenþilor ciclului de studii universitare de licenþã
trebuie sã fie recunoscute de cãtre MECTS. Studiile universitare de masterat sau
de doctorat pot fi urmate la Universitatea din Oradea numai prin acceptul scris
acordat de cãtre MECTS.
B.5. În cazul studenþilor/absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt superior
din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaþiului Economic European,
recunoaºterea perioadelor de studii ºi a diplomelor obþinute se va face respectând
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legile specifice în vigoare.
B.6. În timpul efectuãrii unor perioade limitate de studiu la Universitatea
din Oradea (instituþia gazdã), studenþii rãmân înmatriculaþi la instituþia de
învãþãmânt superior de origine.
B.7. Domeniul ºi specializarea în care vor fi efectuate studiile universitare
de licenþã la Universitatea din Oradea trebuie sã coincidã cu cele ale instituþiilor
de învãþãmânt superior strãine partenere.
B.8. Numãrul de credite atribuite disciplinelor parcurse în ciclul de studii
universitare de licenþã, la Universitatea din Oradea, trebuie sã fie comparabil cu
numãrul de credite din planul de învãþãmânt al specializãrii de la instituþia de
învãþãmânt superior strãinã.
B.9. Numãrul anilor de studii (semestre) specific specializãrii, la
Universitatea din Oradea ºi la instituþia de învãþãmânt superior partenerã, trebuie
sã fie acelaºi.
B.10. Studentul acceptat pentru a efectua parþial studii universitare de
licenþã la Universitatea din Oradea va încheia cu decanul facultãþii în cauzã un
contract anual de studii. Acesta va include toate disciplinele contractate ºi vor fi
menþionate condiþiile în care sunt urmate studiile (inclusiv baza legalã).
B.11. Studenþii care urmeazã studii universitare de masterat, respectiv
studii universitare de doctorat, în condiþiile menþionate anterior, se vor supune
regulilor impuse de cãtre Universitatea din Oradea prin Contractul anual de
studii încheiat cu decanul facultãþii, respectiv directorul ªcolii Doctorale.
B.12. Toate studiile în cadrul Universitãþii din Oradea vor fi efectuate la
forma de învãþãmânt cu frecvenþã pe cont propriu valutar sau în condiþiile
menþionate în acordul bilateral încheiat, respectiv în condiþiile specifice
legislaþiei în vigoare pentru studenþii/absolvenþii ce aparþin unor state membre
ale Uniunii Europene sau ale Spaþiului Economic European.
CAP. X. RECUNOAªTEREA PERIOADELOR DE STUDII EFECTUATE
LA INSTITUÞII DE ÎNVÃÞÃMÂNT SUPERIOR DIN ÞARÃ
TRANSFERABILITATEA CREDITELOR
Art. 69. Universitatea din Oradea admite efectuarea de studii parþiale,
în cadrul facultãþilor sale, de cãtre studenþii altor instituþii de învãþãmânt
superior din þarã, numite instituþii de învãþãmânt superior partenere, ºi
recunoaºte doar studiile universitare de licenþã efectuate parþial la instituþii de
învãþãmânt superior din þarã prin programul de mobilitãþi specific, cu
respectarea art. 66 din prezentul regulament, în urmãtoarele condiþii :
a) Studenþii sunt admiºi, prin programul de mobilitãþi, pentru a efectua
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parþial studii universitare la Universitatea din Oradea numai dacã sunt
înmatriculaþi la instituþii de învãþãmânt superior care funcþioneazã în condiþii
legale, între acestea încheindu-se un acord de colaborare semnat de cãtre rectorii
ºi decanii implicaþi.
b) Studenþii instituþiilor de învãþãmânt partenere pot urma parþial studiile
universitare la Universitatea din Oradea numai în cadrul specializãrilor acreditate
la ambele instituþii.
c) Mobilitatea este permisã numai între programe de studii din acelaºi
domeniu de licenþã.
d) Perioada studiilor efectuate la instituþia de învãþãmânt superior
partenerã, în condiþiile anterior menþionate, va fi recunoscutã de cãtre
Universitatea din Oradea.
e) În perioada studiilor parþiale efectuate la Universitatea din Oradea,
studenþii acceptaþi, prin programul de mobilitãþi, se vor supune Regulamentului
privind activitatea profesionalã a studenþilor, specific acesteia.
f) Studentul trebuie sã deþinã toate creditele aferente anilor de studii
anteriori anului în care este înscris.
g) Media ponderatã a anilor anteriori, promovaþi, trebuie sã fie minimum
8 (opt.)
h) Durata totalã a studiilor urmate la instituþia de învãþãmânt superior
partenerã, cu care Universitatea din Oradea are încheiat un acord de colaborare,
semnat de cãtre rectorii ºi decanii implicaþi, este de unul sau douã semestre.
i) Studentul beneficiazã de recunoaºterea academicã a perioadei de studii
încheiate la instituþia de învãþãmânt superior partenerã, precum ºi a rezultatelor
obþinute la examene sau alte forme de verificare, numai dacã posedã, iniþial,
acceptul scris al cadrelor didactice de la Universitatea din Oradea, implicate prin
disciplinele aferente acestei perioade. Derularea mobilitãþilor ºi recunoaºterea
creditelor se face în conformitate cu Procedura SEAQ – PL – U.08 - „Procedura
pentru recunoaºterea creditelor obþinute în alte instituþii de învãþãmânt superior”.
j) În Suplimentul la Diplomã al studentului se vor înscrie rezultatele
profesionale din perioada recunoscutã, menþiuni privind instituþia gazdã ºi durata
studiilor.
k) Mobilitatea este aprobatã de cãtre Rector, la propunerea Consiliului
facultãþii, urmare solicitãrii scrise a studentului, solicitare exprimatã pânã la
începutul unui semestru.
l) Mobilitãþile nu se acceptã studenþilor înscriºi în anul I de studii.
CAP. XI. DISPOZIÞII FINALE ªI TRANZITORII
Art. 70. Prezentul regulament se aplicã tuturor categoriilor de studenþi
(bugetaþi sau cu taxã de ºcolarizare), de la toate formele de învãþãmânt,
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ºcolarizaþi conform legilor în vigoare, indiferent de anul de studii.

Art. 71. Conform Legii 224/2005, lege care se aplicã studenþilor
înmatriculaþi începând cu anul universitar 2005/2006, cetãþeni români, cetãþeni
din Uniunea Europeanã, Spaþiul Economic European ºi din Confederaþia
Elveþianã, în Universitatea din Oradea statutul de student bugetat dobândit în
urma concursului de admitere se pãstreazã numai în primul an de studii, cu
excepþia urmãtoarelor cazuri:


Cazuri sociale

- studenþii orfani, cei proveniþi din casele de copii sau plasament
familial;

- studenþii proveniþi din familii monoparentale, care realizeazã un
venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie;

- studenþii proveniþi din familii care au mai mulþi membri – elevi
ºi/sau studenþi – în întreþinere ºi care realizeazã un venit mai mic
decât venitul minim pe economie/membru de familie.




Studenþii din etnia rromilor admiºi pe locuri fãrã taxã special
alocate candidaþilor din etnia rromã.
Studenþii din Republica Moldova admiºi pe locuri fãrã taxã special
alocate candidaþilor din Republica Moldova.
Studenþii strãini, mai puþin cei din UE, SEE ºi CE, admiºi fãrã taxã
prin ordin MECTS.

Locurile finanþate de la bugetul de stat rãmân disponibile ºi se redistribuie
la finele unui an universitar, în ordinea descrescãtoare a mediilor ponderate,
indiferent de statutul anterior al studentului, „bugetat” sau „cu taxã de
ºcolarizare”.

Art. 72. O persoanã poate beneficia de finanþare de la buget pentru un
singur program de licenþã, pentru un singur program de master ºi pentru
un singur program de doctorat, conform art. 142, alin (6) din Legea
educaþiei naþionale.
Potrivit Ordinului MECTS privind criteriile generale de organizare ºi
desfãºurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenþã, de masterat ºi de
doctorat, pentru anul univ. 2010/2011 (Ordinul nr. 3855/17.05.2010) art. 7, alin.
1 „Un candidat declarat admis poate beneficia de finanþare de la buget o singurã
datã, pentru fiecare dintre cele trei cicluri de studii universitare” ºi alin. 2
„Depãºirea duratei învãþãmântului gratuit, prevãzutã de lege, se suportã de cãtre
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studenþi”.

În cazul studentului care urmeazã concomitent douã specializãri el poate
opta pentru specializarea la care solicitã statutul de „student bugetat”, prin cerere
adresatã decanului facultãþii. Cererea va fi însoþitã de o adeverinþã semnatã de
cãtre decanul ºi secretarul ºef al celeilalte facultãþi (urmate în paralel), prin care
se dovedeºte faptul cã la aceasta el nu deþine statutul de „student bugetat” în acel
an universitar.
La începutul fiecãrui an universitar se întocmesc listele cu studenþii care
au dobândit statutul de „student bugetat”. Listele se pot modifica pe parcursul
unui an universitar, dacã un loc bugetat devine vacant prin retragerea titularului.
Art. 73. Studenþii exmatriculaþi de la o facultate a Universitãþii din Oradea
sau de la alte universitãþi din þarã pot fi reînmatriculaþi, în cadrul aceleiaºi
specializãri, în condiþiile prezentului regulament (vezi art. 54).
Art. 74. Studenþii care urmeazã a doua specializare pot fi înmatriculaþi
într-un an de studii superior anului I, dacã sunt indeplinite condiþiile cerute prin
prezentul regulament.
Art. 75. În cazul studenþilor care urmeazã concomitent douã specializãri,
creditele obþinute pot fi recunoscute la disciplinele care au programe analitice
identice sau apropiate, situaþie soluþionatã de cãtre titularul de disciplinã la care
se solicitã recunoaºterea.

Art. 76 Prezentul regulament intrã în vigoare odatã cu aprobarea sa de
cãtre Senatul Universitãþii din Oradea ºi devine obligatoriu pentru toate
facultãþile ºi toþi anii de studii, indiferent de forma de învãþãmânt sau ciclul de
studii universitare.

La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament orice dispoziþii
(hotãrâri) anterioare contrare se abrogã.
Art. 77. Facultãþile pot sã introducã reglementãri specifice privind
activitatea profesionalã a studenþilor, dacã nu contravin prezentului regulament.

Prezentul regulament a fost aprobat de cãtre Senatul Universitãþii din
Oradea la data de ______________________ ºi intrã în vigoare începând cu
anul universitar 2011/2012.
19.05.2011
PRORECTOR
prof. univ. dr. Teodor Jurcuþ
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