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CAPITOLUL I 
Dispoziții generale 

Art. 1. Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (RAPS) 
Universității Adventus din Cernica (UA) este elaborat în conformitate cu prevederile:  

a) Legii Educației Naționale (LEN) nr. 1 / 2011, art. 136 (2); 
b) Legii nr. 288/2004 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare, cu 

modificările și completările ulterioare; 
c) Hotărârii de Guvern nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de 

licență; 
d) OMEC nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licență; 
e) OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității, cu modificările și completările 

ulterioare; 
f) OMECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor 

studenților; 
g) OMECTS nr. 3223/2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a 

perioadelor de studii efectuate în străinătate; 
h) OMEN nr. 5140/11.09.2019 privind mobilitatea academică a studenților; 
i) OMEN nr. 5146/12.09.2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului 

European de Credite Transferabile; 
j) OMEC nr. 4156 din 27 aprilie 2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de 
învățământ superior; 

k) Cartei Universității Adventus; 
l) Altor regulamente și metodologii care privesc comunitatea academică a UA; 
m) Hotărârilor Senatului și ale Consiliului Profesoral cu privire la desfășurarea 

activităților academice din Universitate. 
Art. 2. Prezentul regulament are ca obiectiv cunoașterea și respectarea de către 

studenți a organizării și funcționării procesului de învățământ din UA, stabilirea unor norme și 
reglementări după care aceștia își desfășoară activitatea, precum și a drepturilor și obligațiilor 
ce le revin în calitate de membri ai comunității universitare. 

Art. 3.  
(1) În accepțiunea prezentului Regulament, termenul student se referă la persoana 

admisă și înmatriculată la un  program de studii de licență din cadrul UA pe întreaga perioadă 
a prezenței sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare și până la susținerea 
examenului de finalizare a studiilor sau până în momentul exmatriculării, mai puțin pe 
perioadele de întrerupere a studiilor. 

(2) Studenții sunt membri ai comunității academice, beneficiari ai activităților formative 
desfășurate în UA precum și participanți la organizarea și perfecționarea procesului de 
învățământ. 

(3) Opinia studenților, exprimată de reprezentanții lor autorizați ori prin sondaje 
validate, constituie o modalitate de control/autocontrol, de evaluare și îmbunătățire a activității 
academice. 

Art. 4. Principiile care reglementează activitatea studenților în cadrul comunității 
academice a UA sunt cele enunțate în art. 202, alin. (1) din LEN 1/2011 și în documentele 
ecleziastice, etice și dogmatice, adoptate de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, după cum 
urmează: 

a) principiul nediscriminării – în baza căruia toți studenții beneficiază de egalitate de 
tratament din partea instituției de învățământ superior; orice discriminare directă sau indirectă 
față de student este interzisă; 
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b) principiul dreptului la asistență și la servicii complementare gratuite – exprimat prin 
consilierea și informarea studentului de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar 
sau laboratoare; consilierea în scopul orientării profesionale; consilierea psihologică; acces la 
principalele cărți de specialitate și publicații științifice; acces la datele referitoare la situația 
școlară personală;  

c) principiul participării la decizie – în baza căruia deciziile în cadrul instituțiilor de 
învățământ superior sunt luate cu participarea reprezentanților studenților; 

d) principiul libertății de exprimare – în baza căruia studenții au dreptul să își exprime 
liber opiniile academice, în cadru instituției de învățământ în care studiază; 

e) principiul transparenței și al accesului la informații – în baza căruia studenții au 
dreptul de acces liber și gratuit la informații care privesc propriul parcurs educațional și viața 
comunității academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii; 

f) principiul asumării libere a responsabilităților – în baza căruia studenții aderă liber 
la normele de conduită etico-morală definite în documentele forului tutelar al UA, și anume 
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. 

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 136 (2) din LEN nr. 1 / 2011, Regulamentul 
privind activitatea profesională a studenților se aprobă anual cu cel puțin 3 luni înainte de 
începerea anului universitar.  

Art. 6. Înainte de începerea anului universitar, se recomandă ca pentru fiecare 
program de studii de licență/specializare să fie elaborat ghidul de studii/buletinul academic al 
programului, care sintetizează informații referitoare la: planuri de învățământ, fișele 
disciplinelor, condiții de promovare, organizarea anului universitar etc. 
Universitatea/Facultatea are obligația de a afișa, inclusiv electronic, informațiile necesare 
pentru desfășurarea în bune condiții a activității didactice. 

CAPITOLUL II 
 Structura studiilor universitare de licență 

Art. 7. Studiile universitare de licență la Universitatea Adventus din Cernica (UA) 
corespund unui număr de 180 credite (durata programului: 3 ani), respectiv 240 credite (durata 
programului: 4 ani), conform Sistemului european de credite de studiu transferabile (ECTS), 
(Legea 288/2004, art.4, al.1). 

Art. 8.   
(1) Activitatea didactică la UA este organizată pe domenii de licență și programe de 

studii. 
(2) Un domeniu de studii este definit prin cunoștințe și competențe profesionale și 

transversale. Domeniul de studii cuprinde unul sau mai multe programe de studii universitare. 
(3) Programele de studii sunt modalități alternative de a dobândi rezultatele învățării 

exprimate sub formă de cunoștințele, aptitudini, responsabilitate și autonomie, definitorii pentru 
un domeniu de licență. 

 CAPITOLUL III 
Organizarea activității didactice și a anului universitar 

Art. 9. În UA sunt organizate studii universitare de licență pentru forma de învățământ 
cu frecvență care presupune întâlnirea nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților cu 
cadrele didactice și de cercetare. 

Art. 10. Activitățile didactice (cursuri, seminare, lucrări practice, laboratoare etc.) se 
structurează pe discipline de învățământ, durata de studiu a unei discipline fiind de un 
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semestru. 
Art. 11. Repartizarea disciplinelor pe semestre, alocarea creditelor pe discipline, 

evidențierea formelor de evaluare la fiecare disciplină sunt cuprinse în planul de învățământ al 
programului de studii. Repartizarea activităților specifice disciplinelor pe cadre didactice se 
realizează prin norme didactice cuprinse în statul de funcții al departamentului. 

Art. 12. Planul de învățământ va conține, după caz, discipline fundamentale/de 
domeniu, de specialitate și complementare, grupate, la rândul lor, în discipline obligatorii, 
opționale și facultative. Planurile de învățământ și statele de funcții se elaborează în acord cu 
Legea Educației Naționale nr.1/2011 și cu alte reglementări în domeniu, inclusiv hotărâri ale 
Senatului UA. 

Art. 13. Anul universitar este durata calendaristică acordată realizării punctelor de 
credit pentru un an de studiu și se identifică prin binomul anul începerii - anul terminării unui 
an de studiu (de exemplu, 2011-2012). 

Art. 14. Structura anului universitar se aprobă de către Consiliul de administrație cu 
cel puțin 6 luni înainte de începerea anului universitar următor. 

Art. 15. Anul universitar începe, de regulă, în prima zi de luni, cea mai apropiată de 
data de 1 a lunii octombrie și include două semestre. Fiecare an universitar are două semestre. 
Durata unui semestru acoperă 14 săptămâni de activitate didactică, la care se pot adăuga 
perioadele de practică, sesiunile de evaluare și vacanțele. Excepție poate face ultimul 
semestru al anului terminal, care, având în vedere pregătirea examenului de licență, poate 
avea o altă durată, stabilită de Consiliul facultății. 

Art. 16. La sfârșitul fiecărui semestru se face evaluarea cunoștințelor, alocându-se 
pentru aceasta câte 3 (trei) săptămâni. Sesiunea de restanțe/diferențe/măriri de notă din 
toamnă are alocate de regulă 2 (două) săptămâni. Pentru ultimul an de studii se stabilește și 
o sesiune (de vară, înaintea examenului de licență) pentru susținerea examenelor 
nepromovate. 

Art. 17.  
(1) Activitatea didactică se desfășoară conform orarului și, eventual, altor programări, 

de luni până vineri, între orele 8.00 și 20.00, cu respectarea timpului de lucru și a condițiilor 
privind programările speciale de activități (activități on-line, sesiune, licență etc.). În mod 
excepțional, pentru anumite perioade/ activități, programul se poate prelungi până la ora 22.00, 
cu acordul Consiliului de Administrație și al studenților. În ziua de odihnă – Sabat, începând 
de vineri, de la apusul soarelui până sâmbătă la apusul soarelui nu se desfășoară activități 
didactice/ profesionale. Nu se alocă credite studenților pentru activitățile spirituale desfășurate 
în ziua de odihnă. 

(2) Obligațiile didactice și regimul de frecvență la activitățile didactice se aduc la 
cunoștința studenților prin anunțarea de către cadrul didactic titular în prima săptămână de la 
începerea fiecărui semestru. 

(3) Obligațiile didactice ale studentului (modul de frecventare, cerințele didactice, 
modul și distribuția evaluării), precum și condițiile de realizare a acestora se prevăd în Fișa 
disciplinei. Prin Fișa disciplinei se stabilesc și condițiile de recuperare a activităților didactice, 
pe parcursul semestrului. 

Art. 18.  Alegerea opționalelor 
(1) Până cel târziu în a doua săptămână din luna mai, decanatul va face cunoscută, 

prin afişare, lista disciplinelor opţionale oferite în anul universitar următor pentru fiecare an de 
studiu. Studenţii au obligaţia să-şi aleagă disciplinele opţionale prin înscriere, pe bază de 
semnătură/înscriere on-line, în termen de 30 de zile de la afişarea listelor. Pentru anul I de 
studii lista disciplinele opționale se aleg înainte de începerea anului universitar, în perioada 
stabilită pentru confirmarea locurilor. 

(2) Pentru formarea unei grupe la o disciplină opţională, numărul minim de studenţi 
este de 9. În cazul în care pe listele cu opţionale au optat un număr mai mic de studenţi, 
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Consiliul facultăţii va propune disciplina opţională în consultare cu studenţii. În cazuri 
excepţionale se pot forma şi grupe mai mici de studenţi. 

 
Art. 19. Tutoriat 
(1) La nivelul fiecărei grupe de studenți, Facultatea are obligația de a desemna un 

îndrumător/tutore dintre cadrele didactice care va asigura consilierea studenților. 
(2) Atribuțiile tutorelui sunt: îndrumarea studenților privind organizarea activității, 

consilierea în alegerea disciplinelor opționale și facultative, opțiunile profesionale, informarea 
privind dispozițiile Regulamentului de activitate profesională, planurile de învățământ, 
susținerea evaluărilor etc. 

(3) La solicitarea grupei de studenți, fiecare tutore va organiza minim o întâlnire de 
lucru, pentru fiecare semestru. 

Art. 20. Secretariatul. Toate activitățile de ordin tehnic și administrativ privind 
admiterea, înmatricularea, întreruperea studiilor, exmatricularea, reînmatricularea, transferul 
studenților, aprobate de conducerile facultăților sau universității, se desfășoară la nivelul 
secretariatelor facultăților, care poartă întreaga răspundere pentru informarea, promptitudinea, 
corectitudinea înscrierii datelor și informarea studenților privind situația lor școlară. 

CAPITOLUL IV 
 Admiterea, înmatricularea, înscrierea în anul de studii, întreruperea studiilor, 

retragerea de la studii, exmatricularea, reînmatricularea, transferul și 
mobilitatea studenților 

Secțiunea I - Admiterea 

Art. 21. Admiterea în învățământul superior la UA, pentru toate programele de 
studii/specializările, se desfășoară în conformitate cu Metodologia privind organizarea și 
desfășurarea concursului de admitere, elaborată în baza Ordinului Ministrului de resort privind 
organizarea admiterii în învățământul superior și aprobată anual de Senatul UA. 

Art. 22.  
(1) Admiterea candidaților la UA se face prin concurs, în limita cifrei de școlarizare 

prevăzută prin Hotărâre de Guvern și cu aprobarea Consiliul de administrație, în condițiile 
stabilite prin actele de înființare a programelor de studii/specializărilor (autorizare provizorie 
sau acreditare). 

(2) Admiterea la UA se derulează numai pentru programele de studii/specializările 
acreditate sau autorizate provizoriu, care sunt cuprinse într-o hotărâre de guvern anterioară 
începerii admiterii. 

(3) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene participă la examenul de admitere, 
având aceleași drepturi și obligații ca și cetățenii români. Studenții europeni trebuie să obțină 
Atestatul sau Adeverința de recunoaștere a studiilor anterioare de la Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED). 

(4) Cetățenii statelor terțe, cu excepția românilor de pretutindeni, sunt admiși conform 
Metodologiei de primire la studii a cetățenilor străini emisă de Ministerul Educației, pe baza 
documentului Letter of Acceptance (Scrisoare de acceptare la studii), eliberat de Direcția 
Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene. Anterior emiterii Scrisorii de acceptare, 
dosarele de candidatură sunt evaluate de comisiile de admitere de la nivelul Facultății. 

(5) Studenții străini admiși la studii la UA au toate drepturile și obligațiile studenților 
români, conform legii. 

Art. 23. Toți studenții UA achită o taxă de studii anuală, stabilită de către Consiliul de 
Administrație și adusă la cunoștința candidaților/studenților prin materiale informative și afișare  
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pe web-site. 
Art. 24. O persoană poate fi admisă și înmatriculată ca student concomitent la cel 

mult două programe de studii, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă. Actele se 
depun în original la facultatea unde studentul beneficiază de finanțare de la buget. 

Secțiunea II - Înmatricularea și documentele studentului  

Art. 25. Calitatea de student se dobândește prin înmatriculare în urma: 
a) Concursului de admitere, urmat de înmatriculare; 
b) Transferului/mobilității academice definitive sau temporare de la alte 

facultăți/universități; 
c) Reînmatriculare la studii; 

Înmatricularea se redobândește anual prin semnarea contractului de studii anual și a 
fișei de înscriere în anul universitar. 

Art. 26. După concursul de admitere, candidatul admis este înmatriculat numai dacă 
îndeplinește cumulativ următoarele condiții:  

a) achită cel puțin prima rată din taxa anuală de studii; 
b) depune la dosarul personal toate documentele solicitate; 
c) semnează contractul de studii și fișa de înscriere în anul universitar. Candidatul 

care nu îndeplinește condițiile enumerate mai sus în termenul specificat în 
calendarul admiterii nu va fi înmatriculat și pierde calitatea de candidat admis la 
studii universitare.  

Art. 27.  
(1) Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului  de admitere se 

face prin decizia Rectorului UA.  
(2) La înmatriculare fiecare student primește un număr matricol unic la nivelul UA, 

valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la programul de studii/specializarea la care a 
fost admis. Numărul matricol este compus din nr. curent – anul admiterii – acronimul 
programului de studii (ex. 1/2015 AS). 

(3) După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic 
(RMU) sub număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/ 
specializările/programul/ programele de studii la care au fost admiși. 

(4) Studentul reînmatriculat, prin decizia rectorului, va primi același număr matricol, 
număr sub care a fost înmatriculat inițial. 

(5) Studenții veniți prin transfer/mobilitate definitivă vor primi număr matricol unic, 
conform procedurii de atribuire a numărului matricol. 

(6) Înscrierea studentului în Registrul matricol se face cu numele din certificatul de 
naștere. Adăugarea ulterioară a unui nume (prin căsătorie) sau schimbarea numelui (adopție, 
hotărâre administrativă sau hotărâre judecătorească de schimbare a numelui) se poate solicita 
prin cerere scrisă, aprobată de decan/rector, precum și a unei declarații a studentului, 
autentificată la notariat, că, în cazul modificării ulterioare a numelui, nu va mai solicita un alt 
act de studii. 

 (7) La înmatriculare, cetățenii străini din state terțe UE/SEE/CE vor prezenta 
Scrisoarea de accept în original, pașaportul cu viza de studii tip D/SD, chitanța care atestă 
plata taxei de școlarizare în euro, în avans pentru întregul an academic, și documentele 
originale din dosarul de candidatură, vizate, după caz, cu Apostila de la Haga sau cu ștampilele 
de certificare de la Ministerul Afacerilor de Externe din țara de origine și de la Ambasada 
României. 

Art. 28. La înmatriculare, se întocmește dosarul cu actele personale ale studentului, 
care va cuprinde: 

a) Lucrările de la concursul de admitere (dacă este cazul); 
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b) Diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă) în original. Diploma de 
bacalaureat poate fi prezentată în copie legalizată la notariat sau 
certificată ”conform cu originalul”, însoțită de o adeverință eliberată de 
secretariatul facultății la care se află originalul, în cazul în care studentul urmează 
concomitent două specializări; 

c) Diploma de bacalaureat în copie certificată „conform cu originalul” în baza 
documentului original prezentat de student sau copie legalizată la notariat; 

d) Foaia matricolă din liceu – în copie certificată „conform cu originalul” în baza 
documentului original prezentat de student sau copie legalizată; 

e) Diploma de licență și suplimentul la diplomă, ambele în copie certificată ”conform 
cu originalul” în baza în baza documentului original prezentat de student – pentru 
candidații care au absolvit deja o facultate și au diplomă de licență; 

f) Recomandările depuse la dosarul de admitere; 
g) Certificat de naștere – în copie certificată „conform cu originalul” în baza 

documentului original prezentat de student sau copie legalizată 
h) Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – în copie certificată „conform cu 

originalul” în baza documentului original prezentat de student sau copie legalizată; 
i) Acte care atestă schimbarea numelui, în copie certificată „conform cu originalul” 

în baza documentului original prezentat de student sau copie legalizată; 
j) C.I. – copie simplă; 
k) Adeverință medicală eliberată în ultimele 6 luni de medicul de familie; 
l) Curriculum vitae; 
m) 3 fotografii ¾ cm – color, pe hârtie fotografică; 
n) Fișa de înscriere la concursul de admitere; 
o) Contractul anual de studii; 
p) Fișa de înscriere a studentului în anul universitar; 
q) Decizia/Referatul/Procesul-verbal de echivalare a diplomelor ori de recunoaștere 

a creditelor transferabile, notelor ori calificativelor, însoțită de actele care 
dovedesc studiile urmate la alte universități și rezultatele obținute, dacă este 
cazul. 

Art. 29. Pe parcursul școlarizării dosarul studentului se completează cu: 
a) Contractul anual de studii; 
b) Fișa de înscriere a studentului în anul universitar; 
c) Actele prin care s-au acordat anumite drepturi, evidențieri, sancțiuni; 
d) Toate solicitările în scris ale studentului în timpul școlarizării (cereri pentru 

repetarea unor examene pentru mărirea notei, întreruperea studiilor, reluarea 
studiilor, transferul la alte instituții de învățământ superior, reînmatriculare) cu 
rezoluțiile corespunzătoare; 

e) Pentru studenții veniți prin transfer/mobilitate, situația școlară, în original, 
eliberată de facultatea de la care provine precum și fișa de echivalări și diferențe 
aprobată de decan; 

f) Cererile privind motivarea absențelor pentru cazurile de boală, aprobate de 
conducerea facultății, însoțite de actele medicale care au stat la baza cererilor; 

g) Actele prin care se certifică studiile efectuate în alte universități din țară și 
străinătate și rezultatele obținute; 

h) Alte acte privitoare la situația profesională a studentului. 
Art. 30. Studentul are obligația de a completa dosarul personal, pe întreg parcursul 

programului de studiu, cu documente privind modificarea/actualizarea informațiilor existente 
(de exemplu: modificarea numelui, domiciliului, cărții de identitate, adresă de e-mail, număr 
de telefon, certificatul de deces al părintelui/părinților sau tutorelui etc.). Modificările vor fi 
aduse la cunoștința secretariatului în termen de 30 de zile de la producerea acestora. 
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Art. 31. În cazul retragerii sau exmatriculării, studentului i se înapoiază la cerere 
numai documentele originale cuprinse în dosarul personal (de regulă, diploma de bacalaureat), 
celelalte documente urmând să fie păstrate în arhiva UA. 

Art. 32.  
(1) Studenții înmatriculați/reînmatriculați, aflați în mobilitate internă temporară/ 

definitivă, la începutul anului universitar sunt obligați să încheie Contractul de studii anual în 
termenul aprobat și comunicat în prealabil. Contractul de studii este însoțit de Fișa de înscriere 
anuală. 

(2) Drepturile și obligațiile studenților înmatriculați la UA, activitatea didactică și 
nivelul taxelor de studii sunt stabilite prin Contractul de studii precum și prin dispozițiile 
cuprinse în legislația în vigoare, prezentul regulament, Carta și alte regulamente specifice ale 
Universității. 

(3) Contractul de studii nu se poate modifică în timpul anului universitar. 
(4) Studentul care nu semnează Contractul de studii în perioada programată este 

exmatriculat. 

Secțiunea III - Înscrierea în anul de studii 

Art. 33.  
(1) Un student înmatriculat la UA este obligat să se înscrie la cursuri la începutul 

fiecărui an universitar, după un calendar stabilit de Facultate și comunicat din timp. Înscrierea 
se face la secretariatul facultății, în primele 5 zile lucrătoare ale anului universitar, la inițiativa 
studentului.  

(2) Înscrierea în anul de studii constă în achitarea taxei de studii (integral sau prima 
rată), semnarea contractului de studii și a fișei de înscriere în anul universitar. Contractul anual 
de studii și fișa de înscriere în anul universitar, completate și semnate la fiecare început de an 
universitar, constituie dovada că studentul a luat la cunoștință de regulamentele de 
funcționare a UA, inclusiv a prezentului regulament și s-a angajat să le respecte. 

(3) În cazuri excepționale (cu excepția studenților din anului I de studii), înscrierea se 
poate efectua până pe data de 31 octombrie pe baza unei cereri motivate din partea 
studentului și în urma achitării unei taxe suplimentare calculate pentru fiecare săptămână de 
întârziere. Studentul care nu se înscrie în termenul prevăzut, va fi exmatriculat, urmând ca 
reînmatricularea să se facă în conformitate cu prevederile acestui regulament. Cuantumul 
taxelor de întârziere și reînmatriculare se stabilește de Consiliul de administrație și se 
comunică întregii comunități academice. 

(4) Înscrierea studentului în anul 2, 3 sau 4 de studii se face pe baza respectării 
condițiilor de promovabilitate prevăzute în prezentul regulament, în urma verificării situației 
academice din anul/anii de studii precedenți și în urma verificării obligațiilor financiare și 
administrative (achitarea taxei de studii anuale, a taxelor restante, depunerea documentelor 
lipsă  din dosarul de student, dacă este cazul). 

Art. 34.  
(1) La înscrierea în anul I, se eliberează fiecărui student următoarele documente: 
a) carnetul de student; 
b) legitimația de student pentru reducere la transportul feroviar intern, care se acordă 

numai studenților de la forma de învățământ cu frecvență (IF), în condițiile legii și în cazul în 
care legislația în vigoare nu prevede altceva; 

Carnetul de student și legitimația de reducere sunt semnate de către decanul facultății 
și se vizează la începutul fiecărui an universitar de către secretariat, după îndeplinirea 
condițiilor de înscriere. Carnetul de student servește ca act de identitate în spațiul universitar 
sau/și acolo unde i se cere să facă dovada calității de student. 

(2) În carnetul de student se înscriu notele obținute la probele de evaluare a 
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cunoștințelor. 
(3) Prezentarea carnetului de student la examene, colocvii, verificări este obligatorie. 
(4) În carnetul studentului nu sunt admise corecturi, ștersături sau înscrierea unor 

date nereale, acestea constituind fals în înscrisuri oficiale și se sancționează ca atare.  
(5) În cazul pierderii carnetului de student / legitimației de reducere pentru  transport 

se poate elibera de către secretariatul facultății un duplicat după îndeplinirea formelor legale 
(cerere adresată Decanului la care se anexează anunțul publicat într-un ziar de circulație 
națională și o declarație pe proprie răspundere a studentului) și achitarea unei taxe stabilite de 
Consiliul de administrație. 

(6) În caz de retragere, întrerupere de studii, mobilitate definitivă sau exmatriculare, 
studentul are obligația de a restitui secretariatului facultății carnetul de student și legitimația 
de reducere pentru transportul CF, care se va păstra în dosarul studentului. 

Art. 35. La solicitarea studentului, după îndeplinirea obligațiilor contractuale de către 
acesta, decanatul eliberează adeverința privind calitatea de student. 

Art. 36. Un candidat admis și înmatriculat în anul I de studii poate fi înscris în anii de 
studii II, III după caz, (excepție ultimul an de studii), în limita locurilor disponibile și a cifrei de 
școlarizare alocate, aplicându-se sistemul de credite transferabile (recunoașterea și 
echivalărea studiilor anterioare). 

Secțiunea IV - Întreruperea și reluarea studiilor 

Art. 37. Activitatea studentului trebuie să fie continuă pe întreaga perioadă de 
școlarizare. La cererea studentului, pentru motive temeinice Decanul facultății poate aproba 
întreruperea studiilor pentru o perioada de maximum 2 ani universitari consecutivi pe toată 
durata școlarizării, dar numai după parcurgerea a cel puțin două semestre.. 

Art. 38.  
(1) Cererea de întrerupere a studiilor se depune la secretariatul facultății cu cel puțin 

10 zile lucrătoare înaintea începerii anului universitar, după această dată întreruperea studiilor 
nu poate fi operată în evidențele facultății. 

(2) Întreruperea studiilor se poate face cu condiția ca studentul să fie promovabil, 
(integralist sau promovat prin credite) conform prevederilor din prezentul regulament. Nu se 
poate acorda întreruperea studiilor în cazul studenților aflați în situație de exmatriculare.  

(3) Întreruperea studiilor poate avea loc o singură dată în perioada școlarizării. 
(4) Studentul care a întrerupt studiile este obligat să depună la secretariat carnetul de 

student și legitimația de reducere la transportul CF care se va păstra la dosarul personal. 
Art. 39. Întreruperea poate fi solicitată pe parcursul oricărui semestru  pentru motive 

excepționale: 
a) motive de sănătate pentru care studentul a fost spitalizat (minim 20 de zile), motive 

atestate prin adeverință medicală în care medicul recomandă întreruperea studiilor; 
studenta gravidă sau aflată în concediu de maternitate. 

b) alte motive bine întemeiate, stabilite ca atare prin regulamentul facultății (bursă în 
străinătate etc.). 

Art. 40.  
(1) La expirarea întreruperii studiilor, studentul va depune cerere de reluare a studiilor, 

cu cel puțin 10 zile înainte de începerea anului universitar. Studentul(a) care nu reia studiile la 
expirarea perioadei de întrerupere, care nu poate depăși 2 ani universitari, va fi exmatriculat(ă).  

(2) Revenirea se aprobă cu condiția respectării capacității de școlarizare. În cazul în 
care cifra de școlarizare nu permite înscrierea la studii, studentul poate să facă o cerere de 
întrerupere a studiilor, încă un an, fără a intra sub incidența inteerdicției de a întrerupe studiile 
mai mult de doi ani în perioada studiilor.  

(3) După revenire, studentul trebuie să satisfacă cerințele planului de învățământ al 
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promoției cu care va termina studiile și va beneficia de recunoașterea examenelor promovate 
până la momentul întreruperii, aplicându-se sistemul european de credite transferabile. Aceste 
două aspecte trebuie aduse la cunoștința studentului în momentul întreruperii studiilor, 
menționând pe cererea de întrerupere că a luat la cunoștință acest lucru. 

Art. 41. Ultimul semestru înaintea întreruperii și primul semestru după revenire se 
consideră două semestre consecutive din punctul de vedere al acumulării creditelor. 

Art. 42. În perioada de întrerupere a studiilor, studentul rămâne în evidența facultății 
dar, nu poate beneficia de drepturile legale ce decurg din calitatea de student (cămin, bursă, 
adeverință de student, reduceri pentru transportul local comun, CFR). 

Art. 43. În cazul în care întreruperea studiilor pe caz medical este solicitată de către 
un student din anul I, care nu îndeplinește condițiile de promovabilitate, acesta se va putea 
reîntoarce la studii participând la un nou concurs de admitere, având posibilitatea 
recunoașterii, la cerere, a eventualelor credite obținute până la momentul întreruperii studiilor 
din motive medicale. Rezultatele concursului de admitere dintr-o sesiune anterioară nu se 
echivalează. 

Secțiunea V - Retragerea de la studii  

Art. 44.  
(1) Retragerea de la studii se face la cererea studentului, luată în evidență prin 

registratura Universității, caz în care contractul de studii încetează. 
(2) Studenții care se retrag de la studii pe parcursul anului universitar vor fi 

exmatriculați la sfârșitul anului universitar. 
(3) În cazul retragerii de la studii, taxa plătită se poate recupera în condițiile precizate 

în prezentul regulament sau pe baza deciziei conducerii UA. 
(4) Studenții exmatriculați în urma retragerii de la studii pot fi reînmatriculați, cu 

excepția reînmatriculării în anul I, în condițiile precizate în prezentul regulament. 

Secțiunea VI - Exmatricularea 

Art. 45.  
(1) Studenții vor fi exmatriculați cu drept de reînmatriculare în UA, în următoarele 

situații: 
a) Studentul declarat nepromovat, care nu depune cerera de reînscriere în același an 

de studii (repetare de studii), în termenul regulamentar; 
b) Studentul care a depășit limita de nepromovare a unei discipline obligatorii/ 

opționale, în condițiile precizate în art. 111 și art. 51 din prezentul regulament; 
c) Studentul nu a achitat taxa de școlarizare și/sau  penalitățile datorate pentru 

neachitare la termen, până cel mai târziu cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea 
anului universitar următor, așa cum este prevăzută aceasta de structura aprobată 
a anului universitar; 

d) Studentul nu a depus la dosarul personal documentele obligatorii precizate în 
prezentul regulament; 

e) Studentul nu a semnat contractului de studii și a fișei de înscriere în anul universitar; 
f) Studentul nu a depus cererea de revenire la studii sau a depășit durata maximă a 

întreruperii studiilor, conform prezentului regulament. 
g) Studentul s-a retras de la studii din motive personale. 
(2) Propunerea de exmatriculare în cazurile prevăzute mai sus, cu excepția aliniatului 

(g) se declanșează la propunerea Decanului și se finalizează prin hotărârea Consiliului de 
administrație și prin decizia Rectorului. 

(3) Dacă un student cumulează două criterii de exmatriculare (debitor și un motiv 
privind situația școlară), motivul principal care se va trece pe decizia de exmatriculare va fi cel 
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referitor la situația școlară, adică neacumularea a 30 de credite la disciplinele obligatorii și 
opționale, fiind totodată menționat și al doilea motiv al exmatriculării. 

(4) Exmatricularea studenților din motive profesionale se face la sfârșit de an 
universitar, în condițiile stabilite de prezentul regulament și poate fi contestată în termen de 3 
zile de la data informării. 

(5) Exmatricularea se produce din momentul emiterii deciziei de către Rectorul UA. 
(6) Decizia de exmatriculare se comunica studentului prin e-mail (pe adresa din fișa 

de înscriere la facultate/dosarul actualizat al acestuia) și prin publicare pe web-site/avizierul 
facultății. Pentru asigurarea confidențialității anunțul va conține: numărul matricol, numărul și 
data emiterii deciziei de exmatriculare, data afișării. Studentul se va identifica prin numărul 
matricol. Anunțul se păstrează afișat 30 de zile de la data afișării. 

Art. 46. Reglementările privind exmatricularea studentului pentru abaterile de la 
normele de disciplină și etică profesională, fără drept de reînmatriculare, sunt  stipulate în 
Capitolul XIII  - Recompense și sancțiuni, din prezentul Regulament. 

Secțiunea VII - Reînmatricularea studenților 

Art. 47.  
(1) Reînmatricularea studenților (școlarizați în baza Legii 288/2004 / LEN 1/2011 

(Bologna) se poate efectua, numai la începutul anului universitar prin decizia Rectorului, cu 
aprobarea Consiliului Facultății/Consiliului de administrație, în condițiile precizate în prezentul 
regulament, în limita capacității de școlarizare. Studentul depune cererea de reînmatriculare 
la secretariatul facultății sau o transmite on-line cu cel puțin 10 zile înainte de începerea anului 
universitar în care solicită reînmatricularea 

(2) Reînmatricularea studenților este posibilă pe o perioadă care nu poate depăși 10 
ani de la data exmatriculării. Studenții exmatriculați în urmă cu mai mult de zece ani 
universitari, raportat la data solicitării reînmatriculării, pot fi înmatriculați în condițiile prezentului 
articol, numai în urma concursului de admitere. 

(3) La solicitarea reînmatriculării, studentul va achita o taxă de reînmatriculare. 
(4) Numărul total al reînmatriculărilor nu  poate depăși durata ciclului de studii (nu mai 

mult de 3 pentru studiile cu durata de 3 ani, respectiv 4 pentru studiile cu durata de 4 ani). 
Art. 48.  
(1) Reînmatricularea studenților se realizează astfel: 
a) un student exmatriculat care are discipline nepromovate în anii de școlarizare 

parcurși până la data reînmatriculării însumând 30 sau mai puțin de 30 de credite va fi 
reînmatriculat în anul de studii superior celui din care provine; 

b) un student exmatriculat care are discipline nepromovate în anii de școlarizare 
parcurși până la data reînmatriculării însumând mai mult de 30 de credite va fi reînmatriculat 
în același an de studii din care a fost exmatriculat; 

c) un student exmatriculat în an terminal, care are cel puțin o restanță, se va 
reînmatricula în același an de studiu, la cerere; 

d) studenții exmatriculați pentru neachitarea taxei de școlarizare se supun acelorași 
prevederi de la literele (a), (b), (c) după parcurgerea procedurilor de reînmatriculare. 

(2) Studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca urmare a 
exmatriculării determinate de încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie 
universitară nu sunt recunoscute în cazul unei noi înmatriculări. 

Art. 49.   
(1) Studenții care au fost exmatriculați au obligația, la reînmatriculare, să 

îndeplinească cerințele rezultate în urma modificării planurilor de învățământ, aplicându-se 
sistemul european de credite transferabile. 

(2) Recunoașterea disciplinelor se face de către o comisie constituită în acest sens, 
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la nivel de program de studii, cu verificarea corespondenței dintre planurile de 
învățământ/fișele disciplinelor, pentru fiecare disciplină, între momentul promovării examenului 
și momentul reînmatriculării. Ei vor susține examenele de diferență stabilite, dacă este cazul, 
în aceleași condiții ca și cele prevăzute pentru studentul aflat în mobilitate definitivă. 

(3) Această exigență este valabilă și în situația în care studentul este înscris, în mod 
repetat, în același an de studii. 

(4) În cazul în care o disciplină promovată nu se mai regăsește în planul curent, dar 
se regăsește în planul de învățământ al promoției cu care a început studiile, aceasta poate fi 
inclusă în noua situație școlară și înregistrată în registrul matricol ca disciplină facultativă, la 
cererea studentului și cu aprobarea conducerii Facultății. 

(5) Un examen promovat într-un an universitar anterior este recunoscut ca promovat 
chiar dacă se modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă. Această regulă 
se aplică în mod corespunzător și în cazul în care, în urma modificării planului de învățământ, 
o disciplină de un semestru este divizată în două discipline de semestru sau o disciplină de 
două semestre este comasată într-o disciplină de semestru. Situații similare vor fi 
reglementate prin hotărâri ale Consiliului facultății. 

(6) Studenții școlarizați conform Legii nr. 84/1995 (pre-Bologna) și care au fost 
exmatriculați nu pot fi reînmatriculați. Ei pot dobândi statutul de student în urma unui concurs 
de admitere cu posibilitatea recunoașterii creditelor obținute anterior și înscrierea într-un an 
superior, în limita locurilor disponibile, exceptând ultimul an de studiu. 

Art. 50. Studentul reînmatriculat, va primi același număr matricol, număr sub care a 
fost înmatriculat inițial. 

Art. 51. Foștii studenți ai Universității, exmatriculați anterior anului universitar 2018-
2019, nu vor putea fi reînmatriculați dacă în perioada studiilor nu au promovat o disciplină după 
ce au epuizat trei ocazii de evaluare. 

Art. 52. Procedura repetenției dispare, ca o consecință a recunoașterii creditelor și 
notelor obținute pe întreaga durată a școlarității. 

Secțiunea VIII - Doi ani comasat  

Art. 53. Un procent de maximum 5% din numărul studenților cu frecvență dintr-un 
program de studii universitare de licență pot parcurge, cu aprobarea Consiliului facultății, 2 ani 
de studii într-un singur an, cu excepția ultimului an de studii, în condițiile prevăzute de 
regulamentele de organizare și desfășurare a programelor de studii și cu respectarea 
legislației în vigoare (art. 150, alin. 3 din Legea educației naționale). În cazul în care cererile 
de comasare depășesc procentul de 5%, departajarea se va face în funcție de punctajul 
acumulat până în semestrul anterior cererii, sau, în cazul studenților din anul I, în funcție de 
media de admitere. 

Art. 54.  
(1) Studenții care urmează o a doua facultate (specializare/program de studiu), 

concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituțiile de învățământ care 
le oferă (art. 199, alin. 3 din LEN 1/2011), sau ca absolvent cu diplomă de licență, în urma 
unui concurs de admitere, vor fi înmatriculați în anul I de studiu. Acești studenți pot urma doi 
ani consecutiv, urmând disciplinele aferente anului I și II, în limita procentului de 5% stipulat 
prin LEN.  

(2) Pot urma doi ani consecutiv, urmând disciplinele aferente anului I și II, în limita 
procentului de 5% stipulat prin LEN, studenții care în urma echivalării și recunoașterii creditelor 
transferabile obținute anterior (în cadrul aceluiași ciclu de studii universitare și în același 
domeniu fundamental), obțin minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii și opționale. 

Art. 55. Studenților înscriși la programe de studii de 4 ani (240 ECTS), li se poate 
aproba efectuarea anului 2 și 3 de studii în unul singur, în limita procentului de 5% stipulat prin 
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LEN, dacă îndeplinesc următoarele condiții minime: studentul să aibă în anul precedent toate 
examenele promovate, media generală să fie cel puțin 9,50 și să aibă realizări deosebite în 
activitatea profesională academică. Consiliul facultății poate decide criterii suplimentare 
specifice. 

Art. 56. Studenții care urmează studiile 2 ani într-unul au obligația de a acumula la 
finalul anului universitar un minimum de 90 de credite de studii, în caz contrat vor fi declarați 
nepromovați. 

Art. 57. Cererea de școlarizare a doi ani într-un singur an se depune la secretariatul 
facultății cu cel puțin 10 zile înaintea începerii anului universitar 

Art. 58. Studentul care efectuează 2 ani de studiu într-un an universitar are obligația 
să achite taxa de studii pentru cei doi ani integral sau în două rate. 

Secțiunea IX - Înscriere într-un an superior 

Art. 59. Studenții școlarizați conform Legii 84/1995 și care au fost exmatriculați sau 
retrași nu pot fi reînmatriculați. Ei pot dobândi statutul de student în urma unui concurs de 
admitere cu posibilitatea recunoașterii creditelor obținute anterior, aplicându-se sistemul de 
credite transferabile și înscrierea într-un an superior cu echivalarea anilor de studii I și/sauI II, 
după caz, în limita numărului de locuri alocat. 

Art. 60. Absolvenții cu diplomă de licență, care urmează un al doilea program de 
studii de licență din același domeniu fundamental, admiși în urma concursului de admitere și 
înmatriculați în anul I, pot solicita înscrierea într-un an de studii superior, prin echivalarea anilor 
I și/sau II, după caz, aplicându-se sistemul de credite transferabile, în limita numărului de 
locuri alocat. Acești studenți vor suporta taxa de școlarizare corespunzătoare duratei normale 
de școlarizare, chiar dacă o parte din discipline au fost recunoscute de către Comisia de 
echivalare și recunoaștere. 

Art. 61. Persoanele care au fost studenți la alte IIS acreditate din țară și au fost 
exmatriculate ori s-au retras beneficiază de prevederile articolului anterior numai dacă 
redobândesc statutul de student, în urma participării la concursul de admitere în sesiunile 
organizate prin metodologia de admitere elaborată de UA. 

Art. 62. Absolvenții cu diplomă de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată 
pot dobândi statutul de student în cadrul ciclului I – studii universitare de licență, conform art. 
16, alin. (2), din Legea 288/2004 – Legea privind organizarea studiilor universitare, în urma 
unui concurs de admitere la un program de studii care aparține aceluiași domeniu de licență 
cu specializările absolvite în cadrul învățământului superior de scurtă durată, fiind înmatriculați 
în anul I de studiu, cu posibilitatea recunoașterii creditelor obținute anterior și înscrierea într-
un an de studii superior, exceptând ultimul an de studiu. Acești studenți vor suporta taxa de 
școlarizare corespunzătoare duratei normale de școlarizare, chiar dacă o parte din discipline 
au fost recunoscute de către Comisia de echivalare și recunoaștere. 

Art. 63. (1) În oricare dintre situațiile de mai sus, nu se aprobă înscrierea în ultimul 
an de studii, indiferent de numărul de credite acumulat. 

(2) Locurile rămase libere în urma înscrierii unui student în an superior, nu pot fi 
ocupate de alți candidați admiși. 

Secțiunea X - Credite suplimentare 

Art. 64. La UA, orice absolvent cu diplomă de bacalaureat, neînmatriculat ca student, 
poate urma un curs, în regim cu taxă, obținând un certificat prin îndeplinirea obligațiilor 
didactice la disciplina respectivă. În total, o persoană nu poate urma în acest regim mai mult 
de 50% din cursurile unui program de licență. Cererea pentru înscriere în acest regim trebuie 
depusă la începutul fiecărui semestru universitar la secretariatul Facultății.  
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Secțiunea XI - Mobilitatea academică a studenților 

Art. 65.  
(1) Potrivit legii, mobilitatea academică reprezintă dreptul studenților de a li se 

recunoaște creditele transferabile dobândite, în condițiile legii, la alte instituții de învățământ 
superior acreditate/autorizate provizoriu din țară sau din străinătate.  

(2) Mobilitățile academice pentru studenți sunt: mobilitate internă temporară, 
mobilitate internațională temporară, mobilitate internă definitivă și mobilitate internațională 
definitivă. 

 
Mobilitate internă temporară a studenților 

Art. 66.  
(1) Studentul poate beneficia de mobilitate temporară internă între două instituții de 

învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu. Mobilitatea internă temporară poate 
surveni după parcurgerea primului an de studii, cu finalizarea sesiunii de examene. 

(2) În cazul mobilității interne temporare, taxa de studii se achită după cum urmează: 
a) Studenții proveniți de la universități, înscriși pe locuri bugetate, nu achită nicio taxă 

către UA (finanțarea urmează studentul). 
b) Studenții proveniți de la universități de stat înscriși pe locuri cu taxă sau particulare 

achită taxa de studii aferentă semestrului în care are loc mobilitatea în cuantumul stabilit pentru 
studenții UA. 

c) Studenții UA care pleacă să studieze la alte universități din țară sunt scutiți de plata 
taxei de studii către UA pentru semestrul în care are loc mobilitatea. 

(3) Un student poate beneficia de mobilitatea internă temporară o singură dată pe 
parcursul studiilor, pe o perioadă de maximum 2 semestre. Perioada de studii nu poate depăși 
data de încheiere a anului universitar pentru care a fost prevăzută. Studenții înmatriculați în 
an terminal pot beneficia de o mobilitate de studii dar numai în primul semestru. 

(4) Recunoașterea creditelor de studii transferabile și a compatibilității planului de 
învățământ se realizează atât la începutul, cât și la sfârșitul perioadei de mobilitate, în baza 
regulamentelor instituțiilor de învățământ superior implicate.  

(5) La începerea mobilității, studentul are obligația de a completa un contract de studii 
cu disciplinele pe care le va urma, conform planului de învățământ al specializării la care 
efectuează mobilitatea, contract care va fi vizat atât de instituția de proveniență, cât și de 
instituția primitoare. 

(6) Instituția primitoare are obligația ca la finalul mobilității să elibereze Situația școlară 
a studentului. 

(7) Prezentarea la examenul de finalizare a studiilor la încheierea mobilității este 
condiționată de echivalarea rezultatelor profesionale obținute la universitatea unde s-a 
efectuat mobilitatea internă temporară, până la încheierea perioadei ultimei sesiuni aferente 
anului terminal de studii. 

 
Mobilitate internațională temporară pe cont propriu 

Art. 67.  
(1) Mobilitatea internațională temporară prin programe/acorduri/convenții 

internaționale se realizează în conformitate cu reglementările ce privesc respectivele 
programe/acorduri/convenții. 

(2) Mobilitatea internațională temporară pe cont propriu reprezintă mobilitatea 
temporară efectuată în afara cadrului stabilit de un program internațional și se realizează cu 
acceptul instituției de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu de proveniență, 
respectiv primitoare. 

(3) Mobilitate internațională temporară poate surveni după finalizarea primului an de 
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studii. 
(4) Studenții aflați în mobilitate la UA vor achita valoarea taxei către UA, în cuantumul 

stabilit.  
(5) În cazul mobilităților academice internaționale temporare, recunoașterea creditelor 

transferabile se realizează de către instituțiile de învățământ superior acreditate/autorizate 
provizoriu de proveniență, respectiv primitoare.  

(6) Înainte de începerea mobilității studentul are obligația de a completa un contract 
de studii cu disciplinele pe care le va urma (Learning Agreement), conforma planului de 
învățământ al specializării în cadrul căreia efectuează mobilitatea, contract care va fi vizat atât 
de instituția de proveniență, cât și de instituția primitoare.  

(7) Instituția primitoare are obligația ca la finalul mobilității să elibereze Situația școlară 
a studentului (Transcript of Records). 

 
Mobilitate internă definitivă a studenților 

Art. 68.  
(1) Mobilitatea academică internă definitivă poate fi efectuată de la o instituție de 

învățământ superior la alta, aplicând sistemul european de credite transferabile 
(2) UA acceptă prin mobilitate academică internă studenții de la Universitățile 

acreditate sau autorizate provizoriu, cu respectarea prevederilor legale privind capacitatea de 
școlarizare și finanțarea învățământului superior. 

(3) Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după 
satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se 
realizează odată cu începerea noului an universitar. 

(4) Mobilitatea academică definitivă se poate realiza între programe de studii cu 
același număr total de credite de studiu transferabile obligatorii, din aceeași domeniu de 
licență. 

(5) Nu se acceptă mobilități definitive în ultimul an de studii; 
(6) Mobilitatea internă definitivă se aprobă, în limita cifrei de școlarizare, ținând cont 

de:  
a) compatibilitatea programelor de studii și a planurilor de învățământ;  
b) criteriile de performanță profesională stabilite de universitate și de fiecare facultate 

în parte;  
c) situații sociale deosebite; 
d) existența unor acorduri interinstituționale; 
 (7) Mobilitatea internă definitivă se face la cerere, la începutul anului universitar, ca 

urmare a demersului studentului. Cererea tip, întocmită în două exemplare, se depune la 
secretariatele facultăților, se avizează de către conducerea facultății și se aprobă de către 
Consiliului de Administrație. Instituția de învățământ superior care acceptă mobilitatea 
semnează prima cererea de mobilitate a studentului, apoi semnează instituția de la care 
pleacă studentul. După obținerea acceptului de mobilitate, studentul solicită mobilitate 
instituției de învățământ superior unde este înmatriculat. În cerere sunt trecute și condițiile în 
care are loc mobilitatea. După obținerea acordurilor celor două instituții, studentul va prezenta 
un dosar  care va cuprinde: diploma de bacalaureat, situația școlară pe ani de studii, certificatul 
de naștere, cartea de identitate. 

(8) Cererile de mobilitate internă definitivă (cerere - tip) vor fi depuse la secretariatul 
facultății cu cel puțin 25 zile lucrătoare înainte de începerea anului universitar pentru obținerea 
aprobării UA și stabilirii interviului. Cererea va fi însoțită de situația școlară a studentului 
solicitant. Cererea în forma finală cu aprobările decanilor și rectorilor instituțiilor implicate în 
mobilitate definitivă și dosarul complet al studentului se depune la secretariatul UA cu 5 zile 
înainte de începerea anului universitar. 
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(9) Înainte de aprobarea cererii de mobilitate definitivă la UA, studentul va fi invitat la 
un interviu cu o comisie desemnată în acest sens. 

(10) Decizia de mobilitate internă definitivă, emisă în urma aprobării mobilității, se 
transmite, în original, facultății la care vine și, în copie, instituției de învățământ superior de 
unde vine studentul, în vederea transmiterii actelor de studii către facultatea la care s-a 
transferat studentul. 

(11) Înmatricularea studentului aflat în mobilitate definitivă se realizează ținând seama 
de aplicarea sistemului de credite transferabile și compatibilitatea planurilor de învățământ. 
Număr minim de credite necesar pentru înscrierea în anul de studiu în care va fi înmatriculat 
este de 30 pentru înscrierea în anul II, conform planului de învățământ al promoției cu care va 
urma studiile la UA.  

(12) Consiliul facultății care primește studentul transferat, printr-o comisie aprobată 
de către acesta, stabilește: 

- recunoașterea sau echivalarea examenelor și a creditelor prin analiza comparativă 
a planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor; 

- examenele de diferență și alte obligații didactice, astfel încât studentul transferat să 
fie adus la același plan de învățământ cu toți studenții seriei în care a fost înscris. 

(13) Disciplinele aflate în situațiile școlare de transfer sunt recunoscute și echivalate, 
indiferent de nota cu care au fost promovate, dacă disciplina respectivă a fost promovată, dacă 
disciplina conduce către formarea de competențe/rezultate ale învățării similare, este 
apropiată ca număr de ore cu cea din planul de învățământ propriu și are un număr de credite 
ECTS alocat. 

(14) Taxa pentru examenele de diferență se va calcula astfel: taxa de studii anuală / 
60 x nr. de credite alocat disciplinei/disciplinelor. 

(15) Mobilitatea definitivă la UA, presupune achitarea taxelor de studii și a taxei de 
transfer/mobilitate valabile în anul universitar în care va avea loc mobilitatea. 

 

Mobilitate internațională definitivă a studenților 

Art. 69.  
(1) Studenții cetățeni ai țărilor din Uniunea Europeană, SEE, Confederația Elvețiană, 

pot continua studiile în cadrul UA, la programe de studii cu același număr de credite de studiu 
transferabile obligatorii, din același domeniu de licență cu respectarea prevederilor privind 
mobilitatea internă definitivă din prezentul regulament. 

(2) Pentru țările terțe se aplică prevederile acordurilor bilaterale și ale acordurilor 
internaționale în materie, în vigoare la data efectuării mobilității. 

(3) Dosarele de recunoaștere a perioadelor de studii se depun la Rectoratul UA în 
perioada examenului de admitere. Termenul de soluționare al dosarelor este de 15 zile 
lucrătoare de la data depunerii, iar rezolvarea eventualelor contestații este de 3 zile lucrătoare. 
Procedura de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate este stipulată în 
Ordinul de Ministru nr. 3223 din 8 februarie 2012, pentru aprobarea Metodologiei de 
recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate, publicat în Monitorul oficial nr. 
118 din 16 februarie 2012. 

(4) Mobilitatea internațională definitivă la UA, presupune achitarea taxelor de studii și 
a taxei de transfer valabile în anul universitar în care va avea loc transferul. 

 

Mobilitatea academică definitivă în cadrul UA 

Art. 70. În cadrul UA nu există posibilitatea efectuării de mobilități academice interne 
de la un program de studiu la altul, în condițiile în care cele trei programe de studii de licență 
active sunt din domenii de licență diferite. 
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Art. 71. Înmatricularea studenților aflați în mobilitate se face cu respectarea 

prevederilor din regulamentul activității profesionale a studenților privind recunoașterea și 
echivalarea creditelor de studiu transferabile și a condițiilor de promovare a anilor de studii. 

Art. 72. Înmatricularea se realizează în conformitate cu cerințele legale privind 
înscrierea modificărilor în registrul matricol unic. 

Secțiunea XII - Înmatricularea studenților internaționali veniți prin programele 
Erasmus, sau  în cadrul altor programe/acorduri/convenții de stagiu sau pe cont 

propriu 

Art. 73. Studenții internaționali veniți prin programele Erasmus, sau în cadrul altor 
programe/ acorduri/convenții de stagiu sau pe cont propriu se înmatriculează temporar pe 
perioada în care desfășoară activitate didactică, pe baza contractului de studii semnat între 
părți.  

Art. 74. Biroul ERASMUS comunică Consiliului de Administrație lista studenților 
internaționali veniți prin programele Erasmus, sau în cadrul altor programe/acorduri/ convenții 
de stagiu sau pe cont propriu. Pe baza aprobării de către Consiliului de Administrație, se emite 
decizie de înmatriculare și se transmite secretariatului FTSS. Cazurile de respingere se 
comunică de către (BE) universităților partenere.  

Art. 75. Includerea în lista trimisă Consiliului de Administrație este condiționată de 
existența la dosarul fiecărui student a următoarelor acte: Learning Agreement, semnat de către 
beneficiar, reprezentantul universității de proveniență și reprezentantul academic al UA 
(coordonator Erasmus/decan), Student Application Form, Transcript of Records (emis de către 
universitatea de origine), certificatul/scrisoarea de nominalizare din partea universității de 
origine care atestă calitatea studentului de beneficiar al mobilității Erasmus.  

Art. 76. Fiecare facultate solicită studenților înmatriculați temporar:  
a) copie după pașaport sau act de identitate;  
b) două fotografii 3/4;  
c) copie după Learning Agreement (semnată de către beneficiar, reprezentantul 

universității de proveniență) și reprezentantul academic al UA (coordonator Erasmus/decan);  
d) copie după Transcript of Records (emis de către universitatea de origine).  
Art. 77.  
(1) Studenții înmatriculați temporar sunt înscriși în registrul de înmatriculări temporare 

al facultății (după un formular aprobat de Consiliul de Administrație) și în Registrul Matricol 
Unic. 

(2) Facultatea eliberează acestora carnetele de student, legitimațiile de transport, 
conform legii. 

(3) Studenții internaționali veniți prin programele Erasmus, sau în cadrul altor 
programe/acorduri/ convenții de stagiu sau pe cont propriu sunt înmatriculați temporar la 
programul de la care, conform Learning Agreement-ului semnat de către toate cele 3 părți, își 
aleg peste 50% din cursuri, având posibilitatea de a alege cursuri de la oricare program și de 
a acumula credite din întreaga ofertă educațională a Universității.  

CAPITOLUL V 
Frecvența studenților la activitățile didactice 

Art. 78. Studentul are obligația să frecventeze toate activitățile de instruire: cursuri, 
seminare, laboratoare, activități practice și spirituale care se aduc la cunoștința studenților prin 
afișare/publicare on-line, odată cu planul de învățământ și fișele disciplinelor, la începutul 
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anului universitar. Titularii de disciplină au obligația de a transmite studenților fișa disciplinei 
în prima săptămână de la începerea fiecărui semestru și de a o încărca pe platforma de e-
Learning.  

Art. 79.  
(1) Modul de frecventare a orelor de activitate didactică (curs, seminar, activitate 

practică) precum și îndeplinirea lucrărilor desfășurate la acestea sunt unitare la nivelul FTSS 
și sunt reglementate astfel: 

(2) Prezența obligatorie a studentului la activitățile de curs și seminar/laborator este 

de minim 50%. Pentru absențele care depășesc 50% din timpul alocat cursurilor și 
seminarelor/laboratoarelor, studentul se sancționează, la propunerea titularului disciplinei, cu 
refuzul primirii acestuia la evaluarea finală și cu obligația de a reface în întregime activitățile 
academice prevăzute pentru acea disciplină. În acest caz este vorba de neîndeplinirea de 
către student a clauzei contractuale, în conformitate cu Regulamentul privind activitatea 
profesională a studenților. Studentul aflat în această situație va reface activitatea didactică în 
anul universitar următor, cu plată, dacă în fișa disciplinei nu este prevăzut un alt mod de 
echivalare a activităților didactice și dă dreptul studentului de a se prezenta la evaluare 
(examen, colocviu). În situații excepționale (îmbolnăvire, situații reglementate de alte 
prevederi legale), cu acordul cadrului didactic titular, decanul poate permite recuperarea unui 
procent de până la 75% din absențe. Pentru refacerea activității unei discipline studentul va 
depune o cerere adresată decanului și va achita o taxă de refacere calculată prin înmulțirea 
numărului de credite ale disciplinei cu valoarea în lei a punctului de credit. Orice activitate deja 
îndeplinită va fi recunoscută de către cadrul didactic titular. În cazul în care există interferențe 
între orarul curent al studentului și programarea în orar a disciplinei pentru care se solicită 
refacerea activității academice, modalitatea în care se vor recupera activitățile didactice va fi 
stabilită de cadrul didactic care efectuează aceste activități, pe baza unei cereri explicite a 
studentului adresată decanului. (REN, art. 29.(5) 

(3) Se numără 1 prezență  dacă studentul a participat la toate orele alocate disciplinei 
în orarul academic săptămânal. (Dacă studentul lipsește la jumătate din timpul alocat unei 
întâlniri săptămânale - fie că întârzie, fie că pleacă mai repede -, se consideră absență); 

(4) Sunt permise 3 absențe motivate la fiecare disciplină / semestru (curs și 
seminar/laborator, indiferent de numărul de ore pe săptămână alocat disciplinei), în care se 
includ: activitățile administrative ale UA, probleme personale, urgențe, probleme de familie. În 
semestrul VI sau VIII de studii, care are 12 săptămâni, sunt permise 2 absențe motivate la 
fiecare disciplină / semestru. 

(5) Pentru absentarea de la 4 sau mai multe activități săptămânale, fără a depăși 
limita minimă obligatorie de prezență (50%), cadrul didactic poate scădea un punct sau mai 
multe din nota finală (decizia aparține cadrului didactic și se precizează în fișa disciplinei); 

Art. 80. În funcție de specificul anumitor discipline, Consiliul facultății, la propunerea 
titularului de disciplină, poate impune standarde minimale diferite privind activitatea și 
frecvența studentului în cadrul unei discipline de studiu, care vor fi aduse la cunoștința 
studentului de către titularul de disciplină prin programa analitică a disciplinei la începutul 
anului universitar. 

Art. 81. Cadrul didactic are obligația să înregistreze prezența studenților la fiecare 
oră de curs și seminar în catalogul de prezență, care se preia de la secretariatul facultății la 
începutul semestrului, se păstrează de către cadrul didactic pe tot parcursul semestrului și se 
predă la sfârșitul activităților didactice către secretariat. Prezența studenților va fi monitorizată 
periodic de către managerul programului de studii/specializării.  

Art. 82. Centralizarea datelor privind frecvența studenților va fi efectuată de către 
cadrele didactice la sfârșitul semestrului și vor fi aduse la cunoștința studenților la ultima 
întâlnire cu studenții înainte de sesiune. De asemenea, profesorii vor comunica secretariatului 
înainte de sesiune lista studenților care îndeplinesc condițiile pentru a se prezenta la evaluare 
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în sesiunea/sesiunile următoare. 
Art. 83.  
(1) În cazuri întemeiate, managerul de program de studii/decanul poate motiva 

absențele, pe baza actelor justificative și a cererii individuale a studentului.  
(2) Absențele se motivează pentru următoarele situații: activitățile administrative ale 

UA, probleme personale, urgențe familiale, motive medicale, participări la manifestări sportive 
de performanță, participări la conferințe, simpozioane, participările studenților reprezentanți la 
ședințele și activitățile comisiilor și organismelor din care fac parte, pentru participarea la 
activități de evanghelizare și misiune organizate cu aprobarea Consiliului de administrație al 
UA.  

(3) Motivarea absențelor datorate cazurilor de boală se face numai în baza unei scutiri 
medicale eliberate de către instituțiile abilitate. Documentele medicale eliberate de către 
instituțiile abilitate vor fi depuse la secretariatul facultății în maximum 5 zile de la data eliberării, 
prin anexare la cererea de motivare. 

Art. 84.  
(1) Decanul facultății, pe baza avizului managerului de specializare poate aproba în 

cazuri speciale scutirea parțială de frecvență, în baza documentelor doveditoare puse la 
dispoziție de student și a cererii motivate a acestuia. Cererea pentru scutirea de frecvență se 
depune la secretariat cu cel puțin 5 zile înainte de începerea semestrului. În cazurile speciale 
se pot încadra de regulă studenți (maturi/netradiționali) cu vârsta peste 24 de ani, care 
lucrează cu normă întreagă, absolvenți cu diplomă de licență, cursuri cu frecvență, ai altor IIS, 
părinți singuri etc. 

(2) Decanul poate aproba în cazuri medicale sau în cazul studentelor gravide scutirea 
parțială de frecvență în baza actelor medicale doveditoare, eliberate de către instituțiile 
abilitate; în cazul refacerii activității prevăzute cu frecvență obligatorie, aceasta va fi scutită de 
plata taxelor.  

Art. 85. Studenții care se înscriu concomitent la un nou program de studii în cadrul 
UA pot beneficia, la cerere, de scutire parțială de frecvență la unul din programe. 

Art. 86. Studenții care beneficiază de scutire parțială de prezență, în condițiile 
precizate anterior, au obligația să participe la un număr minim de cursuri și seminare, stabilit 
de Consiliul facultății și comunicat studentului de către managerul de program sau de către 
secretariat. Studentul care nu îndeplinește condiția minimă de prezență, se sancționează la 
propunerea titularului disciplinei, cu refuzul primirii acestuia la examen în sesiunea imediat 
următoare finalizării cursului și cu obligația de a reface în întregime activitățile academice 
prevăzute pentru acea disciplină. Refacerea activităților aferente unei discipline se efectuează 
în anul de studii următor și dă dreptul studentului de a se prezenta la evaluare (examen, 
colocviu). Pentru refacerea activității unei discipline studentul va depune o cerere adresată 
decanului și va achita o taxă de refacere calculată prin înmulțirea numărului de credite ale 
disciplinei cu valoarea în lei a punctului de credit. 

Art. 87. Studenții UA au dreptul de a urma o a doua specializare în cadrul UA sau în 
cadrul altei universități, în condițiile în care absențele de la cursurile unei specializări nu 
depășesc 50% din numărul total de ore aferente fiecărei discipline. În caz contrar, studentul 
va reface toate activitățile prevăzute pentru disciplina respectivă în anul universitar următor, 
cu plata creditelor restante, cu condiția să îndeplinească condițiile de promovabilitate 
precizate în prezentul regulament. 

Art. 88.  
(1) Conform Hotărârii UCBAZȘ nr. 72/14.06.2011 privind programul de stagiatură 

pastorală, angajarea  se face în condițiile obținerii unei diplome de licență în Teologie 
adventistă pastorală, învățământ la zi și master în Teologie adventistă. În acest sens, în 
momentul solicitării scrise pentru a urma cursurile în regim de scutire de prezență,  studentul 
va primi în copie hotărârea UCBAZȘ și va semna pentru luare la cunoștință. 
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(2) Studenții de la programul de studii/specializarea Teologie adventistă pastorală 

care urmează cursurile facultății în regim de scutire parțială de prezență se pot transfera în 

programul cu prezență obligatorie, recăpătând dreptul de angajare, dacă numărul cumulat al 

semestrelor în regimul de scutire de prezență nu depășește 2 semestre, iar aceste semestre 

nu sunt în ultimii doi ani de studii.  

CAPITOLUL VI 
 Evaluarea studenților. Alocarea și obținerea creditelor. Promovarea 

Secțiunea I - Evaluarea studenților pe parcursul studiilor 

În ce privește evaluarea și notarea studenților, prevederile prezentului regulament se completează cu 
reglementările specifice stipulate în Regulamentul privind examinarea și notarea studenților, aprobat 

de Senatul UA. 
 

Art. 89. Evaluarea studenților include examinarea și notarea obiectivă, pe baza unor 
criterii și metode clar stabilite la începutul semestrului și a unor bareme aduse la cunoștința 
studenților, împreună cu alte criterii de apreciere a activității desfășurate. (REN, art. 6.) 

Art. 90. Formele de examinare (scris; scris și oral; scris, oral și practic; oral; practic) 
sunt stabilite de către cadrul didactic titular, aprobate în colectivele sau departamentele de 
specialitate și sunt precizate detaliat în fișa disciplinei. De asemenea, fișa disciplinei cuprinde 
obligațiile profesionale ale studentului (proiecte, lucrări practice, referate etc.), formele de 
examinare și criteriile de evaluare, condițiile pentru promovarea disciplinei, acoperirea 
creditelor, bibliografia necesară, modalitatea de calcul a notei finale. Ele rămân aceleași pe 
întreaga durată a semestrului. (REN, art. 12. (4) 

Art. 91.  
(1) Fiecare activitate didactică, de cercetare sau practică prevăzută de planul de 

învățământ al unui program de studii se încheie cu o evaluare finală. Modalitatea de evaluare 
finală se precizează în fișa disciplinei.(REN, art. 27.(1) 

(2) Evaluarea pregătirii profesionale a studenților este permanentă (în cadrul 
seminariilor, lucrărilor practice, proiectelor etc.), în timpul semestrelor, și în cadrul sesiunii de 
examene, în conformitate cu prevederile din fișele disciplinelor. (REN, art. 27.(2) 

 (3) Cadrele didactice titulare de discipline au obligația de a aduce la cunoștința 
studenților, la începutul semestrului, dar nu cu mai mult de două săptămâni înaintea sesiunii 
de examene, tematica definitivă a examenelor, în care se vor preciza conținuturile 
(cunoștințele, capacitățile) din care se vor formula subiecte sau/și sarcini (probleme) de 
examinare, perioada și modalitățile în care se va realiza evaluarea, exigențele pe care trebuie 
să le îndeplinească studenții pentru a se putea prezenta la evaluare. Tematica examenelor 
trebuie să fie suficient de precisă și de structurată pentru a oferi studenților un ghid util pentru 
organizarea învățării și pentru autoevaluare. (REN, art. 27.(3) 

Art. 92. Examenele se desfășoară sub conducerea cadrului didactic care a predat 
disciplina, asistat de cadrul didactic care a condus seminariile (laboratoarele, lucrările practice) 
sau de către un alt cadru didactic de specialitate ori cu o specialitate înrudită. În cazul în care, 
din motive bine întemeiate, titularul de disciplină este în imposibilitatea de a realiza evaluarea, 
aceasta se va realiza de către o comisie desemnată de decanul facultății, iar notele vor fi 
trecute în catalog de comisie. (REN, art. 30.(1) 

Art. 93. Rezultatele examinării studenților se concretizează în note, exprimate 
numeric sau exprimate nominal (admis, respins). Notarea numerică se efectuează pe scala de 
la 10 (zece) la 1 (unu). Nota minimă de promovare este 5 (cinci) și acordă studentului numărul 
de credite asociat disciplinei în planul de învățământ. (REN, art. 14. (1) 



 

 
 
 
 

SENATUL UNIVERSITAR 
RECTORAT 

 

Regulament privind activitatea profesională a studenților; Ediția: 3; Anul: 2020        Pagina 22 din 38 

 

Art. 94.  
(1) Nota finală la o disciplină se obține ca medie aritmetică ponderată între nota 

obținută la evaluarea finală și nota de la evaluarea pe parcurs/activitatea la seminar/laborator. 
(REN, art. 15. (1) 

(2) Rezultatele examenelor orale, obținute prin însumarea punctelor realizate de 
student la evaluările din timpul  semestrului și finală, se comunică studentului în ziua 
desfășurării examenului și se înscrie imediat în carnetul de student al acestuia și în documentul 
oficial al facultății. (REN, art. 15. (5) 

(3) Rezultatele examenelor scrise se comunică studenților în termen de cel mult 3 zile 
lucrătoare de la data desfășurării examenelor respective. Cadrele didactice au obligația de a 
înscrie notele acordate în cataloagele disciplinelor și să verifice corectitudinea notelor înscrise, 
să-l semneze și să-l depună la secretariatul facultății. Cadrele didactice au obligația de a 
înscrie notele acordate în carnetele de note ale studenților. Cadrele didactice pot stabili, în 
cadrul examinării scrise, data, ora și locația în care va întâlni studenții pentru a le comunica 
notele la examinarea scrisă și pentru a fi îndeplinite condițiile ca, la solicitarea studenților, 
cadrul didactic să explice motivele și condițiile de acordare a notei. (REN, art. 15. (6)) 

(4) Neprezentarea unui student la examene și colocvii este consemnată în catalog ca 
absență. Excepție fac cei care beneficiază de prelungirea încheierii situației școlare (mobilități 
studențești, sesiune deschisă). (REN, art. 15. (7) 

 (5) În cazul sancționați pentru motivul neîndeplinirii numărului minim de prezențe 
stabilit și cu refacerea activităților, se va menționa în catalog în dreptul notei ”refacere activități”. 
(REN, art. 15. (9) 

 
Programarea evaluărilor 

Art. 95. Pe parcursul unui an universitar există trei sesiuni pentru evaluările finale: de 
iarnă (ianuarie-februarie), de vară (mai-iunie) și de toamnă (septembrie). Studenții au 
posibilitatea de a susține un examen la o disciplină o singură dată pe sesiune. Sesiunea de 
toamnă se încheie înainte de începerea anului universitar următor. (REN, art. 21) 

Art. 96. Senatul UA sau Consiliul de Administrație poate stabili, la propunerea 
decanului, sesiuni de examinare extraordinare pentru studenții angrenați în concursuri 
profesionale, activități sportive, artistice, activități de misiune sau care au participat la mobilități 
internaționale. (REN, art. 22) 

Art. 97. Pentru sesiunea de toamnă, programarea evaluărilor finale se va realiza 
după finalizarea sesiunii de vară. Programarea evaluărilor pentru sesiunea de toamnă va fi 
adusă la cunoștința studenților, prin afișare la avizierul facultății și prin publicare pe site-ul 
facultății. (REN, art. 26 (8) 

Art. 98. Decanul facultății coordonează și verifică corectitudinea procesului de 
planificare și a programului de desfășurare a examenelor. (REN, art. 26 (9) 

Art. 99. (1) Programarea evaluărilor finale (ziua și ora susținerii examenelor), pentru 
sesiunile de iarnă și vară, se stabilește de către decanat, la propunerea grupelor de studenți 
și cu acordul cadrului didactic titular de disciplină. Șefii de an vor depune la secretariat graficul 
cu programarea examenelor, semnat de fiecare cadru didactic, cu o lună înainte de încheierea 
semestrului. Examenele se planifică în sesiunea de examene. (REN, art. 26 (1) 

(2) Încheierea situației școlare semestriale la disciplinele prevăzute în planul de 
învățământ cu verificare pe parcurs și colocviu se va face în ultima săptămână de activitate 
didactică. Programarea colocviilor și verificărilor nu trebuie să se suprapună peste orele altor 
discipline.  (REN, art. 26 (2) 

(3) Pentru fiecare disciplină, într-o sesiune de examene, se pot stabili două date 
pentru examen în acea sesiune. 
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Condiții de participare la evaluare 

Art. 100. Studenții au dreptul să se prezinte la examene și colocvii numai dacă și-au 
îndeplinit toate obligațiile profesionale prevăzute în parcursul de studiu al disciplinelor (lucrări, 
proiecte, referate etc.) și anunțate la începutul acestui parcurs, precum și toate obligațiile 
administrative și financiare (au încheiat contractul anual de studii, au achitat taxa de studii, 
taxele de reexaminare/diferență, cazare cămin etc.). La toate formele de evaluare studenții au 
obligația să se prezinte cu carnetul de student vizat pentru anul de studii și cartea de 
identitate/pașaport. (REN, art. 28.(1) 

Art. 101.  
(1) Participarea studentului la evaluarea finală este condiționată de îndeplinirea 

cerințelor minime de prezență la cursuri și seminare și finalizarea integrală și promovarea cu 
cel puțin nota 5 a activităților cu prezență obligatorie: laborator/ lucrări practice, proiect. (REN, 
art. 29.(1) 

(2) Pentru celelalte activități evaluate, titularul disciplinei poate stabili punctaje minime 
de realizat care permit participarea studentului la evaluarea finală. Aceste punctaje sunt 
trecute în Fișa disciplinei în rubrica Standard minim de performanță și sunt prezentate în 
detaliu studenților. (REN, art. 29.(2) 

Art. 102.  
(1) Un student va fi considerat ca lipsind justificat de la o examinare dacă poate 

demonstra circumstanțele care îl împiedică să ia parte la respectiva examinare (cazuri 
medicale sau de forță majoră). (REN, art. 31.(1) 

(2) Unui student care lipsește justificat de la o examinare i se poate oferi posibilitatea 
unei noi examinări (în sesiunile semestriale), conform regulamentului. Programarea acestei 
examinări este hotărâtă de către decanul facultății împreună cu titularul de disciplină și aceasta 
va fi considerată prima examinare. (REN, art. 31.(2) 

(3) Nu poate fi examinată o persoană care a pierdut prin exmatriculare sau mobilitate 
definitivă calitatea de student și care, din această cauză, nu figurează în catalogul de examen. 
(REN, art. 31.(3)) 

(4) Neprezentarea la examene în sesiunea programată pentru o disciplină care apare 
în contractul de studiu înseamnă consumarea unui drept de prezentare la examen din cele 
două posibilități avute la dispoziție. 

Art. 103. Pentru a promova o disciplină de învățământ studentul are dreptul, în cadrul 
parcursului de studiu al disciplinei respective, la două sesiuni de examene: sesiunea 
semestrială și sesiunea de toamnă. Colocviile și evaluările pe parcurs efectuate în cursul 
semestrului se consideră că fac parte din sesiunea semestrului respectiv. (REN, art. 32) 

Art. 104. Pentru a obține dreptul de a se prezenta la sesiunile de restanțe, studenții 
trebuie să se înscrie. Înscrierea se face, în perioada anunțată dinainte, la secretariatul FTSS 
sau on-line. (REN, art. 33) 

Art. 105. Orice student beneficiază de posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit 
la două evaluări finale la aceeași disciplină, la prima și a doua sesiune de examene care 
urmează semestrului în care s-a predat disciplina. Pentru evaluările ulterioare se percepe o 
taxă de reexaminare care se achită cu cel puțin o zi înainte de susținerea examenului la 
casieria UA sau se face dovada de efectuarea plații prin virament bancar. (REN, art. 34) 

Art. 106. Pentru studenții înscriși la disciplinele facultative, prezentarea la evaluarea 
finală nu este obligatorie. Notele obținute la aceste discipline se înregistrează în documente 
de evidență a situației școlare (catalog, registru matricol) și pot fi luate în considerare în calculul 
mediei anuale, pe baza opțiunii studentului. (REN, art. 35) 

Art. 107. În situații cu totul speciale (deces în familie, spitalizare), Decanul poate 
aproba cererea bine întemeiată a unui student, de a beneficia în anul de studii respectiv, de 
sesiune deschisă de evaluare sau de a susține un examen programat la o altă dată decât cea 
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prevăzută în programarea examenelor pentru sesiunea respectivă. (REN, art. 36) 
Art. 108.  
(1) Practica de specialitate este disciplină obligatorie și se finalizează prin examinare 

de tip colocviu și se apreciază cu note de la 10 la 1. Nepromovarea colocviului conduce la 
refacerea integrală sau parțială a perioadei de practică, în concordanță cu prevederile fișei de 
practică sau a regulamentului/ghidului de practică. Nota obținută de student(ă) la colocviul de 
practică intră în condiția de promovare a anului de studiu respectiv.  

(2) Efectuarea practicii de specialitate va fi consemnată în Centralizatorul de practică 
de specialitate cu semnătura și ștampila unității la care s-a efectuat practica. (REN, art. 41) 

(3) Pregătirea studenților la practica de specialitate se evaluează, atât în perioada de 
desfășurare a practicii, cât și la finalul acestei activități. (REN, art. 42) 

(4) Facultatea își asumă responsabilitatea de a oferi stagii de practică în proporție de 
minimum 30% din numărul studenților, dintre care cel puțin 50% în afara universităților 
(conform articolului 150, alineatul (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare). 

Art. 109. Pe parcursul semestrului se poate organiza evaluarea parțială a gradului de 
însușire a conținuturilor predate la curs. Evaluarea parțială se efectuează cu acordul dintre 
cadrul didactic titular și studenți. Organizarea trebuie să fie transparentă și nu trebuie să 
perturbe alte activități didactice. Data programată și asigurarea bunei desfășurări revine 
cadrului didactic titular. Participarea la această formă de evaluare nu este obligatorie pentru 
studenți. (REN, art. 43-44) 

Art. 110. Examenele restante din anii anteriori pot fi susținute, la cererea studentului 
în sesiunile corespunzătoare predării disciplinei sau în sesiunea de restanțe, după achitarea 
taxei de reexaminare. (REN, art. 48) 

Art. 111. Studenților le este acordată posibilitatea de a încerca să promoveze 
examenele pentru fiecare disciplină de trei ori pe parcursul ciclului de studii. În cazul în care 
studentul nu obține nota de promovare la o disciplină după ce epuizează trei ocazii de 
evaluare, acesta este exmatriculat fără drept de reînmatriculare. În acest caz, exmatricularea 
studentului(ei) se impune indiferent de anul de studii în care susține ultima evaluare la 
disciplina nepromovată, indiferent de anul de studii în care este înscris studentul și numărul 
de credite acumulate de acesta. (REN, art. 49) 

Art. 112. In sesiunea de restante și de mărire de note se susține numai evaluarea 
finală, celelalte componente ale notei finale rămânând valabile. (REN, art. 51) 

Art. 113. Examenele de diferență, stabilite de Comisia de echivalare, se susțin odată 
cu programarea examenelor/colocviilor în sesiunile semestriale sau în sesiunea de restanțe.  
(REN, art. 54) 

Art. 114. Încheierea situației școlare a studentului se face în termen de cel mult 10 
zile de la încheierea sesiunii de restanțe. 

Art. 115. Studenții sportivi de performanță beneficiază de prevederile Ordinului 
ministerului de resort în vigoare. 

Art. 116. Managerii de specializări pot informa părinții, tutorii sau sponsorii, la 
cererea expresă și motivată a acestora către conducerea UA, cu privire la situația academică 
a studenților, de regulă la sfârșitul fiecărui an universitar. 

Art. 117. În baza dreptului la protecția datelor personale, situația școlară a unui 
student, inclusiv note finale, taxe etc. este confidențială. Accesul la aceste informații se face 
în contul personal al studentului din sistemul informatic de gestiune a școlarității ori prin 
documentele oficiale, comunicate în baza unei cereri din partea studentului, depusă personal 
ori prin reprezentant. Informațiile privind situația școlară nu se transmit în alte forme. 

Art. 118. În cazul evaluărilor scrise, lucrările se vor arhiva timp de 1 an de la data 
susținerii examenului. Lucrările de la evaluările pe parcurs nu se arhivează. 
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Măririle de notă 

Art. 119. (1) Studenții au dreptul să se prezinte la examene de mărire a notei 
indiferent de nota de trecere obținută în sesiune și indiferent dacă au promovat sau nu celelalte 
examene din aceeași sesiune. (REN, art. 46) 

(2) Studenții au dreptul să se prezinte într-o sesiune de restanțe la un număr de cel 
mult 2 examene de mărire de notă.  (REN, art. 46) 

(3) Evaluările pentru mărirea notei pot fi susținute numai pentru disciplinele ce 
figurează în planul de învățământ al anului universitar curent, în sesiunea de restanțe din 
vară/toamnă pentru examenele promovate în sesiunile programate la finele semestrului I/II. 
(REN, art. 46) 

(4) În urma reexaminării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când 
nota este mai mare decât cea anterioară, după principiul „un examen promovat este definitiv 
promovat”. Reexaminarea pentru mărirea notei nu se poate repeta. (REN, art. 46) 

Nota mărită obținută se înregistrează în catalog cu specificarea: „mărire de notă”. La 
acordarea bursei de merit se ia în considerație prima notă de promovare obținută, și nu cea 
mărită. (REN, art. 47) 

 
Contestarea notei finale 

Art. 120.  
(1) Notele acordate studenților la examenele orale sunt definitive și nu pot fi 

contestate. La solicitarea studenților, cadrele didactice au datoria de a le explica criteriile și 
motivele acordării notelor. (REN, art. 20. (1) 

(2) La examenele scrise, studenții care se consideră subevaluați pot solicita, în scris, 
cadrului didactic examinator, reevaluarea lucrărilor, în termen de 48 de ore de la comunicarea 
notei/afișarea notei în sistemul on-line. În acest caz, cadrul didactic examinator are datoria de 
a reanaliza, în prezența studentului, lucrarea vizată și de a explica acestuia criteriile și motivele 
acordării notei, inclusiv de a modifica nota în cazul în care constată că sesizarea studentului 
este îndreptățită. (REN, art. 20. (2) 

(3) Dacă studentul consideră în continuare nedreptățit, va adresa o contestație 
decanului facultății, prin care să solicite reevaluarea lucrării scrise de către o nouă comisie.  

(4) Contestația se depune, la secretariatul Facultății, în termen de 2 zile de la data 
ultimei rezoluții. Decanul numește comisia de soluționare a contestației, formată din două 
cadre didactice din departament, fără includerea cadrelor didactice care au făcut parte din 
comisia de evaluare.  

(5) Nota se modifică doar în situația în care există o diferență de cel puțin un punct 
față de nota finală acordată inițial. Nota rezultată în urma reevaluării va fi trecută în catalog de 
către decanul facultății. 

 
Sancționarea fraudelor 

Art. 121. Frauda și tentativa de fraudă se sancționează cu eliminarea studentului din 
examen și acordarea notei 1 (unu), urmate de procedurile administrative prevăzute în 
prezentul regulament. (REN, art. 15. (8) 

Art. 122. Rezultatele unei evaluări pot fi anulate de către decanul facultății, atunci 
când se dovedește că acestea au fost obținute în mod fraudulos sau prin încălcarea codului 
de etică și deontologie universitară. Decanul poate dispune reorganizarea examenului. (REN, 
art. 38) 
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Evaluarea studenților internaționali aflați în mobilitate temporară prin programele 

Erasmus 

Art. 123.   
(1) Pentru studenții care sunt înscriși în programe de mobilitate ERASMUS și au fost 

evaluați prin calificative, se aplică sistemul de notare în conformitate cu calificativele ECTS. 
(2) Pentru studenții UA aflați cu burse de mobilitate ERASMUS la alte universități, 

evaluarea la disciplinele prevăzute în contractul de mobilitate se face la universitatea gazdă, 
rezultatele fiind transferate conform procedurii de recunoaștere și echivalare.  

(3) Studenții înscriși în programul de mobilitate ERASMUS sunt evaluați în aceleași 
condiții ca și ceilalți studenți ai universității. Rezultatele examenelor sunt trecute în cataloage 
speciale pentru fiecare disciplină în parte și sunt păstrate în dosarul personal al studentului. 
Pe baza acestor cataloage, facultatea trimite o adresă Biroului pentru programe comunitare 
Erasmus, semnată de secretarul șef al facultății și decan, prin care se specifică în formularul 
tip (anexă a contractului de studii) următoarele: a) denumirea disciplinelor la care studentul a 
susținut examene/colocvii; b) notele obținute la examene; c) notele ECTS; d) numărul de 
credite alocat disciplinelor din planul de învățământ aprobat. (REN, art. 53) 

Secțiunea II - Creditele ECTS. Situația școlară anuală. Promovarea studiilor 

Alocarea creditelor 

Art. 124. UA aplică, în evaluarea activității studenților tuturor programelor de 
studii/specializărilor universitare de licență Sistemul European de Credite Transferabile – 
ECTS (European Credit Transfer System).  Pentru asigurarea implementării și monitorizării 
aplicării ECTS, la nivelul UA/FTSS este desemnat un coordonator al ECTS care coordonează 
activitatea de consiliere și echivalare. 

Art. 125.  
(1) Planurile de învățământ conțin discipline obligatorii, discipline opționale de 

specialitate, discipline opționale complementare și discipline facultative. Ponderea acestora 
va fi în conformitate cu standardele specifice ARACIS pentru fiecare domeniu fundamental 
din care face parte programul de studiu. 

(2) Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către studenți a cunoștințelor 
de bază, specifice domeniului. Disciplinele opționale și pachetele de discipline opționale de 
specialitate vizează aprofundarea unor domenii particulare de studiu precum și specializarea 
studenților. Disciplinele facultative sunt discipline oferite atât din domeniul de specializare, cât 
și din alte domenii complementare.  

(3) Studenții pot urma ca discipline facultative, discipline din oferta planurilor de 
învățământ din UA. Înscrierea poate fi refuzată atunci când ar duce la modificarea formațiunilor 
de studiu la facultatea sau la specializarea solicitată. 

(4) Durata standard de studiu a unei discipline este de un semestru. 
Art. 126. Un credit de studiu transferabil reflectă cantitatea de muncă intelectuală 

dirijată și independentă (curs, seminar, lucrări de laborator, proiecte, practică, examene, 
verificări, etc.) necesară pentru finalizarea individuală de către student a unei unități 
componente a unui program de studii universitare, completată cu validarea rezultatelor 
învățării. Creditele reprezintă valori întregi, cuprinse între 1 și 30, alocate unor unități de 
cursuri și unor activități precise dintr-un semestru. La UA un credit se acordă pentru 25 ore 
fizice de activitate (curs, seminar, lucrări, practică, studiu individual, proiecte, cercetări, 
examene, verificări). 

Art. 127.  
(1) Alocarea creditelor pe discipline se face în funcție de statutul disciplinei 

(fundamentală, de specialitate și complementară) și de cantitatea de muncă, sub toate 
aspectele ei, efectuată de student pentru însușirea unei discipline, în conformitate cu practica 
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universitară internațională, utilizând metodologia Sistemului european de credite transferabile 
și în conformitate cu Standardele ARACIS specifice comisiilor de specialitate. 

(2) 60 de credite reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea normală de muncă 
specifică unui an universitar; 

(3) 30 de credite reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea normală de muncă 
specifică unui semestru universitar; 

(4) Disciplina obligatorie „Educație fizică” este creditată distinct, cu câte 2 credite pe 
an (2 ani a câte 2 credite, pe parcursul ciclului I de studiu) și se finalizează cu calificativul 
Admis/Respins. Aceste credite nu se includ în cele 30. 

(5) Limba moderă obligatorie prevăzută în planul de învățământ este creditată cu 2 
credite pe semestru (2 , 4 sau 6 semestre pe parcursul ciclului de studii) care sunt incluse în 
cele 30 de credite prevăzute pentru un semestru, și suplimentare când sunt alese ca discipline 
facultative;  

(6) Elaborarea și susținerea cu succes a lucrării de licență este apreciată cu un număr 
de până la 10 credite (5 credite pentru evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate 
și 5 credite pentru prezentarea și susținerea lucrării de licență) și se adaugă, după caz, la cele 
180 sau 240 de credite acumulate până la susținerea licenței. 

(7) Dacă în cadrul aceluiași semestru sau an de studiu studentul alege, frecventează 
și promovează una sau mai multe discipline facultative sau opționale, acestea se creditează 
distinct, fiind consemnate în registrul matricol; 

(8) Aceeași disciplină poate fi prevăzută cu număr diferit de credite în structura 
planurilor de învățământ ale programelor de studii din UA sau din alte universități, în măsura 
în care respectiva disciplină are funcție de formare fundamentală, de specialitate sau 
complementară. 

Art. 128.  
(1) Studentul care a luat minimum nota 5 (cinci) a acumulat, în mod necesar, și 

creditele alocate disciplinei respective. 
(2) Punctele obținute la o disciplină se determină prin înmulțirea creditelor alocate 

disciplinei cu nota obținută de student.  
(3) Punctajul unui student la finele semestrului se obține prin însumarea punctelor la 

disciplinele promovate. 
 
Promovarea anului de studii 

Art. 129. Încheierea situației școlare a studentului se face după sesiunea din toamnă.  
Art. 130. Este considerat integralist studentul care a obținut într-un an toate creditele 

(60 sau conform planului de învățământ mai multe) acordate disciplinelor obligatorii și 
opționale. Media anuală este media aritmetică a notelor obținute. 

Art. 131. (1) La UA, pentru promovarea anului I de studii este necesară obținerea a 
minim 30 de credite la disciplinele obligatorii și opționale (discipline de specialitate, 
complementare, fundamentale și de domeniu) din totalul de 60 de credite alocate anului de 
studii, conform planului de învățământ al respectivului an de studiu. 

(2) La UA, pentru a promova în ultimul an de studiu, studentul trebuie să dețină: 
a) cel puțin 90 de credite la finalul anului II de studiu (acumulate în anul I și anul 

II de studi) pentru ciclul de studii universitare de licență cu 180 de credite.  
b) cel puțin 90 de credite de studii la finalul anului II de studii (acumulate în anul 

I și anul II de studii) pentru a promova în anul III și cel puțin 150 de credite la 
finalul anului III de studii (acumulate în anul I, anul II și anul III de studii), 
pentru programele de studii universitare de licență care au în planul de 
învățământ prevăzut un total de cel puțin 240 de credite obligatorii. 

(3)   Dacă la finalul anului II de studii de licență pentru ciclul de studii universitare de 
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licență cu 180 de credite, respectiv la finalul anului III pentru ciclul de studii universitare de 
licență cu 240 de credite, studentul are mai puțin de 90 de credite, respectiv mai puțin de 150 
de credite și are îndeplinite integral obligațiile financiare față de UA, studentul este declarat 
nepromovat și va fi reînscris, la cerere, în același an de studii. 

(4) Nu se includ în cele 30/90/150 de credite, creditele aferente disciplinelor 
facultative.  

(5) În cele 90/150 de credite se pot include creditele obținute în avans și reportate în 
anul respectiv.  

(6) Reînscrierea în același an de studii se aprobă, ținând cont de capacitatea de 
școlarizare. În cazul în care există un număr mai mare de soclititări față de numărul de locuri 
existent, departajarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de credite acumulate de 
student. În cazul în care capacitatea de școlarizare nu permite reînscrierea, studentul va fi 
exmatriculat. 

(7) Reînscrierea în anul de studii nepromovat se face cu alinierea la noul plan de 
învățământ.  

(8) Cererea de reînscriere se depune de regulă în ultimele 5 zile lucrătoare de la 
finalul anului universitar, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare din prima săptămână a sem. 
I, se aprobă de către decan și nu presupune achitarea unei taxe. 

(9) Studentul care nu solicită în scris reînscrierea în anul de studii nepromovat, în 
termenul stabilit și comunicat de către secretariat, va fi exmatriculat cu drept de 
reînmatriculare. Reînmatricularea se va putea face, la cerere, într-un an universitar următor, 
în condițiile precizate în Cap. IV, Secțiunea VII. 

(10) Studentul reînscris în anul de studii nepromovat, va achita o taxă proporțională 
cu numărul de restanțe și/sau diferențe (taxă/credit) apărute în urma alinierii la noul plan de 
învățământ, conform art. 144 din prezentul regulament. 

(11) Dacă la finalul anului universitar în curs, studentul de anul I are sub numărul de 
credite necesar promovării anului universitar (minim 30 de credite la disciplinele obligatorii și 
opționale (discipline de specialitate, complementare, fundamentale și de domeniu)), va fi 
exmatriculat fără drept de reînmatriculare. Studentul aflat în această situație va putea continua 
studiile printr-un nou concurs de admitere. 

(12) Cazurile de forță majoră (concedii medicale de maternitate, cazuri de îmbolnăviri 
grave care necesită spitalizare îndelungată, dovedite cu acte medicale) se constituie ca 
excepție și se rezolvă, la cererea studentului, prin prelungirea școlarității sau prin întrerupere. 

Art. 131. Fiecare student are dreptul să parcurgă în avans orice disciplină o singură 
dată pe parcursul anilor de studiu. Creditele obținute în avans se pot reporta în semestrele 
următoare, conform opțiunii studentului. Opțiunea formulată este irevocabilă. În cazul 
disciplinelor contractate în avans nu se percepe taxă. 

 
Promovarea ciclului de studii 

Art. 132. Pentru anii terminali situația școlară se încheie după sesiunea de examene 
din vară, inclusiv sesiunea de restanțe, premergătoare susținerii examenului de licență. 

Art. 133.  
(1) În cazul studenților din an terminal, care au examene restante din semestrele 

anterioare, Consiliul facultății decide organizarea unei sesiuni de restanțe înaintea perioadei 
de înscriere la prima sesiune de licență. Înscrierea se face la solicitarea studentului, iar toate 
examenele susținute în această sesiune se vor achita în cuantumul stabilit pentru examene 
restante. 

(2) Dacă la sfârșitul duratei legale a programului de studii studentul a obținut toate 
creditele stabilite prin planul de învățământ (180 ECTS  pentru programele de 3 ani sau 240 
ECTS pentru programul de 4 ani), va fi declarat absolvent, cu drept de a susține examenele 
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de finalizare a studiilor. 
(3) Dacă la sfârșitul duratei legale a programului de studii studentul nu a obținut toate 

creditele stabilite prin planul de învățământ (180 ECTS  pentru programele de 3 ani sau 240 
ECTS pentru programul de 4 ani) și are cel puțin o restanță la disciplinele obligatorii și 
opționale înscrise în planul de învățământ al programului de studii pe care îl urmează, dar are 
îndeplinite integral obligațiile financiare față de UA, este declarat nepromovat și poate solicita 
reînscrierea în ultimul an de studii, în anul universitar următor după anul în care ar fi trebuit să 
absolve. 

(4) Reînscrierea în același an de studii se aprobă, ținând cont de capacitatea de 
școlarizare. În cazul în care există un număr mai mare de soclititări față de numărul de locuri 
existent, departajarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de credite acumulate de 
student. În cazul în care capacitatea de școlarizare nu permite reînscrierea, studentul va fi 
exmatriculat. 

(5) Reînscriere se face cu aliniere la noul plan de învățământ. Studentul care se află 
în această situație trebuie să satisfacă cerințele planului de învățământ al promoției cu care își 
încheie studiile. Prin urmare, el va fi considerat absolvent al promoției cu care își dobândește 
toate creditele necesare finalizării studiilor și va susține examenul de finalizare a acestora în 
sesiunea programată pentru această promoție. Numărul reînscrierilor nu poate depăși durata 
legală a programului de studii, în caz contrar, va fi exmatriculat, fără drept de reînmatriculare. 

(6) Cererea de reînscriere se depune de regulă în ultimele 5 zile lucrătoare de la 
finalul anului universitar, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare din prima săptămână a sem. 
I, se aprobă de către decan și nu presupune achitarea unei taxe. 

(7) Studentul care nu solicită reînscrierea în ultimul an de studii, în termenul stabilit și 
comunicat de către secretariat, va fi exmatriculat cu drept de reînmatriculare. Reînmatricularea 
se va putea face, la cerere, într-un an universitar următor, în condițiile precizate în Cap. IV, 
Secțiunea VII. 

(8) Studentul reînscris în ultimul an de studii, va achita o taxă proporțională cu 
numărul de restanțe și/sau diferențe (taxă/credit) apărute în urma alinierii la planul de 
învățământ al seriei cu care finalizează studiile, conform art. 144 din prezentul regulament. 

Aceste aspecte se vor aduce la cunoștință studentului în momentul depunerii cererii 
la secretariatul facultății. 

(9) Studenții care solicită reînscrierea la specializări la care nu sunt înscriși studenți 
în anul terminal (nu există promoție la care să fie aliniați conform regulamentului ECTS), au 
posibilitatea să își finalizeze studiile în primii 5 ani universitari de la data finalizării ultimei 
promoții a specializării respective, cu planul de învățământ al acelei promoții. 

CAPITOLUL VII 
Recunoașterea perioadelor de studii, echivalarea și transferul creditelor 

Art. 134. Recunoașterea creditelor este procesul prin care o instituție atestă faptul 
că rezultatele învățării atinse și evaluate într-o altă instituție satisfac cerințele unui program pe 
care aceasta îl oferă. Recunoașterea înseamnă că numărul de credite dobândite pentru 
rezultatele învățării compatibile obținute în alt context va înlocui numărul de credite alocate 
pentru rezultatele învățării compatibile în instituția care le acordă. 

Art. 135.  
(1) Creditele acordate studenților în cadrul unui program pot fi transferate de la o 

instituție pentru a fi acumulate în cadrul altui program oferit de aceeași instituție sau de o alta.  
UA asigură studenților dreptul la recunoaștere a creditelor anterioare obținute în 

universitate, în alte IIS românești acreditate (la programe de studii acreditate (A) sau 
autorizate provizoriu (AP)) sau IIS străine acreditate care aplică sistemul de recunoaștere a 
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creditelor transferabile (ECTS) sau cu care există acorduri de recunoaștere. 
(2) Documentele care facilitează recunoașterea creditelor în cadrul mobilităților 

temporare sunt: catalogul cursurilor, contractul de studii, foaia matricolă, certificatul de stagiu 
de practică/profesional. 

(3) În conformitate cu prevederile OMEC 5.146/2019 privind aprobarea aplicării 
generalizate a SECT, art.6, al.(4), creditele se recunosc, echivalează și transferă în scopul 
eventualei continuări a studiilor dintr-un program de studii la altul sau între IIS, din țară sau din 
străinătate, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) Instituțiile de învățământ superior sunt acreditate instituțional; 
b) Programele de studii au același nivel de calificare în cadrul Cadrul european al 

calificărilor (CEC/EQF) (Transferul de credite poate fi operat numai în cadrul 
aceluiași ciclu de studii universitare); 

c) Programele de studii sunt în același domeniu fundamental; 
d) Programele de studii conduc către competențe / rezultate ale învățării similare. 

Art. 136.  
(1) În cadrul studiilor universitare de licență efectuate parțial de către studenți ai altor 

IIS din țară la UA sau de către studenți ai UA în cadrul altor IIS din țară, numite instituții de 
învățământ superior partenere, prin programul de mobilități specific, echivalarea și 
recunoașterea studiilor se face în următoarele condiții: 

a) Studenții sunt admiși, prin programul de mobilități, pentru a efectua parțial studii 
universitare la UA numai dacă sunt înmatriculați la instituții de învățământ superior care 
funcționează în condiții legale, între acestea încheindu-se un acord de colaborare semnat de 
către rectorii și decanii implicați; 

b) Studentul trebuie să dețină minim 30 de credite aferente fiecărui an de studii 
anterior anului în care este înscris; 

c) Studenții instituțiilor de învățământ partenere pot urma parțial studiile universitare 
la UA numai în cadrul specializărilor acreditate la ambele instituții și vor fi înmatriculați într-un 
registru matricol destinat numai mobilităților studențești; 

d) Mobilitatea temporară este permisă numai între programe de studii din același 
domeniu de licență; 

e) Perioada studiilor efectuate la instituția de învățământ superior parteneră, în 
condițiile anterior menționate, va fi recunoscută în cadrul UA; 

f) În perioada studiilor parțiale efectuate la UA, studenții acceptați prin programul de 
mobilități, se vor supune Regulamentului privind activitatea profesională a studenților; 

g) Durata totală a studiilor urmate la instituția de învățământ superior parteneră, cu 
care UA are încheiat un acord de colaborare, semnat de către rectorii și decanii implicați, este 
de unul sau două semestre; 

h) Studentul beneficiază de recunoașterea academică a perioadei de studii realizate 
la instituția de învățământ superior parteneră, precum și a rezultatelor obținute la examene 
sau alte forme de verificare; 

i) În Suplimentul la Diplomă al studentului se vor înscrie rezultatele profesionale din 
perioada recunoscută, mențiuni privind instituția gazdă și durata studiilor; 

j) Mobilitatea este aprobată de către rector, la propunerea Consiliului facultății/ 
Consiliului de Administrație, urmare solicitării scrise a studentului, solicitare exprimată până la 
începutul unui semestru; 

k) Mobilitățile nu se acordă studenților înscriși în anul I de studii. 
(2) Echivalarea disciplinelor și acordarea creditelor corespunzătoare se face de către 

o comisie stabilită de Consiliul facultății la începutul fiecărui an/semestru universitar. 
(3) Perioadele de studii efectuate prin mobilitățile ERASMUS, și altele sunt 

recunoscute în baza regulamentului specific elaborat în acest sens.  
(4) Creditele obținute de studenți în programele internaționale vor fi echivalate 
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conform procedurii în limita compatibilității planurilor de învățământ ale instituțiilor implicate. 
(5) În situaţia cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi cetăţenilor din statele terţe care 
solicită admiterea / înscriere la UA pe baza recunoaşterii unor studii parţiale efectuate în 
străinătate, echivalarea acestor studii se realizează conform OMECTS 3223 din 12 februarie 
2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în 
străinătate.  

Art. 137.  
(1) Recunoașterea și echivalarea creditelor unei/unor discipline sau a perioadelor de 

studii se efectuează pentru următoarele cazuri: 
a) La reînmatricularea/reînscrierea studenților; 
b) La reluarea studiilor după întrerupere; 
c) În cazul mobilităților definitive (transferuri interuniversitare); 
d) Studenți care au parcurs parțial sau integral – fără diplomă un program de studii 

de același nivel de calificare din cadrul UA sau în cadrul altei IIS acreditate; 
e) Studenți UA, absolvenți cu diplomă de licență obținută la IIS acreditate sau ai 

învățământului de scurtă durată care solicită înscriere într-un an superior, de 
studii; 

f) Studenți UA care nu au finalizat studiile, înmatriculați în baza Legii 
învățământului 84/1995; 

g) Studenți care studiază în paralel la două programe de studii universitare de 
licență; 

(2) În situațiile prevăzute la punctele a) – f) studenții au obligația să depună o cerere 
de recunoaștere și echivalare până pe data de 10 octombrie a anului universitar în care s-au 
înscris. În situația prevăzută la pct. g) studenții pot depune cereri de recunoaștere și echivalare 
pe parcursul anului universitar. 

(3) Cererile de recunoaștere și echivalare vor fi însoțite de următoarele documente 
minimale: 

a) foaia matricolă/suplimentul la diplomă/situația școlară/adeverința cu note, în 
copie legalizată sau în copie conform cu originalul (conformitatea se certifică la 
secretariatul UA); 

b) fișele disciplinelor pentru care se solicită recunoașterea creditelor; 
(4) Pe baza documentelor depuse, Comisiile de recunoaștere și echivalare a 

creditelor pe domenii de studii, stabilite la nivelul FTSS, decid atribuirea fără examinare a 
notelor de promovare a disciplinei/disciplinelor echivalate/recunoscute, alocându-se numărul 
de credite aferent prevăzute în planul de învățământ curent, cu respectarea criteriilor legale și 
regulamentare privind SECT/ECTS, și va întocmi Referatul de recunoaștere și echivalare sau 
Fișa de echivalare, după caz. În baza acestui document, se vor stabili, după caz : 

a) anul de studii în care studentul va fi înmatriculat; 
b) disciplinele și punctele de credit echivalate; 
c) disciplinele pe care trebuie să le refacă în regim de diferență. 

(5) Practica de specialitate în domeniile de licență ale UA nu se supune procesului 
de recunoaștere și echivalare a creditelor indiferent de studiile universitate absolvite anterior. 

(6) În procesul de recunoaștere și echivalare comisia se poate consulta cu titularii de 
disciplină. 

(7) Creditele de studii transferabile se recunosc și echivalează în urma analizei 
comparative a planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor aferente disciplinelor 
promovate. Pentru recunoaștere și echivalare se va lua în considerare în următoarea ordine: 

a) Compatibilitatea dintre rezultatele învățării/competențe; 
b) Compatibilitatea conținuturilor cursurilor. 
Creditele obținute pot fi recunoscute la disciplinele care conduc la rezultate ale 
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învățării/competențe identice sau similare. Similaritatea se stabilește dacă 2/3 din rezultatele 
învățării ambelor discipline coincid. 

(8) Recunoașterea creditelor este soluționată de către comisia de echivalare, prin 
întocmirea Referatului de recunoaștere și echivalare. Acesta este semnat de comisia de 
recunoaștere, iar notele/creditele recunoscute și echivalate sunt semnate de către decanul 
facultății.  

(9) Titularii de disciplină pot soluționa recunoașterea și echivalarea propriilor 
discipline, la cererea studentului și cu aprobarea decanului, cu consultarea comisiei de 
echivalare de specialitate și cu respectarea condițiilor de echivalare stipulate în prezentul 
regulament. 

(10) Comisia de echivalare/titularii de disciplină soluționează cererile depuse în 
termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării. 

(11) Răspunderea privind recunoașterea și echivalarea creditelor aparține comisiilor 
de echivalare și titularilor de disciplină, după caz. 

(12) În termen de 5 zile lucrătoare de la soluționarea cererilor de echivalare, 
secretariatul va aduce la cunoștința studenților rezultatul procesului de echivalare și condițiile 

CAPITOLUL VIII 
Reguli privind taxele (condiții de plată, restituire) 

Art. 138. Taxa de studii se stabilește anual de către Consiliul de administrație și se 
aduce la cunoștința comunității academice. 

Art. 139.  
(1) Taxa de studii se aplică tuturor studenților înscriși la studii în anul universitar 

curent și se achită astfel: 
a) Integral (100%) la începutul anului universitar (cu reducere dacă se achită până 

în ultima zi lucrătoare a primei săptămâni a anului universitar) sau 
b) În 2 rate semestriale. Prima rată (50% din taxă) se achită în primele 5 zile 

lucrătoare ale primului semestru. A doua rată (50% din taxă) se achită în primele 
5 zile lucrătoare ale celui de-al doilea semestru. 

(2) Conducerea facultății poate analiza situațiile deosebite și poate decide 
modificarea acestor termene, precum și eventualele scutiri, cu motivarea deciziei. 

(3) Fac excepție de la calendarul pe semestrul I studenții înmatriculați în urma 
examenului de admitere care vor achita taxa de studii pentru semestrul I conform Metodologiei 
privind organizarea concursului de admitere la UA.  

Art. 140.  
(1) Studentul are datoria de a achita taxele conform calendarului comunicat. În caz 

de nerespectare a acestuia, studentului i se aplică următoarele limitări:  
a) Pentru întârzieri la plata taxei se aplică penalități calculate pe zi lucrătoare  de 

întârziere. 
b) Nu se poate prezenta la examene, în sesiunea ordinară ori de restanță;  
c) Nu beneficiază de alte drepturi specifice, conform legii;  
d) La sfârșitul anului, va fi exmatriculat. 
(2) La înscrierea în anul universitar, studentul va achita sumele restante din anul 

parcurs anterior și prima tranșă din taxa aferentă anului în care se înscrie. 
(3) Dacă studentul nu achită taxa de studii angajată prin contract până la începutul 

sesiunii de examene, aferentă semestrului parcurs, nu are dreptul să susțină examenele 
programate în sesiunea respectivă. 

Art. 141.  
(1) În cazul retragerii de la studii sau al întreruperii studiilor, studentul, în funcție de 
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data la care a fost depusă cererea de retragere sau de întrerupere a studiilor, datorează 
Universității taxă de școlarizare, după cum urmează:  

a) dacă cererea este înregistrată în intervalul 1 octombrie – 1 februarie a anului 
universitar, va datora 50% din taxa de studii anuală  (jumătate din taxa aferentă 
anului de studii);  

b) dacă cererea este înregistrată în intervalul 2 februarie - 30 mai, va datora 100% 
din taxa de studii anuală. 

(2) Taxa netă de plată la momentul retragerii/întreruperii studiilor se va determina ca 
diferența între taxa totală datorată cumulat și taxa totală achitată cumulat de la începutul anului 
universitar, la care se adaugă eventualele taxe neachitate în anii universitari anteriori. 

(3) În cazul în care studentul a plătit taxa de studii integral, iar aceasta optează pentru 
retragere, aceasta poate fi restituită integral dacă cererea se depune până la data de 1 
octombrie inclusiv. În caz contrar ea se poate restitui, la cerere, luându-se în considerare data 
depuneri cererii. 

Art. 142. La reînmatriculare, indiferent de motivul exmatriculării, studentul va achita, 
odată cu taxa de reînmatriculare, eventualul debit restant din anii universitari anteriori în care 
a urmat programele de studii în cadrul UA. 

Art. 143. În eventualitatea exmatriculării studentului, datorită unor abateri grave de la 
disciplina și regulamentele UA, taxa deja achitată nu se mai restituie, indiferent de momentul 
aplicării acestei sancțiuni. 

Art. 144.   
(1) Taxa pentru refacerea activității didactice, acolo unde este cazul, se plătește 

pentru toate examenele nepromovate în anii de studii anteriori, indiferent de numărul de 
prezentări în sesiunile precedente. Taxa pentru refacerea activității include posibilitatea de a 
se prezenta la evaluările finale pe parcursul anului universitar în care reface activitatea 
didactică.  

(2) Taxa pentru refacerea activității didactice la o disciplină se calculează astfel: taxa 
de studii pe anul în curs/60 x numărul de credite alocate disciplinei respective.  

(3) Facultățile pot decide reducerea cu 50% a taxei pentru refacerea activității la o 
disciplină nepromovată din anii anteriori pentru studenții cărora li se recunosc rezultatele 
obținute la componentele evaluării pe parcurs la disciplina respectivă. 

(4) Studenții reînmatriculați sau reînscriși la repetare de studii care au de recuperat 
până în 15 credite, vor achita suma corespunzătoare per credit; studenții care au de recuperat 
între 16 și 30 de credite vor achita jumătate din taxa de studii pentru anul universitar în curs, 
iar studenții care au de recuperat peste 30 de credite vor achita integral taxa de studii pentru 
anul universitar în curs. Numărul de credite echivalate și de recuperat se va stabili prin 
referatul de recunoaștere și echivalare, în urma comparării planurilor de învățământ ale seriilor 
din care fac parte studenții în cauză. 

Art. 145. Modalități de achitare a taxei: 
Taxa de studii poate fi achitată prin virament bancar, cu cardul la casieria UA, sau cu 

numerar.  
Art. 146. Facilități acordate la achitarea taxelor: 
a) În cazul în care studentul achită taxa de studii integral în primele cinci zile 

lucrătoare de la începerea anului universitar, beneficiază de o reducere de 10%; 
b) În cazul studenților care provin din aceeași familie (frate – soră, soț – soție, mama 

- tata) se face o reducere de 50% pentru unul dintre ei. Întotdeauna reducerea de 
50% operează în dreptul taxei de la specializarea Teologie adventistă pastorală; 

c) În cazul studenților care urmează cursurile la două programe de studii din cadrul 
UA, se aplică reducerea de 50% a taxei la unul din programe. Dacă programul 
este Teologie adventistă pastorală, reducerea se aplică la taxa aferentă acestei 
specializări; 
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d) În cazul absolvenților UA care urmează o a doua specializare în cadrul UA se 
aplică o reducere a taxei de studii cu 50%; 

e) Studenții UA care sunt concomitent elevi/studenți ai altor instituții de învățământ 
adventiste pot beneficia de unele reduceri, în baza hotărârii Consiliului de 
administrație. 

Art. 147. Prevederile prezentului articol, privitor la taxa de studii se completează cu 
prevederile Contractului de studii cu taxă, încheiat anual de student, care detaliază cuantumul 
acesteia, modalitățile și termenele de plată și condițiile de acordare a unor facilități. 

CAPITOLUL IX 
Finalizarea studiilor 

Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile Regulamentului de organizare 

și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor aprobat de Senatul UA. 

Art. 148. Finalizarea studiilor în învățământul superior se face în conformitate cu 
legislația în vigoare și cu Ordinele ministerului de resort emise în acest sens, precum și în 
baza Regulamentului de finalizare a studiilor aprobat în fiecare an de către Senatul UA. 

Art. 149. UA organizează, anual, o singură sesiune de licență, de regulă în lunile 
iunie-iulie. 

Art. 150. Structura examenului de finalizare a studiilor, numărul de probe se stabilesc 
de către Senatul UA. Forma de examinare (scris, oral) și conținutul probelor (tematica și 
bibliografia) se stabilesc de Consiliul FTSS în funcție de specificul programelor/specializărilor, 
de metodologia elaborată de ministerul de resort și de metodologia proprie aprobată de Senat. 

Art. 151. Studenții au obligația să aleagă tema de licență  până la finele semestrului 
4 (pentru ciclul de 3 ani), respectiv 6 (pentru ciclul de 4 ani). După ce studentul se va consulta 
cu cadrul didactic coordonator și va obține acordul acestuia asupra temei și a titlului lucrării 
de licență, va depune la secretariat o cerere tip adresată Decanului.  

Art. 152. Candidații la examenul de finalizare a studiilor trebuie să  îndeplinească 
toate condițiile prevăzute de ordinele emise în acest sens de ministerul de resort și de 
reglementările în vigoare. 

Art. 153. Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor absolvenții UA care au 
acumulat creditele prevăzute de planurile de învățământ, respectiv au satisfăcut toate 
cerințele obligatorii din planul de învățământ, îndeplinesc exigențele privind competența 
lingvistică conform prezentului regulament, au urmat procedurile de lichidare a tuturor 
obligațiilor conform prevederilor universității în această privință (ROEFS , art. 19). 

Art. 154. Absolvenții care au promovat examenul de licență/diplomă primesc titlul de 
licențiat în domeniul pe care l-au urmat, confirmat printr-o diplomă de studii universitare de 
licență, însoțită de suplimentul la diplomă, în care se consemnează programul de studii urmat, 
disciplinele studiate, precum și alte detalii privind activitatea didactică depusă de student pe 
parcursul anilor de studiu (inclusiv mobilitățile academice efectuate pe parcursul studiilor). 

Art. 155. Absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, o 
adeverință privind finalizarea studiilor, eliberată de către secretariatul FTSS, în termen de cel 
mult 5 zile de la finalizarea examenului de licență și este valabilă 12 luni de la eliberare, 
conform legii. 

Art. 156. Absolvenții care nu au promovat examenul de licență primesc, la cerere, o 
adeverință de absolvent fără examen de finalizare a studiilor și o situație școlară. 

Art. 157. Absolvenții care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor se pot 
înscrie într-o sesiune ulterioară, în vederea susținerii acestuia, la aceeași instituție sau la o 
altă instituție organizatoare pentru specializarea respectivă, în condițiile și în conformitate cu 
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prevederile metodologice elaborate în acest sens. 
Art. 158. Serbarea de absolvire. Organizarea în detaliu a ceremoniei serbării de 

absolvire constituie un drept exclusiv al UA și va fi făcută după standardele moral-estetice 
adoptate și promovate de UA. 

Art. 159. Stabilirea datei festivității de absolvire se face cu cel puțin 6 luni înainte de 
începerea anului universitar. 

CAPITOLUL X 
Sesizări, petiții, contestații, reclamații 

Art. 160.  
(1) Studenții au dreptul să înainteze conducerii Facultății sau Universității plângeri, 

petiții, sesizări, contestații, privind aspecte care privesc respectarea normelor de etică și 
deontologie profesională, normele de moralitate, viața în campus etc. 

(2) Toate aceste forme de exprimare a se pot transmite în scris la registratura 
universității sau prin email diferențiat, după cum urmează: 

a) Sesizările privind nerespectarea normelor de etică și deontologie profesională se 
înaintează către președintele Comisiei de etică sau secretarul acesteia, la adresa 
de email care este publică; 

b) Sesizările privind viața în campus se înaintează către Directorul general 
administrativ sau Rectorul UA; 

c)  Sesizările privind desfășurarea procesului de învățământ se transmit decanului 
FTSS sau directorului programului de studii. 

(3) Departamentele de specialitate analizează toate sesizările studenților, verifică cu 
atenție aspectele sesizate, iau măsurile de rigoare, cu aprobarea Senatului UA și a Consiliului 
de administrație și informează studenții petenți cu privire la soluționarea sau nesoluționarea 
celor sesizate în cel mai scurt timp, dar fără a depăși un număr de 30 de zile de la data sesizării. 

CAPITOLUL XI 
Drepturile și îndatoririle studentului 

Art. 161.  
(1) Studentul, în calitate de membru al comunității academice, are drepturile și 

obligațiile prevăzute în Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în Carta UA, în Codul de etică și 
deontologie profesională universitară, în Codul drepturilor și obligațiilor studentului, în 
prezentul regulament și în alte reglementări stabilite de forurile de conducere ale UA (Bord, 
Senat, Consiliu de administrație, Consiliul facultății). 

(2) Prezentul regulament se completează cu prevederile din Codul drepturilor și 
obligațiilor studenților, aprobat de senatul UA, art. 6. și 7. 

CAPITOLUL XII 
Reprezentarea studenților 

Art. 162.   
(1) Studenții sunt reprezentați în structurile consultative, decizionale și executive din 

cadrul UA, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a 
Cartei UA.  

(2) Prezentul regulament se completează cu prevederile Codului drepturilor și 
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obligațiilor studenților, aprobat de Senatul UA, cu privire la reprezentarea studenților, art. 8 – 
13. 

CAPITOLUL XIII 
 Recompense și sancțiuni 

Art. 163.  
(1) Pentru performanțele deosebite în activitatea profesională și științifică, studentul 

poate fi recompensat prin: 
a) acordarea diplomei de merit anuale pentru studenții care obțin medii mai mari sau 

egale cu 9,50; 
b) burse speciale (de merit, de performanță) în conformitate cu Regulamentul de 

acordare a burselor; 
c) integrare, alături de cadrele didactice, în activitatea de cercetare științifică; 
d) acordarea de premii anuale sau ocazionale la propunerea Consiliului facultății și 

avizate de Senat în bani, insigne etc., studenților care obțin rezultate deosebite în 
activitățile de cercetare științifică, olimpiade studențești, concursuri desfășurate 
sub egida UA. 

(2) Acordarea diplomelor și a recompenselor materiale și bănești se hotărăște de 
către Consiliul facultății și se aprobă de Consiliul de administrație.  

Art. 164.  
(1) Pentru abateri grave de la disciplina universitară, studenților li se aplică sancțiunea 

de exmatriculare cu drept sau fără drept de reînmatriculare; în această situație Comisia de 
etică și deontologie universitară analizează și întocmește un referat în legătură cu gravitatea 
abaterii și gradul de vinovăție a celui care a săvârșit-o. 

(2) Discutarea referatului se face în Comisia de etică și în prezența studentului în 
cauză; propunerea de exmatriculare se înaintează Senatului UA spre aprobare. 

(3) În urma validării referatului Comisiei de etică de către Senat, Rectorul UA emite 
decizia de exmatriculare. 

Art. 165.  
(1) Sunt considerate abateri deosebit de grave următoarele: 
a) substituirea de persoană la evaluare; vor fi exmatriculați cel înlocuit și cel care 

înlocuiește, dacă este student al UA; 
b) plagiatul proiectelor, referatelor; 
c) încercarea de fraudare a examenelor sau a altor evaluări; 
d) încercarea de mituire a cadrelor didactice și sau a personalului didactic auxiliar; 
e) amenințarea și agresarea verbală sau fizică a membrilor comunității universității; 
f) complicitate la tentativa promovării frauduloase a evaluărilor. 
(2) Studentul exmatriculat în urma abaterilor precizate la punctele a) - f) nu mai are 

dreptul de a fi reînmatriculat la UA. 
(3) În eventualitatea unei noi înmatriculări prin concurs de admitere, rezultatele 

obținute anterior nu sunt recunoscute și nu pot fi echivalate la UA. 
(4) Studentul sancționat poate depune contestație în termen de trei zile de la 

aducerea la cunoștință a sancțiunii. 
(5) Contestațiile sunt soluționate de către Consiliul de administrație în termen de 30 

de zile de la data depunerii acestora. 
Art. 166. Pentru abateri mai puțin grave de la normele de comportament ce decurg 

din Carta și regulamentele în vigoare ale UA, studentului i se pot aplica următoarele sancțiuni:  
a) avertisment care se decide de către Comisia de etică și se aplică de Consiliul de 

administrație, studentului care are o atitudine necorespunzătoare față de cadrele 
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didactice și auxiliare, față de personalul administrativ și colegi, manifestată atât 
în campus, cât și în afara lui; 

b) mustrare scrisă și/sau suspendarea dreptului de a fi cazat în cămin, care se 
decide de către Comisia de etică și se aplică de Consiliul de administrație, 
studentului care repetă faptele pentru care a fost sancționat cu avertisment sau 
comite abateri  de la disciplină și încalcă normele de conduită universitară. 

Art. 167. În cazul în care abaterile de la art. 148 se repetă, Comisia de etică va 
propune Senatului spre aprobare decizia de exmatriculare fără drept de reînmatriculare. 

Art. 168.  
(1) Sesizarea Comisiei de etică asupra abaterilor disciplinare se face de către 

Consiliul de administrație la: 
a) autosesizarea decanului; 
b) propunerea directorului de departament; 
c) propunerea managerului de specializare / îndrumătorului de an / cadrelor didactice 

/ studenților; 
d) propunerea administratorului spațiilor de învățământ. 
 (2) În cadrul cercetării abaterii se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările 

în care au fost săvârșite, vinovăția persoanei precum și orice alte date utile soluționării cazului. 

CAPITOLUL XIV 
 Protecția datelor personale ale beneficiarilor serviciilor educaționale și libera 

circulație a acestora 

Art. 169. UA prelucrează datele personale ale studenților în scopul îndeplinirii 
atribuțiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopul furnizării serviciilor educaționale 
în învățământul universitar, administrative, de sănătate și siguranță în campusul universitar, în 
conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și ale legilor locale și europene 
privind protecția datelor. 

Art. 170. Datele personale furnizate de student/absolvent, în calitate de beneficiar, în 
mod liber, notate pe propria răspundere pe formularele-tip folosite la înscriere la admitere, 
înscriere în anul de studii, înscriere la examenele de finalizarea a studiilor, dar și copiile după 
documentele de identitate, de stare civilă, studiile anterioare și prezente, starea de sănătate, 
date fiscale/bancare, sunt necesare în contextul îndeplinirii obligațiilor legale 
precontractuale (procesul de admitere la studii), privind încheierea și executarea 
contractului de studii, și post contractuale (după absolvire). 

Art. 171. La datele personale ale beneficiarilor serviciilor educaționale 
(studenți/absolvenți) pot avea acces numai personal cu atribuții specifice din cadrul 
secretariatului și Consiliului de Administrație. Personalul UA care prelucrează datele 
dumneavoastră este instruit și obligat sub sancțiunea Codului Penal să păstreze 
confidențialitatea datelor dumneavoastră personale. 

Art. 172. Dacă studentul/absolventul nu este de acord cu furnizarea datelor 
personale corecte și complete, UA se află în imposibilitatea de a respecta cerințele 
reglementărilor speciale privind funcționarea și organizarea serviciilor în domeniul 
învățământului universitar. 

Art. 173. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este 
în conformitate cu cerințele legale, cu reglementările interne ale UA și cu cele mai bune practici 
din acest domeniu, în conformitate cu scopul pentru care au fost prelucrate. Unele categorii 
de date vor fi păstrate mult timp după absolvirea studiilor, de exemplu pentru a putea justifica 
angajatorilor sau altor instituții de învățământ la care vă înscrieți sau organelor de verificare și 
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control, că ați urmat/absolvit un program de studii. 
Art. 174. Dacă la un moment dat, fiind în afara obligațiilor contractuale, studentul 

exercită dreptul la ștergerea unor date personale, UA va continua să păstreze un set de date 
personale de bază (nume, data nașterii, situație școlară etc.) conform prevederilor legale. 

Art. 175. Studenții / absolvenții au posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către 
Regulamentul UE nr. 679 / 2016, să exercite următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, 
dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere, dreptul la restricționarea 
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, Dreptul de a nu face obiectul 
unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri. 

Art. 176. Studenții au dreptul să solicite o copie a informațiilor deținute de UA prin 
formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor personale sau pentru a 
actualiza informațiile, contactați UA, prin intermediul adresei de e-mail a responsabilului cu 
protecția datelor: dataprotection@uadventus.ro. În cadrul solicitării studentul trebuie să își 
exprime identitatea prin: nume, prenume, CNP și adresa. 

Art. 177. Prezentul capitol se completează cu Notificarea privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal ale beneficiarilor serviciilor educaționale, semnată la înscriere de către 
fiecare student, care detaliază următoarele: scopul și baza legală a prelucrărilor datelor 
personale, temeiul legal al prelucrării datelor, tipuri de date cu caracter personal prelucrate, 
sursa datelor cu caracter personal, categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal, 
perioada de stocare a datelor personale, transmiterea datelor către o țară terță, detalii privind 
prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ, angajamentul și politica UA 
privind protecția și securitatea datelor. 

CAPITOLUL XV 
 Dispoziții finale și tranzitorii 

Art. 178. Propaganda politică, precum și orice formă de discriminare individuală sau 
de grup sunt interzise în cadrul UA. Abateri de la conduita morală creștină [homosexualitate, 
perversiuni sexuale, consum de droguri legale sau ilegale etc.] sunt neacceptate de UA, iar 
aplicarea măsurilor disciplinare nu este cotată a fi „discriminare”. 

Art. 179. Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea sa de către 
Senatul UA și devine obligatoriu pentru studenții de la toate programele de studii și de la toți 
anii de studii. 

La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziții (hotărâri) anterioare 
contrare se abrogă. 

Art. 180. Dispozițiile prezentului regulament vor fi completate cu reglementările 
ulterioare ale Ministerului de resort precum și cu hotărâri ce vor fi aprobate de Senatul UA. 

Art. 181. Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotărârea Senatului UA nr. 3 din 
data de 08.07.2020. 

Art. 182. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu anul universitar 2020-
2021. Începând cu data intrării în vigoare a acestui regulament se abrogă Regulamentul privind 
activitatea profesională a studenților aprobat prin Hotărârea Senatului din data de 12.06.2018 
(Ed.2). 

  

Rector,      Președintele Senatului, 

Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin MOȚ  Conf. univ. dr. Zoltan SZALLOS-FARKAS  
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