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Regulament privitor la elaborarea și modificarea planurilor de 
învățământ pentru programele de studii din UA  

 

CAPITOLUL I 
Obiective, Aplicabilitate, Legislație de referință 

Art. 1.  Obiectivul acestui regulament este reglementarea metodelor de elaborare si 
modificare a planurilor de învățământ ale programelor de studii de licență și stabilirea 
competențelor și a responsabilităților persoanelor și forurilor de decizie participante la procesul 
de elaborare/modificare.  

Art. 2. Regulamentul se aplică la Universitatea Adventus, Facultatea de Teologie și 
Științe Sociale pentru elaborarea programelor de studiu de licență și (în viitor) de master, 
respectiv pentru modernizarea programelor existente. 

Art. 3. Baza juridico-legală a prezentului regulament este asigurată de: Legea 
Educației Naționale nr. 1/2011 (art. 213 alin. 11 și alin 10 litera b), Legea 288/2004 privind 
organizarea studiilor universitare, Legea 87/2006 privind asigurarea calității în educație; 
Hotărârile de guvern anuale privind domeniile și programele universitare de licență și masterat, 
Hotărârea Guvernului nr. 1418/2006 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor, standardelor de referință și lista indicatorilor de performanță a ARACIS, cu 
modificările ulterioare, Ghidul ECTS 2015, Ordinul MEN 5146/2019 pentru aprobarea aplicării 
generalizată a SECT, standardele specifice pe domenii fundamentale, detaliate pentru 
domeniile de studii universitare de licență elaborate de ARACIS, Ghidul Metodologic al ANC 
privind scrierea rezultatelor învățări, Ordinul ministrului educației naționale nr. 4750/2019 
privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și înregistrare a programelor 
postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, Ordinul MEN nr. 3131/2018 privind 
includerea în planurile de învățământ, pentru toate programele de studii universitare, a 
cursurilor de Etică și integritate academică. 

 

CAPITOLUL II 
Cerințe generale 

Art. 4. Planurile de învățământ cuprind ansamblul disciplinelor, împreună cu creditele 
aferente, care configurează traseul de învățare al studentului înmatriculat la un anumit 
program de studii, în vederea obținerii unei calificări pentru o specializare anume, în interiorul 
unui domeniu.   

Art. 5. (1) Planul de învățământ se va conforma misiunii asumate de către universitate 
și programul de studii. Obiectivul planului de învățământ este ca la sfârșitul traseului de 
formare să asigure realizarea rezultatelor învățării reflectate prin cunoștințe, aptitudini 

http://www.anc.edu.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ordinul-ministrului-educatiei-nationale-nr-4750_2019-cu-modificarile-%C8%99i-completarile-ulterioare.pdf
http://www.anc.edu.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ordinul-ministrului-educatiei-nationale-nr-4750_2019-cu-modificarile-%C8%99i-completarile-ulterioare.pdf
http://www.anc.edu.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ordinul-ministrului-educatiei-nationale-nr-4750_2019-cu-modificarile-%C8%99i-completarile-ulterioare.pdf


 

 
 
 
 

SENATUL UNIVERSITAR 
RECTORAT 

 

Regulament privitor la elaborarea si modificarea planurilor de învățământ; 

Ediția: 1;   Anul: 2020 
Pagina 2 din 7 

 

responsabilitate și autonomie, specifice calificării pentru care programul de studiu este 
organizat. 

(2) Ansamblul obiectivelor de formare și rezultatelor învățării necesare obținerii unei 
calificări, prin parcurgerea unui traseu de învățare în cadrul unei specializări dintr-un domeniu, 
trebuie menționate în preambulul planului de învățământ al programului de studii. 

Art. 6. Pentru obținerea unei calificări la nivel de licență este necesară dobândirea a 
minimum 180 de credite / 3 ani de studii (sau 240 de credite / 4 ani de studii, la specializările 
care prin lege sunt desemnate a fi derulate pe acest parcurs), adică a minimum 60 de credite 
/ an, achiziționate prin promovarea disciplinelor obligatorii și opționale prezente în planul de 
învățământ. Fiecare semestru va avea minim 30 de credite transferabile la disciplinele 
obligatorii și opționale.  

Art. 7. La nivelul UA 1 credit transferabil echivalează cu 25 de ore de activitate globală 
(interacțiunea didactică propriu-zisă, documentare, proiecte, redactarea unor materiale 
specifice , consultații, pregătire individuală pentru evaluare, etc.). 

Art. 8. Calificarea stabilită în planul de învățământ va corespunde cadrului național al 
calificărilor, respectiv calificărilor similare oferite la nivel european. 

Art. 9. Planul de învățământ va fi compatibil cu programele de studiu similare din 
Uniunea Europeană și din alte țări din Spațiul Educațional European. 

Art. 10 Structura și conținutul planurilor de învățământ se va conforma următoarelor 
cerințe: 

a) să se regăsească disciplinele, conform Standardelor ARACIS; 
b) să se respecte structurile pe tipuri de discipline, conform nomenclatorului de 

discipline, conform Standardelor ARACIS; 
c) să se regăsească definirea clară și delimitarea precisă a rezultatelor învățării 

/ competentelor asigurate de către programul de studii de licență sau de 
master. 

d) să fie asigurată compatibilitatea cu planurile și programele de studii similare 
din țări ale Uniunii Europene; 

e) să fie asigurată compatibilitatea la nivel național prin consultarea 
nomenclatorului de discipline stabilite. 

Art. 11. Disciplinele din planul de învățământ se grupează după categoria formativă 
și după opționalitate, astfel: 

După categoria formativă disciplinele se clasifică în:  
a. discipline fundamentale,  
b. discipline în domeniu,  
c. discipline de specialitate,  
d. discipline complementare. 

După categoria de opționalitate disciplinele se clasifică în:  
a. discipline obligatorii,  
b. discipline opționale,  
c. discipline facultative sau liber alese. 

Art. 12. Ponderea disciplinelor se determină pe baza numărului de ore didactice 
alocate în planul de învățământ. Ponderea categoriilor formative/de opționalitate din planurile 
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de învățământ trebuie să respecte standardele ARACIS pe domenii de studii, după următorul 
exemplu: 

Ponderea disciplinelor de studiu după categoria formativă: 

Tip disciplină Notație Pondere % Exemplu 

Discipline fundamentale DF cf. standardelor ARACIS 15-25 % 

Discipline în domeniu DD cf. standardelor ARACIS 60-75 % 

Discipline de specialitate DS 

Discipline complementare DC cf. standardelor ARACIS 10-15% 

Total   100% 

 

Ponderea orelor de activitate didactică după opționalitate: 

Tip disciplină Notație Pondere % Exemplu 

Discipline obligatorii DO cf. standardelor ARACIS Min. 70 

Discipline opționale DA cf. standardelor ARACIS Max. 30 

Discipline facultative DL cf. standardelor ARACIS Suplimentar 

Total   100%+DL 

Art. 13. Disciplinele din pachetele opționale (cel puțin 2) trebuie să facă parte din 
aceeași categorie formativă. O disciplină opțională, o dată aleasă, devine obligatoriu de 
parcurs în cadrul anului universitar în care este activ contractul de studii al studentului, dacă 
se pot constitui formațiile de studii conform standardelor ARACIS.  

Art. 14. (1) Disciplinele facultative au rolul de a întregi formarea studenților atât în 
domenii fundamentale ale cunoașterii cât și în domenii de specialitate conexe. Volumul de ore, 
precum și numărul de credite corespunzătoare sunt în afara (suplimentare) celor de la 
disciplinele obligatorii (impuse și opționale). Disciplinele facultative se finalizează prin: probă 
de verificare, iar numărul de credit se atribuie în afara celor 180 ECTS ale ciclului de licență. 
Numărul de credite la disciplinele facultative nu se iau în considerare la stabilirea pragurilor de 
promovare dintr-un an de studii în altul. 

(2) Promovarea sau nepromovarea disciplinelor facultative nu condiționează 
finalizarea traseului de învățare. Organizarea parcurgerii acestor discipline se realizează 
numai dacă se pot constitui formații de studii conform standardelor ARACIS. 

Art. 15. Disciplinele opționale și facultative sunt precizate explicit și asumate 
individual de către student în semestrul care precede începutul anului universitar, excepție 
face anul I când opțiunile sunt exprimate la înscriere. 

Art. 16. Disciplinele din planul de învățământ trebuie să aibă o succesiune logică.  

Art. 17. O disciplină se eșalonează pe un singur semestru și se încheie cu evaluarea 
cunoștințelor.  

Art. 15. Disciplinele din planul de învățământ se codifică conform unui sistem unitar 
adoptat la nivel de universitate. 

Art. 18. Lista disciplinelor din planul de învățământ și conținutul acestora stabilit prin 
fișa disciplinei se va conforma obiectivelor programului de studiu, respectiv cerințelor stabilite 
de către ARACIS. Planurile de învățământ se vor constitui din discipline alese din 
nomenclatoarelel orientative ale ARACIS, într-un număr care să asigure ponderea pe categorii 
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formative. Denumirile disciplinelor din planul de învățământ pot fi identice sau similare cu cele 
din aceste nomeclatoare. 

Art. 19. Anul academic conține două perioade de activități didactice, de regulă a câte 
14 săptămâni, cu un număr mediu săptămânal de 20-28 de ore la programele de nivel licență. 

Art. 20. Raportul orelor de curs și a activităților cu caracter practic-aplicativ se va 
conforma indicatorilor pe domenii de specializare stabilite de către ARACIS (ex. Raport 1/1 cu 
o abatere de +/- 20% la nivel de licență). 

Art. 21. Planul de învățământ va conține stagiile de practică de specialitate obligatorii 
și practica de pregătire a lucrării de licență, iar perioada totală a acestora se va conforma 
cerințelor ARACIS. 

Art. 22. Planul de învățământ va stabili metoda de evaluare a performanței studenților 
(probele pentru evaluarea a îndeplinirii rezultatelor învățării), sub formă de examen, colocviu, 
verificare pe parcurs etc. Numărul examenelor trebuie sa fie mai mare de 50% din totalul 
probelor de evaluare. 

Art. 23. (1) Fișa disciplinelor din planul de învățământ stabilește rezultatele așteptate 
ale învățării sub formă de cunoștințe, aptitudini, responsabilitate și autonomie, tematica 
disciplinei, distribuția orelor de studiu pe cursuri, seminarii, laborator etc., metodele de 
evaluare ale performantelor de studiu și bibliografiile necesare.  

(2) Responsabilitatea stabilirii exigențelor specifice fiecărei discipline o au colectivele 
de cadre didactice ale disciplinelor, care trebuie să-și coreleze exigențele proprii privind 
procesul de predare documentare-învățare-evaluare cu practicile internaționale de succes și 
cu competențele pe care trebuie să le formeze studenților. 

Art. 24. (1) În construcția planurilor de învățământ se va acorda atenție disciplinelor 
complementare și conținuturilor celorlalte discipline de specialitate sau fundamentale care 
vizează formarea unor competențe transversale, altele decât cele care vizează formarea 
competențelor profesionale explicite. 

(2) Competențele transversale necesare pe piața muncii vor fi corelate cu rezultatele 
învățării specifice disciplinelor de învățământ. Fără ca enumerarea să fie limitativă, se va 
urmări echiparea studenților cu următoarele aptitudini și abilități: abilități de lucru în echipă, 
abilități de comunicare orală și scrisă în limba maternă / străină; abilități de raționare / 
argumentare și gândire critică; utilizarea tehnologiei informației și comunicării – TIC; 
rezolvarea de probleme și luarea deciziilor; recunoașterea și respectul diversității și 
multiculturalității; autonomia învățării; inițiativă și spirit antreprenorial; deschiderea către 
învățarea pe tot parcursul vieții; respectarea și dezvoltarea valorilor și eticii profesionale; 
abilități de a opera într-o manieră interdisciplinară cu metodologii și concepte care provin din 
domeniul științelor exacte, științelor socio-umane și creației artistice etc. 

Art. 25. În planurile de învățământ ale programelor de studii din alte domenii decât 
teologie, se vor introduce de regulă două discipline pe an, cu caracter obligatoriu sau în 
pachete de opționale, din domeniul teologic/religios, care vor fi încadrate în categoria discipline 
complementare. 

Art. 26. Se va introduce în planul de învățământ disciplina „Educația Fizică” la toate 
programele de studii la nivel de licență, ca disciplină obligatorie, pe parcursul a 4 semestre, cu 
1 oră pe săptămână, iar creditele dobândite (1 credit / semestru) se vor adăuga la cele 60 
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credite / an. Disciplina „Educație Fizică” va fi finalizată cu o evaluare pe bază de calificativ, de 
tipul „Admis / Respins”. Astfel, evaluarea la această disciplină nu se va putea lua în 
considerare la calculul mediilor anuale, dar disciplina va trebui parcursă pentru definitivarea 
traseului de învățare al oricărui student din UA. 

Art. 27. (1) Pentru dobândirea abilităților de comunicare orală și scrisă în limba străină 
se va introduce în planurile de învățământ al programelor de studii disciplina „Limbă străină – 
curs practic”, după cum urmează: 2 ore seminar / săptămână, cu 2 credite / semestru. 
Parcurgerea limbilor străine în cadrul traseului de învățare va avea un caracter obligatoriu 
pentru minim 2 semestre (statutul de disciplină opțională fiind asigurat în planul de învățământ 
de posibilitatea de alegere dintr-un pachet alcătuit din mai multe limbi străine ofertate. 
Conținuturile disciplinei „Limbă străină” vor fi alcătuite preponderent din tematici asociate 
specializării programului de studii. 

(2) Absolvirea a 4 module de limba engleză reprezintă precondiție pentru intrarea în 
examenul de licență. Studenții care nu îndeplinesc această condiție vor prezenta un Certificat 
de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională, nivel minim B2. 

Art. 28. (1) Planurile de învățământ vor conține stagii de practică, conform 
standardelor specifice ARACIS, iar ponderea practicii trebuie să fie de minim 10% din totalul 
„pregătirii de specialitate”. Orele stagiilor de practică se normează similar celorlalte discipline 
din planul de învățământ.  

(2) În cazul în care standardele ARACIS fac mențiuni speciale legat de ponderea 
practicii în planul de învățământ se vor respecta standardele menționate în dauna procentului 
de 10% prevăzut la alineatul 1. 

Art. 29. În planul de învățământ al tuturor  programelor de studii se va introduce 
disciplina complementară cu caracter opțional Etică și integritate academică. 

 

 

CAPITOLUL III 
Elaborarea/modificarea planurilor de învățământ 

 

1. Pregătiri în vederea elaborării/modificării planului de învățământ 

Art. 30. în elaborarea planului de învățământ al programului de studii determinarea 
competențelor / rezultatelor învățării necesare pentru obținerea calificării date constituie 
prioritate, care trebuie fie în concordanță cu cerințele stabilite de ANC/RNCIS, respectiv 
ARACIS. 

Art. 31. În scopul evaluării așteptărilor sectorului economic și social se 
recomandă adunarea următoarelor informații: 

a) studierea cerințelor cadrului național al calificărilor din România, UE și alte tari 

b) studierea fiselor de posturi din diferite instituții, angajatori potențiali, 

c) evaluarea pieței cu metoda anchetei pe bază de chestionar, 

d) invitarea angajatorilor la formularea așteptărilor față de specialiștii din domeniu, 
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e) opinia absolvenților despre programul de studiu și experiențele acumulate pe 
piața de muncă. 

Art. 32. În elaborarea și modificarea planurilor de învățământ se va utiliza experiența 
națională si internațională în domeniu (principiul "best practices"). Pentru analizarea și 
formularea rezultatelor învățării se va utiliza Ghidul metodologic ANC privind scrierea 
rezultatelor învățării, Ghidul ECTS, se vor exploata contactelor personale și instituționale, 
posibilitățile oferite de Internet, de documentare bibliografică, se vor colecta și analiza 
programele de studiu/planurile de învățământ ce oferă competențe similare sau identice. 

 

2. Etapele elaborării/modificării planurilor de învățământ 

Art. 33. Directorul programului de studii stabilește disciplinele necesare pentru 
dobândirea rezultatelor învățării formulate, ș i  -  în urma consultărilor cu titularii de disciplină -
atribuie rezultate ale învățării propuse pentru fiecare disciplină; stabilește numărul de ore de 
curs, de seminar, lucrări practice, proiect etc., determină numărul de ore de muncă individuală 
a studentului necesara pentru însușirea disciplinei, calculează numărul de credite și determină 
forma de evaluare a performanței studenților: examen, colocviu, verificare pe parcurs. 

Art. 34. Titularii de disciplină vor elabora fișele disciplinelor, discutând cu directorul 
programului de studiu și cu celelalte cadre didactice implicate în program, conținutul 
disciplinelor si ordinea logică a acestora în procesul didactic. Se stabilesc indicatorii în 
conformitate cu standardele prevăzute de către ARACIS. 

Art. 35. Propunerea (de modificare a) planului de învățământ se analizează și se 
aprobă de către directorul de departament după care se înaintează Consiliului facultății, spre 
dezbatere. 

Art. 36. Consiliul facultății decide dacă planul de învățământ este în conformitate cu 
cerințele. În cazul respingerii argumentate a propunerii, procesul reîncepe de la faza 
desemnata de către Consiliul facultății. 

Art. 37. Planul aprobat de către Consiliul facultății se trimite la Rectorat, cu 
respectarea termenelor stabilite. Se verifică din nou indicatorii și îndeplinirea condițiilor impuse 
de către ARACIS, armonizarea cu programe de studiu înrudite. După aprobarea Consiliului de 

administrație, proiectul este prezentat în Senat. în cazul respingerii argumentate a planului, 
procesul reîncepe în modul recomandat de către Consiliul de Administrație. 

Art. 38. Cu cel puțin cinci zile lucrătoare înaintea dezbaterii în Senat, este pus la 
dispoziția membrilor Senatului noul program de studiu sau propunerea de modificare a planului 
de învățământ, împreuna cu procesele verbale de la nivel de facultate. Daca Senatul respinge 
propunerea, propunerea se returnează la grupul de lucru cu specificarea fazei de reluare a 
procesului de elaborare. 

Art. 39. Planul de învățământ modificat prin hotărârea Senatului și fișele disciplinelor 
aferente sunt făcute publice în conformitate cu regulamentele în vigoare pe site-ul facultății, în 
pachetul informațional destinat studenților. 

Art. 40. Planul de învățământ pentru ciclul de master se elaborează de responsabilul 
programului de studiu împreună cu specialiștii recunoscuți în domeniu din universitate. Aceștia 
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pot solicita expertiza unor cadre didactice din alte centre universitare și a unor specialiști din 
cercetare recunoscuți pentru expertiza lor în domeniu. 

 

CAPITOLUL IV 
Dispoziții finale 

 

Art. 41. Planul de învățământ modificat intră în vigoare începând cu promoția din anul 
I în anul academic ce urmează aprobării planului, și rămâne neschimbat pe toata durata de 
școlarizare. 

Art. 42. Toate disciplinele urmate de student în cadrul traseului de învățare, indiferent 
de caracterul lor (obligatorii, opționale, facultative), vor fi trecute pe suplimentul de diplomă, cu 
indicarea creditelor dobândite la fiecare disciplină, precum și a notelor obținute. 

Art. 43. După intrarea în vigoare a planului de învățământ acesta devine document 
oficial al instituției, semnat de decan si rector. Orice modificare a planului de învățământ se va 
face conform prezentei metodologii. 

Art. 44. Consiliul Facultății evaluează anual necesitatea modificării planurilor de 
învățământ și - în cazuri justificate - face propuneri în vederea îmbunătățirii calității acestuia. 

Art. 45. Prezentul regulament a fost avizat prin hotărârea Consiliului de administrație 
nr. 26 din data 1.07.2020 și aprobat prin hotărârea Senatului nr. 4 din data 08.07.2020. 
Prezenta ediție (ediția I / 2020) intră în vigoare începând cu data de adoptării în Senat.  

 

 

 

Președintele Senatului,    Rector, 

Conf. univ. dr. Szallos-Farkas Zoltan  Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin Moț 

 


