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REGULAMENT
privind
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SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE

(ECTS)

valabil începând cu anul universitar
2011 – 2012
CAP. I. DISPOZI II GENERALE
Art. 1. Regulamentul privind activitatea profesional a studen ilor în
baza Sistemului European de Credite Transferabile cuprinde un set de norme
aplicabile în interiorul Universit ii din Oradea.
Art. 2. Prevederile prezentului regulament se aplic tuturor categoriilor de
studen i i tuturor formelor de înv mânt de la Universitatea din Oradea,
respectând reglement rile în vigoare.
CAP. II. ÎNSCRIEREA LA FACULTATE I DOCUMENTELE
STUDENTULUI
Art. 3. Înmatricularea studen ilor admi i la concursul de admitere în anul
I, a studen ilor transfera i de la alte universit i sau facult i, a absolven ilor
înv mântului superior de scurt durat c rora li s-a aprobat continuarea în
ciclul I pentru ob inerea diplomei de licen , se face, la propunerea conducerii
facult ilor, prin decizia Rectorului sub num r matricol unic, valabil pentru
întreaga perioad de colarizare în facultatea pentru care a fost acceptat. Aceste
numere se acord succesiv (în continuare) pentru fiecare serie de studen i.
Studentul reînmatriculat, prin decizia Rectorului, va primi acela i num r
matricol, num r sub care a fost înmatriculat ini ial.
Art. 4. La înscrierea studentului în registrul matricol se alc tuie te dosarul
personal care va cuprinde:
•

lucr rile de la concursul de admitere (dac este cazul);

•

diploma de bacalaureat (echivalent ) în original sau diploma de
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licen în original, în cazul în care studentul se înscrie la a doua
facultate. Diploma de bacalaureat poate fi prezentat în copie
legalizat , înso it de o adeverin
eliberat de secretariatul
facult ii la care se afl originalul, în cazul în care studentul
urmeaz concomitent dou specializ ri.
•

cererea tip de înmatriculare care include CNP;

•

certificatul de na tere în copie legalizat ;

•

acte care atest schimbarea numelui, copie legalizat ;

•

2 fotografii;

•

adeverin medical ;

•

contractul de studii universitate numit contract anual de studii.

În perioada colariz rii dosarul studentului se completeaz cu:
•

contractele anuale de studii încheiate cu facultatea, reprezentat prin
decan, contracte care vor fi finalizate în maximum 15 zile de la
începutul anului universitar. Ele vor con ine în mod obligatoriu
disciplinele (obligatorii, op ionale i facultative) contractate de c tre
student, compuse din discipline ale planului de înv mânt specifice
anului de studii în care este înscris studentul, discipline
nepromovate din anul/anii anteriori, pentru care studentul dore te s
refac activitatea i eventual discipline creditate în avans. În cazul
studen ilor din rile non-UE, SEE i Confedera ia Elve ian ,
înmatricularea este posibil în maximum 30 de zile de la data
men ionat pe Scrisoarea de Accept emis de c tre minister.

•

actele necesare pentru ob inerea bursei, conform legisla iei în
vigoare;

•

cererile privind motivarea absen elor (pentru cazurile de boal )
aprobate de conducerile facult ilor, înso ite de acte medicale;

•

actele prin care i s-au acordat anumite drepturi (întreruperi de studii,
prelungiri de colarizare, transfer, probe de diferen e etc),
eviden ieri sau sanc iuni aplicate;

•

actele prin care se certific studiile efectuate în alte universit i din
ar i str in tate i rezultatele ob inute;

•

dovezi de achitare a taxelor solicitate.

Art. 5. La înscrierea în facultate se elibereaz fiec rui student urm toarele
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documente:
•

legitima ia de student pentru reducere transport;

•

carnetul de student;

Carnetul de student serve te ca act de identitate în toate situa iile în care se
cere s fac dovada calit ii de student.
În carnetul de student se înscriu toate notele la examene sau alte forme de
verificare a cuno tin elor. Studentul este obligat s prezinte carnetul cadrului
didactic examinator.
Legitima ia i carnetul de student se vizeaz de c tre secretariatul facult ii
la începutul fiec rui an universitar.
În documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de
date nereale, acestea constituind fals în acte publice i se sanc ioneaz ca atare.
În cazul pierderii documentelor personale se elibereaz un duplicat, dup
anun area în pres a pierderii i achitarea taxelor stabilite de Senat. În caz de
transfer, retragere definitiv sau exmatriculare, secretariatul facult ii va retrage
aceste acte.
Art. 6. Contractele anuale de studii încheiate cu facultatea, reprezentat
prin decan, vor substitui cererile de înscriere într-un an de studii.
CAP. III. DREPTURILE I OBLIGA IILE STUDENTULUI
Art. 7. Studentul, în calitate de membru al comunit ii academice, are
drepturi i obliga ii care sunt cuprinse în prevederile legislative specifice, ale
Cartei Universit ii din Oradea, ale reglement rilor stabilite de Senatul
universit ii i ale prezentului regulament.
Drepturile studentului
Art. 8. În perioada colariz rii, studen ii au urm toarele drepturi:
a) S beneficieze de gratuitatea înv
hot rârilor de guvern în vigoare.

mântului, conform legilor

i

b) S urmeze concomitent dou specializ ri în condi iile prev zute de
legile i reglement rile în vigoare.
c) S utilizeze spa iile facult ii (laboratoarele, s lile de cursuri, proiect i
seminarii, bibliotecile, s lile de lectur i baza sportiv ) i toate mijloacele puse
3
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la dispozi ie de c tre universitate pentru o cât mai temeinic
profesional , în condi iile stabilite de Senatul universit ii;

preg tire

d) S participe la activitatea tiin ific studen easc , la activitatea
forma iilor artistice din facultate sau universitate, a cenaclurilor literare,
cluburilor, caselor de cultur ale studen ilor, la activitatea sportiv universitar
de mas i de performan din cadrul universit ii, cluburilor i asocia iilor
sportive universitare;
e) S primeasc burse i alte forme de sprijin material, în conformitate cu
normele legale i regulamentele stabilite de c tre universitate i legisla ia în
vigoare;
f) S beneficieze de asisten a medical gratuit conferit prin lege;
g) S fie cazat în c mine i s ia masa la cantina universit ii în condi iile
prev zute de regulamentele în vigoare;
h) S aleag i s fie ales, ca reprezentant al studen ilor, în Consiliul
facult ii i în Senatul universit ii sau în alte structuri ale universit ii, pe baza
legisla iei în domeniu, Cartei i Regulamentului de func ionare a Universit ii
din Oradea, a reglement rilor stabilite de Senat, precum i a criteriilor stabilite
de c tre organiza iile studen e ti legal constituite;
i) S beneficieze de burse de mobilitate, pentru studii la alte universit i
din ar i str in tate;
Bursele de mobilitate în str in tate sunt acordate în conformitate cu
reglement rile specifice în vigoare.
j) S beneficieze de consilierea unui cadru didactic stabilit de c tre
Consiliul facult ii în probleme de educa ie, credite i preg tire profesional ;
k) S beneficieze de tarife reduse în toate situa iile prev zute de legile i
reglement rile în vigoare.
l) În perioada de întrerupere a studiilor studentul nu beneficiaz
drepturile conferite prin lege studen ilor.

de

m) S beneficieze de finan area colariz rii de la bugetul de stat, dup
concursul de admitere în baza mediei generale de admitere i dup fiecare an de
studii pe baza meritului profesional în ordinea descresc toare a mediei
ponderate.
stabilit dac r mânObliga iile studentului
Art.9. Studen ii sunt obliga i:
41
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a) S îndeplineasc cu exigen , în bune condi ii i la timp, toate
obliga iile ce le revin potrivit planului de înv mânt i programelor universitare,
în scopul unei temeinice preg tiri profesionale;
b) S respecte ordinea, moralitatea i drepturile celorlal i, atât pe teritoriul
universit ii cât i în afara acesteia. Studentul este responsabil pentru întregul s u
comportament;
c) S respecte prevederile Cartei Universit ii i regulamentelor interne
derivate din aceasta;
d) S foloseasc cu grij bunurile materiale existente în spa iile de
înv mânt, c mine, cantine etc. Producerea unor daune va fi sanc ionat
conform regulamentelor în vigoare;
e) S respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare
administrativ, cât i autoritatea structurilor de conducere din facult i
universitate;

i
i

f) S achite în termen taxele stabilite. Cuantumul taxelor i scutirea de la
plata acestora se hot r sc de c tre Senat.
CAP. IV. FRECVEN A
Art. 10. Studentul are obliga ia s frecventeze toate activit ile de instruire
(cursuri, seminarii, laboratoare, activit i practice, proiecte, stagii etc.) prev zute
cu frecven obligatorie în regulamentele facult ilor, stabilite de catedre i
aprobate de consiliile facult ilor. Acestea se aduc la cuno tin a studen ilor prin
afi are, concomitent cu planul de înv mânt, la începutul fiec rui an universitar.
Frecven a la activit ile de laborator, proiecte, stagii etc., cu statut
obligatoriu, se va consemna în jurnalul de prezen , eliberat de c tre
secretariatele facult ilor, sub semn tura cadrului didactic care desf oar aceste
activit i. Jurnalul de prezen va fi gestionat de c tre eful de grup (subgrup ),
care are obliga ia de a solicita cadrului didactic confirmarea prin semn tur a
prezen ei studen ilor, la sfâr itul orelor efectuate. La finele semestrului, înainte
de sesiunea de examene, jurnalul de prezen va fi depus la secretariatul
facult ii.
În cazuri izolate, bine justificate, cadrul didactic titular al activit ilor cu
frecven obligatorie poate accepta efectuarea par ial sau recuperarea acestora
de c tre un student cu o alt grup sau subgrup . Prezen a studentului în cauz
va fi consemnat în jurnalul grupei (subgrupei) din care face parte (precizânduse data efectu rii acestei activit i) urmare confirm rii scrise, printr-o adeverin
tipizat în acest scop, semnat de cadrul didactic i studentul ef de grup
5
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(subgrup ) al grupei (subgrupei) cu care s-a desf urat activitatea.
Facult ile stabilesc, prin reglement ri proprii, modul de înscriere la
disciplinele obligatorii, op ionale i facultative. Înscrierea la aceste cursuri se
face prin Contractul anual de studii încheiat între decanul facult ii i student.
Studentul este liber în alegerea cursurilor din planul de înv mânt, respectând
condi ion rile. Studen ii vor alege, prin solicitare scris , disciplinele op ionale i
facultative pân în ultima s pt mân de activitate didactic a anului universitar
precedent. Studen ii anului I se vor înscrie la aceste cursuri în prima s pt mân
din semestrul întâi al anului universitar.
Modul de frecventare a orelor de activitate didactic , de îndeplinire a
cerin elor se stabile te, în func ie de specificul disciplinelor, de c tre Consiliul
facult ii, la propunerea titularului de disciplin . Cerin ele vor fi men ionate în
fi a disciplinei i vor fi aduse la cuno tin a studen ilor la începutul activit ii
didactice.
Nerespectarea prevederilor privind frecven a obligatorie la o anumit
disciplin se sanc ionez cu neacceptarea studentului la examen i cu obliga ia
de a reface activit ile aferente disciplinei, în condi iile prev zute de Consiliul
facult ii.
Pe parcursul semestrelor în cadrul orelor de activitate didactic se pot
organiza analize de caz, sus ineri de referate, dezbateri tematice etc. Participarea
studen ilor la acestea i rezultatele ob inute vor fi luate în considerare la
evalu rile finale cu o anumit pondere, în func ie de specificul disciplinei,
conform fi ei acesteia (programei analitice).
Art. 11. În cazuri întemeiate, pe baza actelor justificative i a cererii
studentului, decanul facult ii poate motiva absen ele din activitatea prev zut cu
frecven obligatorie. Aceste cazuri sunt prev zute de legisla ia în vigoare.
Activit ile de la lucr rile de laborator, lucr rile practice, stagiile i proiectele,
de i motivate, se vor reface în condi iile i dup un program stabilit de c tre
cadrul didactic titular (care desf oar aceste activit i).
Absen ele se motiveaz exclusiv de c tre decan, în condi iile stabilite prin
hot râri ale Consiliului facult ii, pentru cazuri medicale, particip ri la
manifest ri sportive de performan , manifest ri tiin ifice, cultural-artistice i
alte cazuri deosebite aprobate de c tre decanul facult ii.
Cazurile medicale vor fi luate în considerare numai prin
certificatele/adeverin ele medicale eliberate de c tre institu iile abilitate, depuse
la secretariatul facult ii în maximum 5 zile de la data eliber rii, unde vor fi
înregistrate prin anexarea la cererea de motivare. Dac durata de spitalizare
61
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dep e te 60 de zile, la cerere, se întrerup studiile pentru anul universitar
respectiv. La reluarea studiilor studentul poate candida pentru ob inerea unui loc
bugetat.
Decanul facult ii poate aproba studentei gravide scutirea par ial de
frecven pe baza actelor medicale doveditoare. În cazul repet rii activit ilor cu
frecven obligatorie aceasta va fi scutit de plata taxelor.
Pentru alte situa ii decanul poate aproba motivarea absen elor în condi iile
stabilite de Consiliul facult ii.
Nivelul maxim admis al absen elor recuperabile, motivate sau nemotivate,
la activit ile practice (laboratoare, stagii, proiecte etc.), este de pân la 30% din
durata acestora i va fi stabilit de c tre Consiliul facult ii. Aceste absen e se pot
recupera, cu tax – exceptând absen ele motivate de c tre decan, pân la sfâr itul
semestrului, în conformitate cu programul stabilit de cadrul didactic care
desf oar aceste activit i.
În cazul în care absen ele dep esc nivelul maxim stabilit de Consiliul
facult ii, studentul va reface disciplina în regim cu tax de refacere a disciplinei,
cadrul didactic care coordoneaz activit ile practice putând accepta ca efectuate
activit ile (stagiile, proiectele, lucr rile practice) la care studentul a fost prezent
într-un an universitar anterior.
CAP. V. OB INEREA CREDITELOR. PROMOVAREA
Art.12. Evaluarea preg tirii profesionale a studentului se face pe întreg
parcursul studiilor, în cadrul seminariilor, al lucr rilor practice, proiectelor, i al
altor forme prev zute în planurile de înv mânt, (verificare pe parcurs – VP),
precum i prin examene i colocvii, care se sus in în sesiunile stabilite în
conformitate cu structura anului universitar.
În prezentul regulament, prin no iunea de examen vom în elege oricare din
formele de verificare, men ionate la art. 39, func ie de context.
Studentul de la înv mântul de zi, frecven redus i ID va sus ine
examenele i colocviile în cele dou sesiuni stabilite prin structura anului
universitar (de iarn i var ) i în sesiunile de restan e.
Cerin ele de promovare se prev d în fi a disciplinei i se comunic
studen ilor, la începutul fiec rui semestru, de c tre titularul disciplinei.
Art. 13. Universitatea din Oradea aplic , în evaluarea tuturor studen ilor,
Sistemul European de Credite Transferabile ECTS/SECT (European Credit
Transfer System).
7
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Art. 14. ECTS se bazeaz pe principiul potrivit c ruia 60 de credite
reprezint echivalentul numeric pentru cantitatea normal de munc a unui
student în timpul unui an universitar, iar 30 de credite corespund, de obicei,
unui semestru de înv mânt superior.
Art. 15. Creditele sunt valori numerice cuprinse, de regul între 1 i 30,
alocate unor unit i de cursuri i altor activit i incluse în planul de înv mânt
dintr-un semestru.
Un credit de studiu transferabil const în cantitatea de munc
intelectual dirijat i independent necesar pentru finalizarea individual
de c tre student a unei unit i componente a unui curs din cadrul unui
program de studii universitare, completat cu validarea rezultatelor
înv rii.
Creditele reflect cantitatea (volumul) de munc , sub toate aspectele ei
(curs, seminar, lucr ri practice, laboratoare, proiect, studiu individual, practic
etc), investit de student pentru însu irea unei discipline. Creditele acordate unei
discipline au valori întregi. Ele nu m soar calitatea înv rii i nici importan a
disciplinei.
Evaluarea studentului se face prin note.
Art. 16. Studiile universitare de licen corespund unui num r cuprins
între minimum 180 i maximum 240 de credite de studiu transferabile, conform
ECTS.
Studiile universitare de masterat corespund unui num r de credite de studii
transferabile cuprins între 60 i 120, func ie de durata studiilor universitare de
licen .
Durata total cumulat a ciclului I - de studii universitare de licen i a
cliclului II – de studii universitare de masterat, trebuie s corespund ob inerii a
cel pu in 300 de credite de studii transferabile.
Num rul de credite de studii transferabile aferente ciclului de studii
universitare de doctorat se stabile te de c tre Senatul universit ii în func ie
de domeniul tiin ific sau artistic.
Transferul de credite poate fi operat numai în cadrul aceluia i ciclu de
studii universitare.
(înv

Diplomele absolven ilor de înv mânt superior cu durata de 5 – 6 ani
mânt cu frecven ) sunt de drept echivalate cu diploma de master.
Art. 17. Unitatea de baz în planul de înv
81
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regul , 14 s pt mâni de activitate didactic i 3 s pt mâni sesiune de examene,
care se completeaz cu câte o sesiune de examene de restan e de o s pt mân .
Toamna, în luna septembrie, se organizeaz o sesiune de restan e, de
regul cu durata de o s pt mân , în care studentul poate sus ine doar examenele
la care nu s-a prezentat în una din cele dou sesiuni de restan e care completeaz
sesiunile de examene din iarn i din var .
În ultimul semestru se pot prevedea 2 s pt mâni destinate preg tirii
lucr rii de licen /diserta ie. Aceast activitate se crediteaz distinct, în
conformitate cu planurile de înv mânt, inând seama de cerin ele i standardele
Agen iei Române pentru Asigurarea Calit ii în Înv mântul Superior
(ARACIS) specifice.
Num rul minim de credite într-un semestru de 14 s pt mâni de activit i
didactice (respectiv 12 s pt mâni pentru ultimul semestru al anilor terminali,
dac normele ARACIS permit aceasta este 30. Conven ia 30 credite/semestru
a fost aleas pentru a nu crea deosebiri în raport cu Sistemul de Credite
Transferabile, aplicat de universit ile din ar i str in tate.
În atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semetru se are
în vedere o perioad de minimum 17 s pt mâni.
Art. 18. Planurile de înv mânt cuprind, în func ie de contribu ia lor la
formarea specialistului: discipline fundamentale (generale sau de trunchi
comun), discipline de domeniu de licen , discipline de specialitate i discipline
complementare, în propor ia stabilit de standardele de autorizare i acreditare a
programelor de studii. Durata de studiu a unei discipline este de un semestru. La
rândul lor, fiecare din cele trei categorii de discipline, în raport cu obligativitatea
parcurgerii lor, sunt obligatorii, op ionale i facultative, distribuite pe parcursul
duratei studiilor conform standardelor specifice, elaborate de c tre ARACIS.
•

Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de c tre studen i a
cuno tin elor de baz , specifice domeniului;

•

Disciplinele op ionale i pachetele de discipline op ionale de
specialitate vizeaz aprofundarea unor direc ii particulare, precum i
specializarea studen ilor. Acestea, la rândul lor, dup exprimarea
op iunii studentului devin obligatorii;

•

Disciplinele facultative urm resc l rgirea orizontului de cunoa tere i
de cultur general al studen ilor, angajând de regul domenii
complementare. Acestea se pot alege dintr-o ofert transmis
studen ilor prin contractul de studii sau publicat anual de c tre
9
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decanatul facult ii.
Studen ii Universit ii din Oradea se pot înscrie i la cursurile altor
facult i sau specializ ri (respectând condi ion rile), disciplinele contractate fiind
considerate discipline facultative în raport cu programul de studii (specializarea)
la care este înmatriculat. Rezultatele ob inute la aceste discipline vor fi trecute în
registrul matricol i în Suplimentul la Diplom eliberat de facultatea la care este
înmatriculat studentul.
Art. 19. La Universitatea din Oradea se aplic
generale:

urm toarele m suri

•
Se acord 30 de credite pe semestru disciplinelor obligatorii i
op ionale;

Examenul de finalizare a studiilor poate fi creditat separat. Este
atribuit un num r de pân la 10 credite pentru elaborarea i sus inerea
lucr rii de finalizare a studiilor sau un num r de credite prev zut prin
normele ARACIS;
•

•

Se aloc 10 credite examenului de licen /diplom /diserta ie.

În cazul în care aceste examene includ o singur prob acesteia i se
aloc 10 credite iar când examenul de finalizare a studiilor const din mai
multe probe suma creditelor alocate acestora este tot 10 credite.
•
Limba modern i educa ia fizic (disciplina sport ) se includ în
planurile de înv mânt. Creditele alocate acestora sunt ob inute prin
formele de verificare prev zute în aceste planuri;
•
Disciplinele facultative se ofer pe durata studiilor i sunt creditate
distinct, fiind trecute în Suplimentul la Diplom ;

Conform Legii 1/2011, Legea educa iei na ionale, art. 238, alin. (1),
„Studen ii i absolven ii de înv mânt superior care opteaz pentru
profesiunea didactic au obliga ia s absolve cursurile unui master didactic
cu durata de 2 ani”.
Art. 20. Ob inerea unit ilor de credit aferente fiec rei discipline (curs,
seminar, lucr ri practice, laboratoare, stagii, proiect, studiu individual, practic
etc.) este condi ionat de îndeplinirea tuturor obliga iilor incluse în fi a
disciplinei. Titularii cursurilor, conduc torii de seminar, de lucr ri practice
aplicative, stagii, proiect etc., vor prezenta aceste îndatoriri la începutul
activit ii.
Art. 21. Creditele alocate unei discipline – prin planul de înv
10
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sunt ob inute de student prin promovarea disciplinei respective, adic prin
ob inerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului „admis”. Creditele acordate
unei discipline nu se pot ob ine în etape.
Art. 22. Creditele i evalu rile ob inute la o disciplin sunt valabile pe
toat durata colariz rii. Recunoa terea lor nu este afectat de modific rile de
program sau de plan de înv mânt, în cadrul aceleia i specializ ri, chiar dac
se modific doar num rul de credite.
Aceast prevedere se aplic i în cazul în care o disciplin de un semestru
este divizat în dou discipline de semestru sau dac o disciplin de dou
semestre este comasat într-o disciplin de un semestru, cu condi ia ca fi a
disciplinei (programa analitic ) s r mân nemodificat .
Art. 23. Un procent de maximum 5% din num rul studen ilor cu
frecven dintr-un program de studii universitare de licen poate parcurge,
cu aprobarea Consiliului facult ii, 2 ani de studii într-un singur an, cu
excep ia institu iilor de înv mânt superior medical i al ultimului an de
studii, în condi iile prev zute de regulamentele de organizare i desf urare
a programelor de studii i cu respectarea legisla iei în vigoare (art. 150, alin.
3 din Legea educa iei na ionale).
Creditele ob inute în avans se pot reporta în semestrele urm toare. În
Contractul anual de studii se vor eviden ia în mod distinct disciplinele ale c ror
credite nu vor fi luate în considerare în semestrul în care au fost ob inute, credite
care se vor reporta într-un semestru viitor. Op iunea luat este irevocabil .
În cazul disciplinelor contractate în avans nu se percepe tax . Dac în anul
de studii c ruia îi apar in disciplinele contractate în avans studentul nu va fi
bugetat, el va achita integral taxa de scolarizare.
Studen ii care solicit transferul, anterior anului de studii în care sunt
prev zute disciplinele contractate în avans (promovate sau nepromovate), vor
achita pentru acestea o tax identic taxei de refacere a disciplinei.
Pentru a putea solicita credite în avans, prin Contractul anual de studii
încheiat cu decanul, studentul trebuie s de in toate creditele aferente
disciplinelor din anul de studii precedent iar media ponderat a anilor de studii
anteriori s fie minimum 8 (opt). Num rul maxim de credite care pot fi
contractate în avans este 30, pe toat durata de colarizare. Cazurile excep ionale
vor fi aprobate de Senat.
Art. 24. Este considerat integralist studentul care a ob inut într-un an toate
creditele acordate disciplinelor obligatorii i op ionale. Ierarhizarea valoric a
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studen ilor, inclusiv pentru ob inerea anumitor facilit i (burse de studiu, bilete
de odihn sau tratament etc.) se face prin calcularea mediei ponderate a
semestrului anterior momentului în care se solicit aceste facilit i. Pentru cazare
în c minele studen e ti se ine seama de media ponderat a anului anterior.
În calculul mediei ponderate, pentru disciplinele nepromovate, num rul de
credite se consider egal cu zero.
Art. 25. Facult ile stabilesc prin regulamente proprii modul de înscriere
la cursurile obligatorii, op ionale i facultative. Înscrierea la aceste cursuri se
face prin Contractul anual de studii încheiat între decanul facult ii i student.
Termenul pentru înregistrarea contractelor de studii nu poate fi mai mare de 15
zile de la începerea anului universitar. Studentul este liber s aleag cursurile
op ionale din planul de înv mânt, respectând condi ion rile. Studen ii se vor
înscrie pentru studierea disciplinelor op ionale în ultima s pt mân de curs a
anului precedent. Studen ii anului I se vor înscrie pentru acestea în prima
s pt mân din semestrul întâi al anului universitar.
Art. 26. Într-un an universitar studen ii se pot prezenta la examen cel mult
de dou ori la fiecare disciplin ce figureaz în Contractul anual de studii pentru
acel an universitar, o dat în sesiunea de examene programat la finele fiec rui
semestru i o dat în sesiunea de restan e programat pe durata unei s pt mâni la
sfâr itul fiec rei sesiuni de examene sau în sesiunea de restan e din toamn .
În sesiunea de restan e din toamn studentul poate sus ine un examen
nepromovat în sesiunile anterioare dac nu s-a prezentat de dou ori în anul
universitar curent.
Pentru sesiunile de iarn i de var se prev d din timp datele examenelor i
se precizeaz grupa de studen i care urmeaz s se prezinte pentru examen la
data respectiv , studentul având obliga ia s se prezinte cu grupa din care face
parte. În cazuri bine justificate examinatorul poate aproba studentului s se
prezinte cu o alt grup .
Examenele din iarn nepromovate se reprogrameaz numai în sesiunea de
restan e de la sfâr itul acesteia sau în sesiunea de restan e din toamn , cu
excep ia prevederilor aliniatului urm tor.
Studen ii din anii terminali pot sus ine examenele restante din
sesiunile (de examene sau restan e) programate la sfâr itul semestrelor
impare (sesiunile de iarn ) în sesiunea (de examene sau de restan e) de var
sau în sesiunea de restan e din toamn , cu condi ia ca pe durata anului
universitar (de studii) terminal s participe de cel mult dou ori pentru
sus inerea unui examen la o disciplin .
12
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La sfâr itul fiec rui semestru cadrul didactic titular de disciplin stabile te
modul de examinare în sesiunea de restan e la disciplinele pentru care forma de
evaluare prev zut în planul de înv mânt este verificarea pe parcurs.
Examenele nu pot fi repetate într-o sesiune (de examene sau de restan e)
sub nici o motiva ie.
Art. 27. În situa ii excep ionale, bine justificate (certificate medicale de
internare în spital, concedii de maternitate, deplas ri la competi ii sportive sau
artistice, stagii de studiu în str in tate etc.), studen ii se pot prezenta la examene
dup un program stabilit cu titularii de discipline, comunicat la secretariatul
facult ii i aprobat de c tre decan.
Art. 28 . Pot beneficia de prelungirea perioadei de examinare studen ii
cuprin i în activit i sportive de performan , în conformitate cu legisla ia în
vigoare, studen ii cuprin i în activit i artistice i cei care au participat la
mobilit i interna ionale, în condi iile stabilite de Consiliul facult ii.
Art. 29. Examenele pentru m rirea notei pot fi sus inute numai pentru
disciplinele contractate, aferente anului universitar curent, în sesiunea de restan e
din iarn – pentru examenele promovate în sesiunea programat la finele
semestrului I, în sesiunea de restan e din var - pentru examenele promovate în
sesiunea programat la finele semestrului II, i în sesiunea de restan e din
toamn – pentru examenele promovate în sesiunile de examene sau în sesiunile
de restan e anterioare. Nu se admit cereri de m rire a notei pentru examenele
promovate în sesiunea de restan e curent .
Facult ile stabilesc condi iile în care studen ii se pot prezenta la aceste
examene, nota modificându-se numai dac este mai mare decât cea ob inut
anterior, dup principiul „un examen promovat este definitiv promovat”.
Art. 30. În cazul în care într-un an universitar studentul nu a ob inut not
de promovare dup cea de a doua examinare sau a fost absent în sesiunile de
examene i de restan e, dar a realizat minimum de credite necesare înscrierii în
anul urm tor de studii (conform art. 32), el poate solicita din nou contractarea
disciplinei respective, cu plata taxei de refacere a disciplinei, tax care se
stabile te astfel: taxa de colarizare (anual ) împ r it la 60 (num rul anual de
credite) se înmul e te cu num rul de credite din planul de înv mânt alocat
disciplinei care se reface (restante). La cerere,cadrul didactic titular de disciplin
(pentru curs, lucr ri practice, stagii, proiecte etc.) poate admite scutirea de
refacere, par ial sau total , a activit ii la o nou contractare, dac aceasta a fost
parcurs anterior conform fi ei disciplinei, în caz contrar studentul va reface
întreaga activitate didactic prev zut în planul de înv mânt, dup care se
13
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poate prezenta din nou, de dou ori, la examen.
În cazul nepromov rii unui examen la o disciplin op ional nici dup a
doua înscriere, studentul poate alege alt disciplin op ional în regim cu tax de
disciplin .
Studentul care nu promoveaz un examen la o disciplin facultativ nu are
obliga ia de a reface activitatea la aceasta sau la o alt disciplin facultativ .
Disciplinele facultative sunt parcurse în regim cu tax , cu excep ia
disciplinelor prev zute în planul de înv mânt al D.P.P.D-ului, pentru
parcurgerea Modulului de preg tire psihopedagogic , discipline contractate de
c tre studen ii bugeta i. Cuantumul taxei va fi stabilit prin hot râri ale Senatului
la propunerea Consiliului facult ilor/D.P.P.D-ului.
Art. 31. Pentru refacerea activit ilor didactice se pl tesc taxe de
disciplin , stabilite de Senatul universit ii la începutul fiec rui an universitar.
Studentul va putea reface activitatea i sus ine examenele doar pentru
disciplinele incluse în contractul anual de studii.
Art. 32. Studentul care acumuleaz minimum 30 de credite din anul curent
poate fi înscris în anul de studii urm tor. În caz contrar va fi exmatriculat sau, la
cerere, poate fi reînscris în acela i an de studiu, în regim cu tax de colarizare.
La Facultatea de Medicin i Farmacie reînscrierea în acela i an de studii
este posibil doar o singur dat i nu mai mult de trei ori pe toat durata
colariz rii, prevedere care se aplic din anul univ. 2010/2011 începând cu
anul I de studii.
În cazul Facult ii de Medicin i Farmacie, studen ii de la specializ rile
cu durata de 5 – 6 ani pot accede în anul IV de studii numai dac au dobândit
toate creditele aferente anilor anteriori. În caz contrar vor fi exmatricula i sau, la
cerere, pot fi reînscri i în acela i an de studiu, în regim cu tax de colarizare,
prevedere care se aplic din anul univ. 2009/2010 începând cu anul I de
studii.
Studen ii specializ rii Arhitectur pot fi înscri i în anul de studii urm tor
dac acumuleaz minimum 30 de credite din anul curent i nu de in mai mult de
30 credite restante aferente disciplinelor nepromovate din anii anteriori. În caz
contrar vor fi exmatricula i sau, la cerere, pot fi reînscri i în acela i an de studiu,
în regim cu tax de colarizare.
Dup parcurgerea unui an de studii, un student se poate afla în urm toarele
situa ii colare:
•

Student cu ani de studii promova i, când studentul a acumulat
14
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num rul total de credite (60) aferente anului de studii curent i nu
de ine discipline nepromovate din anii anteriori.
•

Student cu an de studii creditat, când studentul este înscris în anul
urm tor de studii f r a avea toate examenele promovate, dar
respect prevederile prezentului articol.

•

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

Art. 33. Studen ii care nu au ob inut creditele necesare înscrierii în anul de
studii urm tor i sunt reînscri i în acela i an de studii trebuie s satisfac
cerin ele planului de înv mânt al promo iei respective (promo ia cu care î i
reiau studiile).
Art. 34. Studen ii care au fost înscri i în anul de studii urm tor dar care nu
au promovat examenele la o disciplin pentru care planul de înv mânt vechi
prevedea un singur examen iar noul plan de înv mânt prevede dou examene,
le vor sus ine pe amândou în regim cu tax de disciplin aferent creditelor
alocate.
În cazul în care o disciplin nepromovat nu se reg se te în noul plan de
înv mânt (plan curent), dar s-a reg sit în planul de înv mânt al
promo iei cu care î i finalizeaz studiile, studentul o va include în Contractul
anual de studii, fiind parcurs în regim cu tax de disciplin prin consulta iile
acordate de c tre cadrul didactic care a de inut calitatea de titular de disciplin .
Promovarea disciplinei va fi posibil în urma unui examen sus inut cu acest
cadru didactic, asistat de c tre cadrul didactic cu care s-au efectuat lucr rile
practice, proiectele, stagiile etc.
Art. 35. Creditele ob inute de studen i pe baza contractelor de studii
încheiate de c tre Universitatea din Oradea cu alte universit i din ar sau
str in tate (prin programe de integrare european sau programe interna ionale)
se vor echivala prin conven ii scrise încheiate între facult ile de acela i profil
sau de profile înrudite (transferabilitatea intern i extern a creditelor), cu
respectarea Procedurii de recunoa tere a creditelor aprobat de Senatul
universit ii i a prevederilor Cap. IX i Cap. X din prezentul regulament.
Creditele realizate în condi iile prezentului articol se consider ob inute în
semestrul în care disciplina figureaz în Contractul anual de studii. Echivalarea
disciplinelor i acordarea creditelor corespunz toare se face de c tre o comisie
stabilit de Consiliul facult ii la începutul fiec rui an universitar. În cazul
examenelor echivalate se va men iona în Suplimentul la Diplom faptul c
disciplina corespunz toare a fost echivalat .
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Art. 36. Dac la sfâr itul duratei legale a programului de studii studentul
nu a ob inut toate creditele stabilite prin planul de înv mânt, dar a dobândit
minimum 30 de credite din anul terminal, el poate solicita, prin cerere,
reînscrierea în anul terminal, în regim cu tax de disciplin , atât pentru
disciplinele nepromovate cât i pentru disciplinele ap rute ca diferen e în urma
eventualelor modific ri ale planului de înv mânt, discipline ce vor fi
consemnate în Contractul anual de studii.
Studentul care se afl în aceast situa ie trebuie s satisfac cerin ele
planului de înv mânt al promo iei cu care î i încheie studiile. Prin urmare, el
va fi considerat absolvent al promo iei cu care î i dobânde te toate creditele
necesare finaliz rii studiilor i va sus ine examenul de finalizare a acestora în
sesiunea programat pentru aceast promo ie.
În cazul în care, la sfâr itul anului universitar, studentul aflat în aceast
situa ie nu a dobândit toate creditele el va fi exmatriculat. La cerere, studentul
poate fi reînmatriculat, în regim cu tax de colarizare, într-un an de studii
determinat în urma compatibiliz rii planurilor de înv mânt, satisf când
cerin ele planului de înv mânt al promo iei cu care î i finalizeaz studiile.
Dup parcurgerea unui an universitar studentul poate candida pentru ob inerea
unui loc bugetat, în conformitate cu procedura privind accederea, pe parcursul
studiilor, la finan area de la bugetul statului, a studen ilor admi i în regim „cu
tax ” aprobat de Senatul universit ii.
Dac la sfâr itul duratei legale a programului de studii, studentul nu a
dobândit 30 credite din anul terminal, el va fi exmatriculat, cu posibilitatea
reînmatricul rii în condi iile precizate la alineatul anterior.
Art. 37. Disciplinele planului de înv mânt vor fi codificate printr-un
sistem unic la nivelul universit ii dup cum urmeaz :
•

denumirea prescurtat a facult ii stabilit la nivelul universit ii,
constituit din 4 caractere (litere);

•

denumirea prescurtat a domeniului de licen în care se
încadreaz disciplina, conform listei MECTS, constituit din 4
caractere (litere);

•

num rul curent al disciplinei în planul de înv mânt, stabilit de
administratorul de aplica ie la nivel de universitate împreun cu
reprezentantul facult ii, constituit dintr-o combina ie de 3 cifre.

Art. 38. La nivelul fiec rei facult i i al fiec rei specializ ri vor fi
desemna i tutori sau coordonatori de credite, care vor asigura consilierea
16
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studen ilor.
Art. 39. Formele de verificare prev zute în planurile de înv mânt sunt:
examen, colocviu i verificare pe parcurs. Num rul de discipline prev zute în
planul de înv mânt pe un semestru sub forma de verificare „examen” este
precizat prin standarde specifice elaborate de c tre Agen ia Român pentru
Asigurarea Calit ii în Înv mântul Superior (ARACIS).
Examenele i colocviile se sus in numai în sesiunile regulamentare, inând
cont i de art. 27. Ziua i ora desf ur rii acestora, pentru toate formele de
înv mânt, se stabilesc de c tre decanate, la propunerea grupelor de studen i i
cu acordul cadrului didactic titular de disciplin .
Studen ii se pot prezenta pentru sus inerea unui examen numai dac au
parcurs integral activit ile de laborator, proiecte, stagii etc., prev zute în
planurile de înv mânt i activit ile cu frecven obligatorie, integral sau
procentual , stabilite de Consiliul facult ii, cu respectarea prevederilor art. 10,
ale disciplinelor incluse în Contractul anual de studii. Pentru activit ile practice
(lucr ri de laborator, stagii, proiecte etc.) Consiliul facult ii va admite un num r
de absen e care în mod obligatoriu vor fi recuperate, în caz contrar studentul va
fi obligat s - i refac disciplina în urm torul an universitar. Recuperarea se va
face dup un program stabilit de cadrul didactic care efectueaz aceste activit i
pân la sfâr itul semestrului sau a anului universitar curent, acesta având o
eviden clar pe care o va prezenta înainte de examen sub semn tur titularului
de curs.
Art. 40. Modul de sus inere a examenelor – prob scris , prob oral sau
prob scris i oral – se stabile te pentru fiecare disciplin în parte, prin catedre,
la propunerea titularului de disciplin , cu aprobarea Consiliului facult ii, se
afi eaz la avizierele facult ii la începutul anului universitar i se comunic la
începutul fiec rui semestru prin fi a disciplinei.
Art. 41. Examinarea o va face obligatoriu cadrul didactic care a predat
disciplina respectiv , asistat de cadrul didactic care a condus seminariile,
lucr rile practice, stagiile etc. sau de un alt cadru didactic de specialitate. În
cazul în care, din motive bine întemeiate, titularul de disciplin lipse te, decanul
va stabili pentru desf urarea examenului o comisie format din trei cadre
didactice, comisie propus de c tre catedra de specialitate.
Art. 42. Notarea r spunsurilor studentului la examene, colocvii, verific ri
pe parcurs, proiecte se face, de regul , cu note de la 10 la 1, exprimate prin
numere întregi, nota minim de promovare fiind 5 (cinci). În unele cazuri,
stabilite prin instruc iuni specifice ARACIS, evalu rile pot fi apreciate i cu
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calificative, dup caz.
Cadrul didactic examinator va motiva studen ilor nota acordat , în cazul în
care exist solicit ri în acest sens.
Studen ii pot s se prezinte la formele de verificare, dac au îndeplinit
toate cerin ele disciplinei de înv mânt, având asupra lor carnetul de student, în
care cadrul didactic examinator va consemna, la finalizarea examin rii, nota
ob inut .
La discipline la care se sus in mai multe probe examinatorul va stabili o
singur not , cifr întreag , prin aprecierea tuturor rezultatelor ob inute de
student. Ponderea fiec rei probe este prev zut în fi a disciplinei.
Cataloagele completate la toate rubricile i semnate de c tre cadrul
didactic examinator i cadrul didactic care asist la examen vor fi depuse
obligatoriu la secretariat, cel tîrziu a doua zi de la sus inerea examenului oral i
în maximum trei zile de la data examenului scris.
Secretariatele facult ilor vor introduce în aplica ia UNIWEB
rezultatele evalu rilor în maximum 3 zile de la data sus inerii acestora, în
conformitate cu cataloagele de examen semnate de c tre cadrele didactice.
Studentul care nu se prezint la examenele planificate într-o sesiune se
trece “absent” în catalogul de examen. Excep ie fac cei care beneficiaz de
prelungirea încheierii situa iei colare. Nu se men ioneaz absen a în sesiunea de
restan e din iarn i din var , dar se men ioneaz în sesiunea de restan e din
toamn .
Art. 43. Încheierea situa iei colare semestriale la disciplinele prev zute în
planul de înv mânt cu verificare pe parcurs se va face cu o s pt mân înainte
de sesiunea de examene programat .
Art. 44. Încheierea situa iei colare a studentului de la înv mântul cu
frecven (de zi), cu frecven redus i la distan se face cu cel pu in 10 zile
înainte de începerea noului an universitar. Studen ii sportivi de performan
beneficiaz de prevederile Ordinului MECTS în vigoare.
Art. 45. Studentul care încearc s promoveze examenul prin fraud va fi
exmatriculat prin decizia Rectorului, la propunerea Consiliului facult ii.
Art. 46. Studen ii care în anul nepromovat au fost spitaliza i sau au avut
concedii medicale pe o perioad mai mare de 60 de zile, din care minimum 20 de
zile consecutive, atestate prin certificate medicale, pot fi reînscri i în acela i an
de studii cu dreptul de a candida pentru un loc bugetat. Aprobarea reînscrierii, la
cerere, în acela i an de studii se face de c tre decanul facult ii pe baza
18
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certificatelor eliberate de c tre unit ile medicale. Certificatele medicale vor fi
depuse la secretariatul facult ii în cel mult 5 zile de la data eliber rii acestora i
vor înso i cererea înregistrat de reînscriere în acela i an de studii.
Art. 47. Activit ile de practic în specialitate sunt obligatorii pentru
studentul a c rui specializare cuprinde i acest tip de activitate, conform
cerin elor ARACIS. Verificarea cuno tin elor dobândite de student în
activitatea practic se face prin examinare. Comisia de examinare este format
din cadrele didactice care au coordonat i îndrumat aceast activitate. Practica
pedagogic se va desf ura conform planurilor de înv mânt i metodologiei
elaborate de Departamentul pentru Preg tirea i Perfec ionarea Personalului
Didactic, cu respectarea prevederilor Legii 1/2011, Legea educa iei
na ionale.
Art. 48. Rezultatele unui examen sau ale unei evalu ri pot fi anulate
de c tre decanul facult ii în temeiul prevederilor din Carta universitar ,
atunci când se dovede te c acestea au fost ob inute în mod fraudulos sau
prin înc lcarea prevederilor Codului de etic i deontologie universitar -.
Decanul poate dispune reorganizarea examenului (art.144, alin. 4 din Legea
educa iei na ionale).
Art. 49. Un an de studii se consider promovat, dac studentul ob ine toate
cele 60 de credite aferente. În aceast situa ie studentul se consider integralist.
CAP. VI. CONTINUAREA STUDIILOR, ÎNTRERUPEREA DE STUDII,
TRANSFER RI, REÎNMATRICUL RI
Art. 50. Absolven ii cu diplom de înv mânt superior de scurt durat
pot continua studiile pentru a ob ine licen a în cadrul ciclului I – studii
universitare de licen , conform art. 16, alin. (2), din Legea 288/2004 - Legea
privind organizarea studiilor universitare.
Înscrierea, prin concurs de admitere, este posibil doar pentru
specializ rile care apar in aceluia i domeniu de licen cu specializ rile absolvite
în cadrul înv mântului superior de scurt durat .
Creditele de studii transferabile, pe baza c rora se admite înscrierea
acestor absolven i la înv mântul universitar de licen , se ob in în urma
analizei comparative a planurilor de înv mânt i a programelor analitice
(fi elor disciplinelor) aferente disciplinelor promovate la înv mântul de scurt
durat i respectiv a disciplinelor prev zute în planurile de înv mânt ale
19

Regulament privind activitatea profesionala a studentilor în baza ECTS

studiilor universitare de licen .
Candida ii admi i vor sus ine examenele de diferen stabilite de consiliile
facult ilor printr-o comisie constituit i aprobat în acest scop i vor fi înscri i
în anul de studiu corespunz tor examenelor recunoscute i num rului de credite
acumulate, cu respectarea art. 32. Examenele de diferen sunt asimilate
examenelor restante, aferente disciplinelor nepromovate, discipline pentru care
studentul reface activitatea i va pl ti taxa de refacere a disciplinei, calculat în
conformitate cu art. 30 din prezentul regulament.
Responsabilitatea privind respectarea acestor prevederi revine exclusiv
decanilor facult ilor.
Art. 51. Absolven ii cu diplom de licen pot urma o a doua specializare
în condi iile stabilite prin metodologia admiterii aprobat de Senat i prin
metodologiile proprii facult ilor, în urma unui concurs de admitere.
Studen ii care urmeaz o a doua facultate (specializare/program de studii),
concomitent la cel mult dou programe de studii, indiferent de institu iile de
înv mânt care le ofer (art. 199, alin. 3 din Legea educa iei na ionale), sau
ca absolvent cu diplom de licen , studen ii reînmatricula i, studen ii care î i
continu studiile, în urma unui concurs de admitere, sau studen ii transfera i, vor
fi înmatricula i sau reînmatricula i, dup caz, în anul de studii corespunz tor
examenelor recunoscute i num rului de credite acumulate, cu respectarea
condi iilor prev zute la art. 32, 49 i 50 din prezentul regulament. Ei vor candida
pentru ocuparea unui loc bugetat, în condi iile prev zute de legisla ia în vigoare
referitor la finan area ciclurilor universitare, indiferent de media ob inut la
admitere, ierarhizând situa ia lor colar prin compara ie cu situa ia colar a
studen ilor seriei cu care vor urma studiile.
Conform art. 142, alin. (6) din Legea educa iei na ionale „O persoan
poate beneficia de finan are de la buget pentru un singur program de
licen , pentru un singur program de master i pentru un singur program
de doctorat”.
Examenele de diferen , stabilite de c tre consiliile facult ilor printr-o
comisie constituit
i aprobat în acest scop, sunt asimilate examenelor
nepromovate i vor fi sus inute în sesiunea corespunz toare semestrului în care
sunt prev zute disciplinele aferente în planul de înv mânt al promo iei cu care
studen ii, înmatricula i sau reînmatricula i, dup caz, î i urmeaz colarizarea,
sau în sesiunea de restan e.
La Facultatea de Medicin i Farmacie, a doua specializare/program de
studiu poate fi urmat prin concurs de admitere, începând cu anul I de studii în
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cazul candida ilor pentru care specializarea absolvit anterior nu apar ine
domeniului S n tate. Nu pot fi recunoscute creditele ob inute anterior decât
pentru disciplinele fundamentale incluse în planurile de înv mânt ale
specializ rilor/programelor de studii absolvite, din acela i domeniu de licen , cu
o durat cel pu in egal cu durata specializ rii pe care o va urma, dac
standardele i reglement rile în domeniu permit aceasta.
Art. 52. La cererea motivat a studentului, Consiliul facult ii poate
aproba, pe toat durata colariz rii, întreruperea studiilor, începând cu anul
universitar urm tor, pe o perioad de maximum 2 ani atât în cazul studiilor
universitare de licen cât i în cazul studiilor universitare de masterat. Termenul
limit pentru depunerea cererilor este data începerii anului universitar solicitat
pentru a fi întrerupt. Reluarea studiilor se va face în condi iile planului de
înv mânt specific anului de studii în care se solicit înscrierea, fapt ce trebuie
adus la cuno tin a studentului în momentul întreruperii studiilor, men ionând pe
cererea de întrerupere c a luat act de acest lucru, cu dreptul de a candida pentru
un loc bugetat.
Nu se acord
exmatriculare.

întrerupere de studii studen ilor afla i în situa ia de

Art. 53. Studentul poate fi transferat de la o form de înv mânt la alta,
de la o specializare la alta, de la o facultate la alta i de la o institu ie de
înv mânt superior la alta, inând seama de aplicarea sistemului de credite
transferabile (num r minim de credite necesar anului de studiu în care va fi
înmatriculat) i compatibilitatea planurilor de înv mânt.
Transferul de la specializ rile acreditate sau autorizate provizoriu ale
institu iilor de înv mânt superior particulare este posibil, la forma cu tax f r
concurs de admitere. În cazul în care candidatul dore te transferul pe locuri
bugetate, pentru a intra în competi ie cu studen ii specializ rii unde solicit
transferul, el trebuie s participe la concursul de admitere organizat de c tre
facultate în sesiunile programate.
Studen ii cet eni ai rilor din Uniunea European , SEE, Confedera ia
Elve ian , precum i din
rile ter e, pot continua studiile (echivalent
transferului) la Universitatea din Oradea în baza Normelor de organizare i a
criteriilor generale de admitere pentru candida ii str ini.
Cererile de transfer se depun la secretariatul facult ii care urmeaz s
primeasc studentul pân la 15 septembrie, iar r spunsul se va da cu cel pu in 5
zile înainte de începerea anului universitar.
În cazuri excep ionale, cererile de transfer pot fi depuse i ulterior datei de
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15 septembrie, dar vor fi solu ionate cel târziu pân la data de 15 octombrie a
anului curent.
Transferarea studentului se poate face numai pentru anul II i urm torii, în
cadrul aceluia i domeniu de licen sau între domenii de licen apropiate, din
acela i domeniu fundamental.
În cazul Facult ii de Medicin i Farmacie, transferul este posibil numai
pentru studen ii colariza i în domeniul S n tate, integrali ti (f r credite restante
din anii anteriori), cu excep ia unor situa ii deosebite care vor fi discutate la
nivelul institu iilor implicate. Se accept doar transferul între acelea i
specializ ri, între specializ rile Medicin - Medicin dentar , între specializ rile
cu durata de colarizare de 3 – 4 ani, precum i de la o specializare cu durata de
5 – 6 ani la o specializare cu durata de 3 – 4 ani, respectând gradul de apropiere a
acestora. Nu se accept transferul studen ilor exmatricula i din motive
disciplinare.
Cererile de transfer trebuie s con in aprob rile decanilor i rectorilor
institu iilor implicate în transfer. Dac transferul se realizeaz între facult ile
Universit ii din Oradea, cererile vor fi aprobate de decanii facult ilor i rectorul
universit ii.
Transferul studen ilor între specializ ri ale aceleia i facult i se face cu
aprobarea Consiliului facult ii, sub semn tura decanului.
Consiliul facult ii care prime te studentul transferat, printr-o comisie
aprobat de c tre acesta, stabile te:
•

recunoa terea sau echivalarea examenelor i a creditelor prin
analiza comparativ a planurilor de înv mânt i a fi elor
disciplinelor;

•

examenele de diferen , asimilate ca examene restante, i alte
obliga ii didactice, astfel încât studentul transferat s fie adus la
acela i plan de înv mânt cu to i studen ii seriei în care a fost
înscris;

Dispozi ia de înmatriculare (în copie) se transmite unit ii de înv mânt
de unde vine studentul, în vederea emiterii actelor de studii c tre facultatea la
care s-a transferat (diploma de bacalaureat, situa ia colar pe ani de studii,
certificatul de na tere – copie legalizat etc.).
Art. 54. Studen ii exmatricula i sau retra i, în condi iile prezentului
regulament i care au fost colariza i în baza Legii 288/2004, pot fi
reînmatricula i, la cerere, o singur dat , în cadrul aceleia i specializ ri (cu
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excep ia exmatricula ilor anului I de studii – care nu se reînmatriculeaz ), cu
acordul Consiliului facult ilor, prin decizia Rectorului, în regim cu tax de
colarizare, în anul de studii permis în urma recunoa terii creditelor dobândite
anterior prin compatibilizarea planurilor de înv mânt i a fi elor disciplinelor.
Ei vor sus ine examenele de diferen stabilite, în acelea i condi ii ca i cele
prev zute în articolul anterior pentru studentul transferat.
Studen ii studiilor universitare de licen (ciclul I) exmatricula i sau retra i
în urm cu mai mult de cinci ani, raportat la data solicit rii reînmatricul rii, pot
fi reînmatricula i în condi iile prezentului articol, numai în urma concursului de
admitere.
Studen ii colariza i conform Legii 84/1995 i care au fost exmatricula i
sau retra i nu pot fi reînmatricula i. Ei pot dobândi statutul de student în urma
unui concurs de admitere cu posibilitatea recunoa terii creditelor ob inute
anterior.
Studen ii exmatricula i de la studiile universitare de masterat (ciclul II) nu
vor fi reînmatricula i. Ei au dreptul s se înscrie la un nou concurs de admitere,
în ciclul II, numai pe locuri cu tax , indiferent de forma de înv mânt, cu
posibilitatea de recunoa tere a creditelor ob inute anterior (art. 25 din H.G.
404/2006, privind organizarea i desf urarea studiilor universitare de
masterat).
Studen ii care s-au retras sunt considera i studen i exmatricula i.
În cazul Facult ii de Medicin i Farmacie reînmatricularea, în condi iile
prezentului articol, este posibil cu concurs de admitere dac exmatricularea sau
retragerea s-au produs în urm cu mai mult de cinci ani, raportat la data
solicit rii reînmatricul rii, în caz contrar f r concurs de admitere.
Conform art. 147, alin. (2) din Legea 1/2011, Legea educa iei na ionale
„studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca urmare a
exmatricul rii datorate înc lc rii prevederilor Codului de etic
i
deontologie universitar nu pot fi recunoscute în cazul unei noi
înmatricul ri”.
Art. 55. Persoanele care au fost studen i la alte facult i din ar i au fost
exmatriculate ori s-au retras beneficiaz de prevederile articolului anterior numai
dac redobândesc statutul de student, în urma particip rii la concursul de
admitere în sesiunile organizate prin metodologia de admitere elaborat de c tre
facult ile Universit ii din Oradea.
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CAP. VII. RECOMPENSE I SANC IUNI
Art. 56. Pentru performan e deosebite în activitatea profesional ,
tiin ific i de cercetare studentul poate fi recompensat prin:
a) Acordarea diplomei de excelen (dac pe întreg parcursul colarit ii a
ob inut numai note de 10, iar media examenului de licen este minimum 9,50),
i a diplomei de merit pentru efii de promo ie;
b) Burse speciale (de merit, de performan ), în conformitate cu
reglement rile în vigoare privind atribuirea acestora;
c) Alte forme de premiere stabilite de Consiliul facult ii din fondurile
proprii, în regim de autofinan are, în conformitate cu reglement rile legale;
d) Burse de mobilit i în programe Socrates/Erasmus;
e) Diplome i distinc ii stabilite de Senatul Universit ii din Oradea.
Art. 57. Nerespectarea de c tre studen i i studen ii – doctoranzi a
îndatoririlor ce decurg din prezentul regulament, precum i a prevederilor
cuprinse în Carta universitar adoptat de c tre Senatul Universit ii din Oradea,
atrage dup sine aplicarea urm toarelor sanc iuni:
a) Avertisment scris;
b) Suspendarea dreptului de a locui în c min;
c) Exmatricularea.
Sanc iunile de la punctele a i b, se aplic de c tre Consiliul facult ii,
sanc iunea b aplicându-se la propunerea Comisiei de cazare a universit ii
iar sanc iunea de la punctul „c” se aplic de c tre Rector, la propunerea
Consiliului facult ii, în func ie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor i de
condi iile în care au fost s vâr ite. Ele pot fi contestate în termen de 30 de zile.
Exmatricularea studen ilor, din motive profesionale, se face la sfâr it de an
universitar, în condi iile stabilite prin prezentul regulament i nu poate fi
contestat .
Exmatricularea în baza art. 45 din prezentul regulament se produce din
momentul emiterii deciziei de c tre Rectorul universit ii.
Sanc iunile care se pot aplica de c tre comisia de etic universitar
studen ilor i studen ilor – doctoranzi (art.319 din Legea educa iei
na ionale) pentru înc lcarea eticii universitare sunt:
a) Avertisment scris
b) Exmatricularea
24
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c) Alte sanc iuni prev zute de codul de etic
universitar .

i deontologie

Sanc iunile stabilite de c tre comisia de etic
i deontologie
universitar sunt puse în aplicare, conform art. 322 din Legea educa iei
na ionale, de c tre decan sau rector, dup caz, în termen de 30 de zile de la
stabilirea acestora.
CAP. VIII. FINALIZAREA STUDIILOR
Art. 58. Finalizarea studiilor în înv mântul superior se face în
conformitate cu legisla ia în vigoare i cu Ordinele MECTS emise în acest sens.
Art. 59. Universitatea din Oradea poate organiza examene de finalizare a
studiilor pe baza unui regulament propriu (art. 143 din Legea educa iei
na ionale) aprobat de senatul universitar i care respect metodologia –
cadru, aprobat prin ordin al ministrului educa iei, cercet rii, tineretului i
sportului.
Art. 60. Structura examenului de finalizare a studiilor, num rul de probe,
forma examin rii (scris , oral , practic ), con inutul (tematica, bibliografia) se
stabilesc de c tre decanate, la propunerea catedrelor, în func ie de specificul
specializ rilor, de metodologia elaborat de MECTS i de metodologia proprie
aprobat de Senat.
Art. 61. Comisiile pentru examenul de finalizare a studiilor sunt propuse
de c tre catedre, avizate de Consiliul facult ii i aprobate de Senat. Ele pot fi
men inute acelea i i pentru sesiunea de iarn (ianuarie, februarie, martie), din
anul universitar urm tor. Tematica r mâne neschimbat .
Art. 62. Candida ii la examenul de finalizare a studiilor trebuie s
îndeplineasc toate condi iile prev zute de ordinele emise în acest sens de
MECTS i de reglement rile în vigoare.
Art. 63. Absolven ii care nu au promovat examenul de finalizare a
studiilor primesc, la cerere, o adeverin de absolvire a studiilor i o situa ie
colar .
Art. 64. Absolventul care a parcurs modulul I al Departamentului pentru
Preg tirea i Perfec ionarea Personalului Didactic prime te un certificat de nivel
A , iar cel care a parcurs modulul II, un certificat de nivel B.
Art. 65. Absolven ii care nu au promovat examenul de finalizare a
studiilor se pot înscrie într-o sesiune ulterioar , în vederea sus inerii acestuia, la
aceea i institu ie sau la o alt institu ie organizatoare pentru specializarea
respectiv , în condi iile i în conformitate cu prevederile metodologice elaborate
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în acest sens.
CAP. IX. RECUNOA TEREA PERIOADELOR DE STUDII
EFECTUATE LA INSTITU II DE ÎNV
MÂNT SUPERIOR DIN
STR IN TATE
TRANSFERABILITATEA CREDITELOR
Art. 66. Prezentul capitol se refer la recunoa terea perioadelor de studii
efectuate de c tre studen ii care urmeaz par ial ciclul de studii universitare de
licen , respectiv a studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, în institu iile
de înv mânt superior din afara României pe baza unor acorduri, contracte i
programe interna ionale, cu excep ia studiilor efectuate prin programul Erasmus.
Perioadele de studii efectuate prin mobilit ile Erasmus sunt recunoscute în baza
regulamentului specific elaborat în acest sens.
Recunoa terea perioadelor de studii efectuate la alte institu ii de
înv mânt superior din ar sau din str in tate se va face în baza unor
regulamente elaborate la nivelul fiec rei facult i în concordan cu Procedura
SEAQ – PL – U.08 „Procedura pentru recunoa terea creditelor ob inute în alte
institu ii de înv mânt superior”.
Recunoa terea i echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii
efectuate în ar sau în str in tate se realizeaz în baza unei metodologii –
cadru stabilite prin ordin al ministrului educa iei, cercet rii, tineretului i
sportului i a unor metodologii specifice aprobate de senatul universitar, pe
baza normelor europene, ale sistemului european de acumulare i transfer
al creditelor de studiu, cu respectarea metodologiei – cadru (art. 147 din
Legea educa iei na ionale).
Art. 67. Studiile universitare efectuate integral în alte institu ii de
înv mânt superior sunt acceptate prin recunoa terea de c tre Universitatea din
Oradea, respectiv de c tre MECTS, în cazul studiilor efectuate în str in tate, a
diplomei pe care o de ine studentul.
Art. 68. La Universitatea din Oradea sunt recunoscute studiile universitare
de licen
i studiile universitare de masterat, efectuate la institu iile de
înv mânt superior din str in tate în urm toarele condi ii :
A. Cazul studen ilor Universit ii din Oradea care efectueaz studiile la
institu ii de înv mânt superior din str in tate.

26
1

Regulament privind activitatea profesionala a studentilor în baza ECTS

A.1. Institu ia de înv mânt superior din str in tate trebuie s fie
acreditat i recunoscut la nivelul rii din care face parte.
A.2. Institu ia de înv mânt superior str in trebuie s fie recunoscut la
nivelul României, prin MECTS.
A.3. În cazul în care studiile vor fi efectuate în state membre ale Uniunii
Europene sau ale Spa iului Economic European, recunoa terea perioadei de
studii se va efectua cu respectarea legilor specifice în vigoare.
A.4. Existen a unui acord bilateral, semnat de c tre rectorii i decanii
implica i, încheiat între Universitatea din Oradea i institu ia de înv mânt
superior din str in tate în care urmeaz a efectua studiile, în care vor fi
men ionate disciplinele studiate.
A.5. În timpul efectu rii unor perioade limitate de studiu în alte institu ii
(institu ii gazd ), studen ii r mân înmatricula i la Universitatea din Oradea
(institu ia de origine).
A.6. Domeniul i specializarea în care vor fi efectuate studiile trebuie s se
reg seasc în nomenclatorul românesc al specializ rilor universitare.
A.7. Num rul de credite atribuite disciplinelor parcurse, prev zut în planul
de înv mânt (curricula universitar ) al institu iei în care se vor efectua studiile,
trebuie s fie comparabil cu num rul de credite din planul de înv mânt al
specializ rii de la Universitatea din Oradea.
A.8. Fi ele disciplinelor din planurile de înv mânt ale institu iei de
înv mânt str ine i ale Universit ii din Oradea trebuie s fie sensibil identice.
În cazul în care se constat diferen e majore, studentul va sus ine examene de
diferen , în baza unei tematici stabilite de c tre titularul de disciplin de la
Universitatea din Oradea, în una din sesiunile de examene sau de restan e
prev zute prin Regulamentul privind Activitatea Profesional a Studen ilor. În
cazul în care examenul nu va fi promovat creditele atribuite disciplinei nu vor fi
dobândite, disciplina în cauz fiind considerat disciplin restant .
A.9. Num rul anilor de studii (semestre) specific specializ rii, în ar i
str in tate, trebuie s fie acela i.
A.10. Mobilit ile, specifice ciclului studiilor universitare de licen i de
masterat, sunt acceptate o singur dat pe toat durata legal a colariz rii.
A.11. Studentul care solicit mobilitatea trebuie s de in toate creditele
aferente anului de studii în care este înscris. Media ponderat a anilor anteriori
promova i trebuie s fie minimum 8 (opt).
A.12. Perioada studiilor urmate la institu ia de înv mânt superior
partener din str in tate este de unul sau dou semestre.
A.13. Studentul acceptat la studii în str in tate va men iona în Contractul
anual de studii disciplinele care vor fi parcurse la universitatea partener ,
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discipline care prezint o coresponden în planul de înv mânt al specializ rii
urmate la Universitatea din Oradea.
A.14. Studentul beneficiaz de recunoa terea academic a perioadei de
studii încheiate la institu ia de înv mânt superior partener , precum i a
rezultatelor ob inute la examene sau alte forme de verificare, numai dac posed ,
ini ial, acceptul scris al cadrelor didactice de la Universitatea din Oradea
implicate prin disciplinele aferente acestei perioade. Mobilitatea este acceptat
de c tre Consiliul facult ii, la propunerea decanului, în urma solicit rii scrise a
studentului, solicitare exprimat pân la începutul unui semestru.
A.15. În Suplimentul la Diplom al studentului se vor înscrie rezultatele
profesionale din perioada recunoscut , men iuni privind institu ia gazd i durata
studiilor.
A.16. Studiile la institu ia de înv mânt partener din str in tate vor fi
efectuate pe cont propriu valutar, în baza unor burse dobândite personal, sau în
condi iile stabilite prin acordul bilateral între cele dou institu ii.
A.17. Durata studiilor efectuate în str in tate, perioada i disciplinele
parcurse vor fi men ionate în Contractul anual de studii.
A.18. Creditele aferente disciplinelor urmate la institu ia de înv mânt
superior din str in tate vor fi recunoscute printr-o comisie, alc tuit la
propunerea decanului i aprobat de Consiliul facult ii, din care va face parte, în
mod obligatoriu, cadrul didactic titular de disciplin implicat din cadrul facult ii
Universit ii din Oradea.
A.19. Nu se accept mobilit i pentru studen ii înscri i în anul I sau în anul
terminal al studiilor universitare de licen .
B. Cazul studen ilor/absolven ilor institu iilor de înv mânt superior
din str in tate care efectueaz studii la Universitatea din Oradea.
B.1. În aceast categorie sunt inclu i studen ii înscri i la institu ii de
înv mânt superior din str in tate care vor efectua par ial studii universitare de
licen
i de masterat, precum i studen ii care vor efectua integral studii
universitare de doctorat, la Universitatea din Oradea.
B.2. Institu ia de înv mânt superior din str in tate trebuie s fie
acreditat i recunoscut la nivelul rii din care face parte.
B.3. Institu ia de înv mânt superior din str in tate trebuie s fie
recunoscut la nivelul României, prin MECTS.
B.4. Diplomele absolven ilor ciclului de studii universitare de licen
trebuie s fie recunoscute de c tre MECTS. Studiile universitare de masterat sau
de doctorat pot fi urmate la Universitatea din Oradea numai prin acceptul scris
acordat de c tre MECTS.
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B.5. În cazul studen ilor/absolven ilor institu iilor de înv mânt superior
din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spa iului Economic European,
recunoa terea perioadelor de studii i a diplomelor ob inute se va face respectând
legile specifice în vigoare.
B.6. În timpul efectu rii unor perioade limitate de studiu la Universitatea
din Oradea (institu ia gazd ), studen ii r mân înmatricula i la institu ia de
înv mânt superior de origine.
B.7. Domeniul i specializarea în care vor fi efectuate studiile universitare
de licen la Universitatea din Oradea trebuie s coincid cu cele ale institu iilor
de înv mânt superior str ine partenere.
B.8. Num rul de credite atribuite disciplinelor parcurse în ciclul de studii
universitare de licen , la Universitatea din Oradea, trebuie s fie comparabil cu
num rul de credite din planul de înv mânt al specializ rii de la institu ia de
înv mânt superior str in .
B.9. Num rul anilor de studii (semestre) specific specializ rii, la
Universitatea din Oradea i la institu ia de înv mânt superior partener , trebuie
s fie acela i.
B.10. Studentul acceptat pentru a efectua par ial studii universitare de
licen la Universitatea din Oradea va încheia cu decanul facult ii în cauz un
contract anual de studii. Acesta va include toate disciplinele contractate i vor fi
men ionate condi iile în care sunt urmate studiile (inclusiv baza legal ).
B.11. Studen ii care urmeaz studii universitare de masterat, respectiv
studii universitare de doctorat, în condi iile men ionate anterior, se vor supune
regulilor impuse de c tre Universitatea din Oradea prin Contractul anual de
studii încheiat cu decanul facult ii, respectiv directorul colii Doctorale.
B.12. Toate studiile în cadrul Universit ii din Oradea vor fi efectuate la
forma de înv mânt cu frecven pe cont propriu valutar sau în condi iile
men ionate în acordul bilateral încheiat, respectiv în condi iile specifice
legisla iei în vigoare pentru studen ii/absolven ii ce apar in unor state membre
ale Uniunii Europene sau ale Spa iului Economic European.
CAP. X. RECUNOA TEREA PERIOADELOR DE STUDII EFECTUATE
LA INSTITU II DE ÎNV
MÂNT SUPERIOR DIN AR
TRANSFERABILITATEA CREDITELOR
Art. 69. Universitatea din Oradea admite efectuarea de studii par iale,
în cadrul facult ilor sale, de c tre studen ii altor institu ii de înv mânt
superior din ar , numite institu ii de înv mânt superior partenere, i
recunoa te doar studiile universitare de licen efectuate par ial la institu ii de
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înv mânt superior din ar prin programul de mobilit i specific, cu
respectarea art. 66 din prezentul regulament, în urm toarele condi ii :
a) Studen ii sunt admi i, prin programul de mobilit i, pentru a efectua
par ial studii universitare la Universitatea din Oradea numai dac sunt
înmatricula i la institu ii de înv mânt superior care func ioneaz în condi ii
legale, între acestea încheindu-se un acord de colaborare semnat de c tre rectorii
i decanii implica i.
b) Studen ii institu iilor de înv mânt partenere pot urma par ial studiile
universitare la Universitatea din Oradea numai în cadrul specializ rilor acreditate
la ambele institu ii.
c) Mobilitatea este permis numai între programe de studii din acela i
domeniu de licen .
d) Perioada studiilor efectuate la institu ia de înv mânt superior
partener , în condi iile anterior men ionate, va fi recunoscut de c tre
Universitatea din Oradea.
e) În perioada studiilor par iale efectuate la Universitatea din Oradea,
studen ii accepta i, prin programul de mobilit i, se vor supune Regulamentului
privind activitatea profesional a studen ilor, specific acesteia.
f) Studentul trebuie s de in toate creditele aferente anilor de studii
anteriori anului în care este înscris.
g) Media ponderat a anilor anteriori, promova i, trebuie s fie minimum
8 (opt.)
h) Durata total a studiilor urmate la institu ia de înv mânt superior
partener , cu care Universitatea din Oradea are încheiat un acord de colaborare,
semnat de c tre rectorii i decanii implica i, este de unul sau dou semestre.
i) Studentul beneficiaz de recunoa terea academic a perioadei de studii
încheiate la institu ia de înv mânt superior partener , precum i a rezultatelor
ob inute la examene sau alte forme de verificare, numai dac posed , ini ial,
acceptul scris al cadrelor didactice de la Universitatea din Oradea, implicate prin
disciplinele aferente acestei perioade. Derularea mobilit ilor i recunoa terea
creditelor se face în conformitate cu Procedura SEAQ – PL – U.08 - „Procedura
pentru recunoa terea creditelor ob inute în alte institu ii de înv mânt superior”.
j) În Suplimentul la Diplom al studentului se vor înscrie rezultatele
profesionale din perioada recunoscut , men iuni privind institu ia gazd i durata
studiilor.
k) Mobilitatea este aprobat de c tre Rector, la propunerea Consiliului
facult ii, urmare solicit rii scrise a studentului, solicitare exprimat pân la
începutul unui semestru.
l) Mobilit ile nu se accept studen ilor înscri i în anul I de studii.
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CAP. XI. DISPOZI II FINALE I TRANZITORII
Art. 70. Prezentul regulament se aplic tuturor categoriilor de studen i
(bugeta i sau cu tax de colarizare), de la toate formele de înv mânt,
colariza i conform legilor în vigoare, indiferent de anul de studii.
Art. 71. Conform Legii 224/2005, lege care se aplic studen ilor
înmatricula i începând cu anul universitar 2005/2006, cet eni români, cet eni
din Uniunea European , Spa iul Economic European i din Confedera ia
Elve ian , în Universitatea din Oradea statutul de student bugetat dobândit în
urma concursului de admitere se p streaz numai în primul an de studii, cu
excep ia urm toarelor cazuri:
•

Cazuri sociale
- studen ii orfani, cei proveni i din casele de copii sau plasament
familial;
- studen ii proveni i din familii monoparentale, care realizeaz un
venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie;
- studen ii proveni i din familii care au mai mul i membri – elevi
i/sau studen i – în între inere i care realizeaz un venit mai mic
decât venitul minim pe economie/membru de familie.

•

Studen ii din etnia rromilor admi i pe locuri f r
alocate candida ilor din etnia rrom .

tax

special

•

Studen ii din Republica Moldova admi i pe locuri f r tax special
alocate candida ilor din Republica Moldova.

•

Studen ii str ini, mai pu in cei din UE, SEE i CE, admi i f r tax
prin ordin MECTS.

Locurile finan ate de la bugetul de stat r mân disponibile i se redistribuie
la finele unui an universitar, în ordinea descresc toare a mediilor ponderate,
indiferent de statutul anterior al studentului, „bugetat” sau „cu tax de
colarizare”.
Art. 72. O persoan poate beneficia de finan are de la buget pentru un
singur program de licen , pentru un singur program de master i pentru
un singur program de doctorat, conform art. 142, alin (6) din Legea
educa iei na ionale.
Potrivit Ordinului MECTS privind criteriile generale de organizare i
desf urare a admiterii în ciclul de studii universitare de licen , de masterat i de
doctorat, pentru anul univ. 2010/2011 (Ordinul nr. 3855/17.05.2010) art. 7, alin.
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1 „Un candidat declarat admis poate beneficia de finan are de la buget o singur
dat , pentru fiecare dintre cele trei cicluri de studii universitare” i alin. 2
„Dep irea duratei înv mântului gratuit, prev zut de lege, se suport de c tre
studen i”.
În cazul studentului care urmeaz concomitent dou specializ ri el poate
opta pentru specializarea la care solicit statutul de „student bugetat”, prin cerere
adresat decanului facult ii. Cererea va fi înso it de o adeverin semnat de
c tre decanul i secretarul ef al celeilalte facult i (urmate în paralel), prin care
se dovede te faptul c la aceasta el nu de ine statutul de „student bugetat” în acel
an universitar.
La începutul fiec rui an universitar se întocmesc listele cu studen ii care
au dobândit statutul de „student bugetat”. Listele se pot modifica pe parcursul
unui an universitar, dac un loc bugetat devine vacant prin retragerea titularului.
Art. 73. Studen ii exmatricula i de la o facultate a Universit ii din Oradea
sau de la alte universit i din ar pot fi reînmatricula i, în cadrul aceleia i
specializ ri, în condi iile prezentului regulament (vezi art. 54).
Art. 74. Studen ii care urmeaz a doua specializare pot fi înmatricula i
într-un an de studii superior anului I, dac sunt indeplinite condi iile cerute prin
prezentul regulament.
Art. 75. În cazul studen ilor care urmeaz concomitent dou specializ ri,
creditele ob inute pot fi recunoscute la disciplinele care au programe analitice
identice sau apropiate, situa ie solu ionat de c tre titularul de disciplin la care
se solicit recunoa terea.
Art. 76 Prezentul regulament intr în vigoare odat cu aprobarea sa de
c tre Senatul Universit ii din Oradea i devine obligatoriu pentru toate
facult ile i to i anii de studii, indiferent de forma de înv mânt sau ciclul de
studii universitare.
La data intr rii în vigoare a prezentului regulament orice dispozi ii
(hot râri) anterioare contrare se abrog .
Art. 77. Facult ile pot s introduc reglement ri specifice privind
activitatea profesional a studen ilor, dac nu contravin prezentului regulament.
Prezentul regulament a fost aprobat de c tre Senatul Universit ii din
Oradea la data de ______________________ i intr în vigoare începând cu
anul universitar 2011/2012.
19.05.2011
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