UNIVERSITATEA DIN ORADEA

REGULAMENT
privind aplicarea
SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE
- valabil începând cu anul I de studii al anului universitar 2005 – 2006 Art. 1. Universitatea din Oradea aplic , în evaluarea tuturor studen ilor Sistemul European
de Credite Transferabile ECTS (European Credit Transfer System).
Art. 2. ECTS se bazeaz pe principiul c 60 de credite m soar volumul de munc al unui
student în timpul unui an universitar.
Art. 3. 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 mînt dintr-un semestru. 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 sau frac iuni de 0,5. Creditele nu m soar
calitatea înv rii i nici importan a disciplinei. Evaluarea studentului se face prin note.
Art. 4. Volumul de munc este exprimat prin credite astfel:
•

1 credit corespunde unui volum de munc de 25 – 30 de ore;

•

60 de credite sunt alocate unui an de studiu;

•

180 – 240 de credite sunt necesare pentru ob inerea unei diplome de licen , realizate
la disciplinele obligatorii i op ionale prev zute în planurile de înv mînt (excep ie
înv mîntul medical i de arhitectur ), unde num rul de credite necesare este 360;

•

60 – 120 de credite sunt necesare pentru ob inerea unei diplome de master.

Art. 5. Unitatea de baz în planul de înv mînt este semestrul cu 14 s pt mîni de activitate
didactic i 2 - 4 s pt mîni sesiune de examene, care se completeaz cu o sesiune de examene de
restan e de 2 s pt mîni. Num rul minim de credite într-un semestru de 14 s pt mâni (respectiv 12
s pt mîni pentru ultimul semestru al anilor terminali) 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.
Art. 6. Planurile de înv mînt, conform Legii 88/1993, republicat , privind acreditarea i
autorizarea institu iilor de înv mînt superior, 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 institu iilor de înv mînt superior, pe diferite domenii de înv mînt.
Durata de studiu a unei discipline este de un semestru. La rîndul 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 Agen ia
Român pentru Asigurarea Calit ii în Înv mîntul Superior.
•

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

•

Disciplinele facultative urm resc l rgirea orizontului de cunoa tere i de cultur
general al studen ilor, angajînd de regul domenii complementare. Acestea se pot
alege dintr-o ofert transmis studen ilor prin contractul de studii sau publicat anual
de c tre decanatul facult ii.

Studen ii Universit ii din Oradea se pot înscrie i la cursurile altor facult i sau
specializ ri (respectînd condi ion rile), aceste discipline fiind considerate discipline facultative.
Rezultatele de la aceste discipline vor fi trecute în registrul matricol i în foaia matricol a
studen ilor.
Art. 7. Formele de verificare prev zute în planurile de înv mînt sunt: examen, colocviu i
verificare pe parcurs. Num rul de examene la fiecare domeniu de licen este prev zut în
standardele specifice, elaborate de c tre Agen ia Român pentru Asigurarea Calit ii în
Înv mîntul Superior. Examenele i colocviile se sus in numai în sesiunile regulamentare.
1. Art. 8. La Universitatea din Oradea se acord :
•

30 de credite pe semestru disciplinelor obligatorii i op ionale;

•

Examenul de finalizare a studiilor (lucrare de licen / proiect de diplom , lucrare de
absolvire / diserta ie se crediteaz separat. Este atribuit un num r de pân la 10
credite pentru elaborarea lucr rii de licen /diserta ie;

•

Limba modern i educa ia fizic , fiind impuse prin ordine ale Ministerului Educa iei
i Cercet rii, ca cerin e suplimentare pentru ob inerea diplomei de finalizare a
studiilor, se includ în planurile de înv mînt peste num rul total de ore pe s pt mîn
stabilit pentru fiecare domeniu de licen , se crediteaz separat i se noteaz cu note
de la 1 la 10;

•

Disciplinele facultative se ofer pe întreaga durat a studiilor i sunt creditate
distinct, fiind trecute în foaia matricol ;

•

Disciplinele incluse în pachetul de preg tire pedagogic
(op ional) al
Departamentului pentru Preg tire i Perfec ionare a Personalului Didactic se
crediteaz separat, conform cerin elor specifice. Pentru absolven ii acestui pachet de
discipline se elibereaz distinct, pentru modulul I (30 credite), o adeverin de
absolvire. La absolvirea modulului II (30 credite) se elibereaz un certificat de
absolvire.

Art. 9. Ob inerea unit ilor de credit aferente fiec rei discipline (curs, seminar,
lucr ri practice, laboratoare, 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, proiect etc., vor prezenta la începutul activit ii aceste
îndatoriri.
Art. 10. Creditele alocate unei discipline – prin planul de înv mînt – sunt ob inute
de student prin promovarea disciplinei respective, adic prin ob inerea notei minime 5 (cinci).
Creditele acordate unei discipline nu se pot ob ine în etape.
Art. 11. Creditele i evalu rile ob inute la o disciplin sunt valabile pe toat durata
colarit ii. Recunoa terea lor nu este afectat de modific rile de program sau de plan de
înv mînt.
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Art. 12. Creditele de studii se pot ob ine i în avans i se pot reporta în semestrele
urm toare. La limit , studen ii pot ob ine într-un an universitar creditele necesare pentru
promovarea a doi ani de studii
În acest scop, studentul trebuie s îndeplineasc urm toarele cerin e:
•

includerea disciplinelor aferente celor doi ani de studii în contractul anual de studii încheiat
cu decanul la începutul anului universitar;

•

de inerea tuturor creditelor aferente disciplinelor din anul universitar precedent;

•

media ponderat a anilor de studii preceden i s fie minim 8 (opt).

Art. 13. Este considerat integralist acel student care a ob inut într-un semestru toate
creditele acordate disciplinelor obligatorii i op ionale. Ierarhizarea valoric a 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 fa de care se solicit aceste facilit i. Pentru
cazare în c minele studen e ti se ine seama de media ponderat a anului anterior.
Art. 14. Facult ile stabilesc prin regulamente proprii modul de înscriere la cursurile
obligatorii, op ionale i facultative. Înscrierea la aceste cursuri se face prin Contractul de studii
semestrial sau anual încheiat între decanul facult ii i student. Termenul pentru înregistrarea
contractelor de studii nu poate fi mai mare de o lun de la începerea anului universitar. Studentul
este liber în alegerea cursurilor din planul de înv mînt, respectînd condi ion rile. Studen ii se vor
înscrie pentru studierea disciplinelor în ultima s pt mîn de curs a semestrului precedent. Studen ii
anului I se vor înscrie în prima s pt mîn din semestrul întîi al anului universitar.
Art. 15. Într-un an universitar studen ii se pot prezenta la examen cel mult de dou
ori la fiecare disciplin ce figureaz în Contractul de studii pentru acel an universitar, o dat în
sesiunea programat i o dat în sesiunea de restan e. 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 avînd 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 . În
sesiunea de restan e se prev d dou date pentru examen, la interval de minimum 3 zile. Studen ii au
posibilitatea de a alege pentru prezentare oricare dintre datele planificate. Examenele din iarn se
reprogrameaz numai în sesiunea de restan e. În sesiunea de restan e profesorul examinator
stabile te modul de examinare la acele discipline pentru care forma de examinare prev zut în
planul de înv mînt este verificare pe parcurs.
Art. 16. Pot beneficia de prelungire a perioadei de examinare studen ii cuprin i în
activit i sportive de performan , în conformitate cu legisla ia în vigoare. Pot beneficia, de
asemenea, 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. 17. În cazul în care studentul nu a ob inut not de promovare dup cea de a doua
examinare, dar a realizat minimum de credite necesare înscrierii în anul urm tor de studii (conform
art. 20), poate solicita din nou înscrierea la disciplina respectiv . El va reface întreaga activitate
didactic prev zut în planul de înv mînt la acea disciplin , dup care se poate prezenta din nou,
de dou ori, la examen.
Art. 18. Pentru refacerea activit ilor didactice se pl tesc taxe de disciplin , stabilite
de Senatul universit ii la începutul fiec rui an universitar. Nepromovarea unei discipline obligatorii
dup dou înscrieri atrage dup sine exmatricularea studentului din facultate.
La cerere, studentul poate relua activitatea în acela i an de studiu, studentul bugetat
trecînd în regim cu tax de colarizare.
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Art. 19. Nepromovarea unuei discipline obligatorii sau op ionale dup dou înscrieri
atrage dup sine exmatricularea studentului din facultate. La cerere, studentul poate relua activitatea
în acela i an de studiu, studentul bugetat trecînd în regim cu tax de colarizare. În cazul
nepromov rii unui examen op ional nici dup a doua înscriere, studentul poate alege alt curs
op ional, la care de asemenea va avea statut de student cu tax de disciplin .
Art. 20. Studentul care acumuleaz minimum 30 de credite din anul curent i 50%
din creditele aferente disciplinelor nepromovate în anul/anii anteriori 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. Dac studentul nu promoveaz doar o singur disciplin din
anul/anii anteriori i acumuleaz minimum 30 de credite din anul curent el poate fi înscris în anul de
studii urm tor.
Art. 21. Exmatricularea studen ilor se face la sfâr it de an universitar.
Art. 22. Studen ii care nu au ob inut creditele necesare înscrierii în anul de studii
urm tor i sunt reînscri i în acela i an trebuie s satisfac cerin ele planului de înv mânt al
promo iei respective.
Art. 23. La cererea studentului, creditele pentru o disciplin dintr-un semestru pot fi
echivalate cu creditele ob inute la o disciplin cu program analitic echivalent sau superioar de
la o alt facultate sau specializare. Creditele realizate pe aceast cale se consider ob inute în acel
semestru.
Art. 24. Dac la sfîr itul duratei legale a programului de studii studentul nu a ob inut
toate creditele stabilite, el poate solicita prelungirea duratei de studiu cu 1-4 semestre în regim cu
tax de disciplin , pentru activit ile care nu au fost efectuate prin contractele anuale sau
semestriale de studiu. În cazul în care dup perioada de prelungire studentul nu a dobîndit toate
creditele, el va fi examtriculat sau, la cerere, poate repeta aceast procedur , cu obliga ia de a- i
încheia studiile dup planul de înv mînt al promo iei respective.
Art. 25. Disciplinele planului de înv mînt vor fi codificate printr-un sistem unic la
nivelul Universit ii. În aceast codificare fiecare disciplin prime te un cod alc tuit sub forma
modelului UOMFMGSN, cu semnifica iile
UO – Universitatea din Oradea;
MF – Facultatea de Medicin

i Farmacie (denumire facultate);

MG – Medicin General (denumire specializare);
S – 01, 02...12 (num rul semestrului);
N – 01...99 (num rul curent al disciplinei în planul de înv

mînt).

Art. 26. Creditele ob inute de studen i pe baza contractelor de studii dintre
Universitatea din Oradea i alte universit i din ar sau str in tate (prin programe de integrare
european ) 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).
Art. 27. La nivelul fiec rei facult i i al fiec rei specializ ri vor fi desemna i tutori
sau coordonatori de credite, care vor asigura deopotriv consilierea studen ilor i echival rile
necesare. De aplicarea sistemului creditelor transferabile la nivelul Universit ii r spunde
prorectorul cu procesul de înv mînt.
Art. 28. Prezentul Regulament intr în vigoare la data 29.09.2005, data aprob rii de
c tre Senatul Universit ii din Oradea, începând cu anul I de studiu al anului universitar 2005 –
2006.
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