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                                                UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca 

         Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 
  E-mail: staff@ubbcluj.ro 

 
 

   Rectorat                                                                                                                 
 

REGULAMENT 
privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din 

Universitatea Babeş-Bolyai în baza 
Sistemului european de credite transferabile (ECTS) 

 
 

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE 
Art.1. Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în baza Sistemului 
European de Credite Transferabile cuprinde un set de norme aplicabile în interiorul 
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. 
Art.2. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor categoriilor de studenţi şi 
tuturor formelor de învăţământ  de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 
respectând Legea educaţiei naţionale 1/2011, Ordinul MECTS privind aprobarea Codului 
drepturilor şi obligaţiilor studentului şi Carta Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. 
În Universitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, procesul de învăţământ 
se organizează pe cicluri: 
ciclul I – licenţa, cuprinde 6 – 8 semestre; 
ciclul II – masterat, cuprinde 2 - 4 semestre; 
 
CAP. II. ÎNSCRIEREA LA FACULTATE ŞI DOCUMENTELE STUDENTULUI 
Art.3. Înmatricularea studenţilor admişi la concursul de admitere în anul I, a studenţilor 
transferaţi de la alte universităţi, a absolvenţilor învăţământului superior de scurtă durată 
cărora li s-a aprobat continuarea în ciclul I pentru obţinerea diplomei de licenţă, se face, 
la propunerea conducerii facultăţilor, prin decizia rectorului sub număr matricol unic, 
valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare în facultatea pentru care a fost acceptat. 
Aceste numere se acordă succesiv pentru fiecare serie de studenţi pe domeniu/program de 
studiu/limbă de predare/formă de învăţământ. 

Studentul reînmatriculat, prin decizia rectorului, va primi acelaşi număr matricol, 
număr sub care a fost înmatriculat iniţial. 
Art.4. La înscrierea studentului în registrul matricol se alcătuieşte dosarul personal care 
va cuprinde: 

• lucrările de la concursul de admitere (dacă este cazul); 
• diploma de bacalaureat (sau echivalentă) în original sau diploma de licenţă în 

original, în cazul în care studentul se înscrie la a doua facultate. Diploma de 
bacalaureat poate fi prezentată în copie legalizată, însoţită de o adeverinţă 
eliberată de secretariatul facultăţii la care se află originalul, în cazul în care 
studentul urmează concomitent două specializări ; 
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• cererea tip de înscriere de la concursul de admitere; 
• certificatul de naştere în copie xerox şi originalul pentru a fi legalizat de comisiile 

de admitere pe facultăţi ; 
• acte care atestă schimbarea numelui, copie legalizată; 
• 2 fotografii mărimea 3/4; 
• adeverinţă medicală; 
• contractul de studii universitare; 
• contractul de şcolarizare; 
• actele necesare pentru obţinerea bursei, conform legislaţiei în vigoare; 

 
Înmatricularea studenţilor din ţările non-UE, SEE este posibilă în maximum 30 de 

zile de la data menţionată pe Scrisoarea de Accept emisă de către Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; 

 
Înmatricularea studentilor care vin prin Ordin MECTS este posibilă în maximum 

15 de zile de la emiterea respectivului ordin. 
 
În perioada şcolarizării dosarul studentului se completează cu: 
• contractele anuale de studii încheiate cu facultatea, reprezentată prin decan, 

contracte care vor fi finalizate înainte de începerea anului universitar. Ele vor 
conţine în mod obligatoriu disciplinele (obligatorii, opţionale şi facultative) 
contractate de către student, compuse din discipline ale planului de învăţământ 
specifice anului de studii în care este înscris studentul, discipline nepromovate din 
anul/anii anteriori, pentru care studentul doreşte să refacă activitatea şi eventual 
discipline creditate în avans. În cazul cererilor privind scutirea de plata 
examenelor  restante (pentru cazurile de boală – cu spitalizare de minim 20 de 
zile) acestea vor fi  aprobate de conducerile facultăţilor, însoţite de acte medicale 
(billet de iesire din spital si viza medicului specialist). Prevederi similare pentru 
scutirea de plata examenelor restante  se aplică şi în cazul bursierilor de mobilităţi 
studenţeşti. Aceştia dovedesc îndeplinirea obligaţiilor impuse prin contractul de 
studii din timpul mobilităţii ;  

• actele prin care i s-au acordat anumite drepturi (întreruperi de studii, prelungiri de 
şcolarizare, transfer, examene de diferenţe etc); 

• evidenţieri sau sancţiuni aplicate; 
•  actele prin care se certifică studiile efectuate în alte universităţi din ţară şi 

străinătate şi rezultatele obţinute; 
• dovezi de achitare a taxelor solicitate în cazul în care plata nu s-a efectuat la 

facultate. 
Art.5 La înscrierea în facultate se eliberează fiecărui student următoarele documente: 
a) carnetul de student; 
b) legitimaţia de student pentru reducere transport care se acordă numai studenţilor de la 
forma de învăţământ cu frecvenţă (zi) şi numai până la vârsta de 26 de ani. 

Carnetul de student serveşte ca act de identitate în toate situaţiile în care se cere să 
facă dovada calităţii de student. În carnetul de student se înscriu toate notele la examene 
sau alte forme de verificare a cunoştinţelor. Studentul este obligat să prezinte carnetul 
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cadrului didactic examinator. Carnetul de student se vizează de către secretariatul 
facultăţii la începutul fiecărui an universitar. 

În documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de date 
nereale, acestea constituind fals în înscrisuri oficiale şi se sancţionează ca atare. În cazul 
pierderii documentelor personale, studentul va da o declaraţie pe proprie răspundere 
pentru a i se elibera un duplicat. Acesta va  depune o cerere la secretariatul facultăţii şi va 
achita taxele stabilite de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai. În caz de transfer, retragere 
definitivă sau exmatriculare, secretariatul facultăţii va retrage carnetul de student şi 
legitimaţia de reducere pentru transport, care se vor păstra în dosarul studentului. 
Art.6. Contractele anuale de studii încheiate cu facultatea, reprezentată prin decan, vor 
substitui cererile de înscriere într-un an de studii. 
 
CAP. III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STUDENTULUI 
Art.7. Studentul, în calitate de membru al comunităţii academice, are drepturi şi obligaţii 
care sunt cuprinse în prevederile legislative specifice, ale Cartei Universităţii Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca, Statutul Studentului şi  ale reglementărilor stabilite de Senatul 
Universităţii şi ale prezentului regulament. 
Drepturile studentului 
Art.8. În perioada şcolarizării, studenţii au următoarele drepturi: 
a) Să beneficieze de gratuitate pentru studii universitare de licenţă, master în limita 
locurilor bugetate disponibile sau a granturilor de studii (conform reglementărilor LEN, 
cu modificările şi completările ulterioare) atât cetăţenii români, cât şi cetăţenii statelor 
membre UE, ai statelor apartinând SEE şi ai CE, conform art. 142 alin. (4), etnicii români 
de pretutindeni, conform art. 205 alin. (5) şi (6) din LEN, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
b) Să urmeze concomitent două specializări în condiţiile prevăzute de legile şi 
reglementările în vigoare; 
c) Să utilizeze spaţiile facultăţii (laboratoarele, sălile de cursuri, seminarii, bibliotecile, 
sălile de lectură şi baza sportivă) şi toate mijloacele puse la dispoziţie de către 
universitate pentru o cât mai temeinică pregătire profesională, în conformitate cu 
regulamentele specifice de împrumutare a echipamentelor şi în condiţiile stabilite de 
Senatul universităţii;  
d) Să participe la activitatea ştiinţifică studenţească, la activitatea formaţiilor artistice din 
facultate sau universitate, cluburilor, caselor de cultură ale studenţilor, la activitatea 
sportivă universitară şi de performanţă din cadrul universităţii; 
e) Să primească burse şi alte forme de sprijin material, în conformitate cu normele legale 
şi regulamentele stabilite de către Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi 
legislaţia în vigoare; 
f) Să beneficieze de asistenţă medicală gratuită conferită prin lege; 
g) Să fie cazat în cămine şi să ia masa la cantina universităţii sau în cafetării în condiţiile 
prevăzute de regulamentele în vigoare; 
h)Să beneficieze de burse de mobilitate, pentru studii la alte universităţi din ţară şi 
străinătate; Bursele de mobilitate ERASMUS, CEEPUS în străinătate sunt acordate în 
conformitate cu reglementările specifice în vigoare; 
i) Să beneficieze de consilierea unui cadru didactic denumit tutore stabilit de către 
Consiliul facultăţii în probleme de educaţie, credite şi pregătire profesională; 
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j) Să beneficieze de tarife reduse în toate situaţiile prevăzute de legile şi reglementările în 
vigoare; 
k) În perioada de întrerupere a studiilor studentul nu beneficiază de drepturile conferite 
prin lege studenţilor (cămin, bursă, reduceri pentru transportul local în comun, CFR); 
l) Să beneficieze de finanţarea şcolarizării de la bugetul de stat, după concursul de 
admitere în baza mediei generale de admitere şi după fiecare an de studii pe baza 
ierarhizării de la sfărsitul fiecărui an de studiu în ordinea descrescătoare a mediei 
ponderate şi în limita locurilor disponibile în conformitate cu cifra de şcolarizare aprobată 
de ARACIS pe fiecare program/specializare şi linie de studiu; 
m) Să beneficieze de împrumuturi prin Agenţia de Credite şi Burse pentru Studenţi, în 
conformitate cu art. 204 din LEN, cu modificările şi completările ulterioare; 
n) Să beneficieze de gratuitate pentru eliberarea actelor de studii şi a celor care atestă 
statutul de student (inclusiv situaţia şcolară/foaia matricolă, diploma de licenţă, inginer, 
master şi doctor, suplimentele la diplomă, adeverinţele, carnetele şi legitimaţiile, inclusiv 
cele pentru accesul la bibliotecă); 
o) Să beneficieze de sesiune deschisă studenţii cuprinşi în activităţi sportive de 
performanţă sau în activităţi artistice, cei care au participat la programe de mobilităţi 
internaţionale, studentele aflate în concediu de maternitate şi studenţii care au fost 
spitalizaţi minim 20 de zile, din motive atestate prin adeverinţă medicală. Condiţiile 
aprobării unei „sesiuni deschise” sunt stabilite de Consiliul facultăţii. Cererea pentru 
organizarea unei „sesiuni deschise” se depune la secretariatul facultăţii, iar după 
aprobarea de către Consiliul facultăţii se înaintează Rectoratului Universităţii Babeş-
Bolyai un tabel centralizator al acestor cereri, semnat de către decan şi secretarul şef, 
pentru a fi aprobat. 
Obligaţiile studentului 
Art.9. Studenţii sunt obligaţi: 
a) Să îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii şi la timp, toate obligaţiile ce le revin 
potrivit planului de învăţământ şi programelor universitare, în scopul unei temeinice 
pregătiri profesionale; 
b) Să respecte prevederile Cartei Universităţii şi regulamentelor interne derivate din 
aceasta; 
c) Să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămine, 
spaţii puse la destinaţia studenţilor, etc. Producerea unor daune va fi sancţionată conform 
regulamentelor în vigoare; 
d) Să achite în termen taxele stabilite şi eventualele penalizări aferente. Cuantumul 
taxelor şi scutirea de la plata acestora se hotărăsc de către Senat; 
e) Să îşi îndeplinească angajamentele financiare impuse de către instituţia la care 
studiază, în condiţiile stabilite în contractul de studiu ; 
f) Să achite debitele aferente taxelor de şcolarizare sau a altor tipuri de taxe, înainte de 
solicitarea reînmatriculării. 
 
CAP. IV. FRECVENŢA LA ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
Art.10. Studentul are obligaţia să frecventeze activităţile didactice prevăzute cu frecvenţă 
obligatorie în regulamentele facultăţilor, stabilite de departamente şi aprobate de 
consiliile facultăţilor. Acestea se aduc la cunoştinţa studenţilor prin anunţarea de către 
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cadrul didactic titular în primele două săptămâni de la începerea fiecărui semestru în 
concordanţă cu  fişa disciplinei, concomitent cu planul de învăţământ.  
Înscriere la disciplinele obligatorii, opţionale şi facultative se face prin Contractul anual 
de studii încheiat între decanul facultăţii şi student care se completează on-line în 
aplicaţia ACADEMIC INFO în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anii II, III/ IV şi anul 
II de studii master. Publicarea pe site a fişelor disciplinelor cu minim o săptămână 
înaintea perioadei de completare a contractelor de studii. După completarea contractului 
de studiu în aplicaţie, acesta se tipăreşte şi se predă la secretariatul facultăţii. În situaţia în 
care vor mai apărea modificări ale contractului de studiu după sesiunile de restanţe din 
vară/toamnă, se va reface contractul de studiu în aplicaţia ACADEMIC INFO, pe care 
studentul  îl va depune la secretara specializării. Aceste modificări se pot realiza până la 
începerea anului universitar. 
           Studentul este liber în alegerea cursurilor din planul de învăţământ, respectând 
condiţionările din planul de învăţământ. Studenţii anului I se vor înscrie la aceste cursuri 
înainte de începerea  anului universitar. 
           Modul de frecventare a orelor de activitate didactică, de îndeplinire a cerinţelor se 
stabileşte, în funcţie de specificul disciplinelor, de către Consiliul departamentului, la 
propunerea titularului de disciplină. Cerinţele vor fi menţionate în fişa disciplinei şi vor fi 
aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul activităţii didactice. 
           Nerespectarea prevederilor privind frecvenţa obligatorie la o anumită disciplină se 
poate sancţiona cu neacceptarea studentului la examen şi cu obligaţia de a reface 
activităţile aferente disciplinei, în condiţiile prevăzute de Consiliul facultăţii. 
           Pe parcursul semestrelor în cadrul orelor de activitate didactică se pot organiza 
analize de caz, susţineri de referate, dezbateri tematice, lucrări pe parcurs etc. Participarea 
studenţilor la acestea şi rezultatele obţinute vor fi luate în considerare la evaluările finale 
cu o anumită pondere, în funcţie de specificul disciplinei, conform fişei acesteia. 
Art.11.Cazurile medicale vor fi luate în considerare numai prin certificatele/adeverinţele 
medicale eliberate de către instituţiile abilitate, depuse la secretariatul facultăţii în 
maximum 5 zile de la data eliberării, unde vor fi înregistrate prin anexarea la cererea de 
motivare.  
         Decanul facultăţii poate aproba, în cazuri medicale care au necesitat spitalizare de 
minim 20 de zile sau în cazul studentei gravide, scutirea parţială de frecvenţă pe baza 
actelor medicale doveditoare. În cazul repetării activităţilor cu frecvenţă obligatorie 
aceştia vor fi scutiţi de plata taxelor aferente disciplinelor pe care trebuie să le repete. 
        Nivelul maxim admis al absenţelor recuperabile, motivate sau nemotivate, la 
activităţile practice (laboratoare, stagii, proiecte etc.), este de până la 15% din durata 
acestora şi va fi stabilit de către Consiliul facultăţii. Aceste absenţe se pot recupera, cu 
taxă  până la sfârşitul semestrului, în conformitate cu programul stabilit de cadrul didactic 
care desfăşoară aceste activităţi. Pentru activităţile practice (lucrări de laborator, proiecte 
etc.) Consiliul facultăţii va admite un număr de absenţe care în mod obligatoriu vor fi 
recuperate, în caz contrar studentul va fi obligat să-şi refacă disciplina în următorul an 
universitar. Recuperarea se va face după un program stabilit de cadrul didactic care 
efectuează aceste activităţi înainte de sesiunea de restanţe a semestrului respectiv. 
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CAP. V. OBŢINEREA CREDITELOR. PROMOVAREA 
Art.12. Studiile universitare de licenţă corespund unui număr cuprins între 180/240 de 
credite de studiu transferabile, conform ECTS. 
Studiile universitare de masterat corespund unui număr de credite de studii transferabile 
cuprins între 60 şi 120, în funcţie de durata studiilor universitare de licenţă. Durata totală 
cumulată a ciclului I - de studii universitare de licenţă şi a cliclului II – de studii 
universitare de masterat, trebuie să corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de 
studii transferabile. 
Transferul de credite poate fi operat numai în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare. 
Art.13.La Universitatea Babeş-Bolyai creditarea disciplinelor se face după cum urmează: 

a)  se acordă 30 credite pe semestru disciplinelor de specialitate obligatorii şi 
opţionale în cazul studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă, cu 
frecvenţă redusă şi în cazul învăţământului la distanţă. 

b)  probele prevăzute pentru examenul de finalizare a studiilor şi proiectul de 
diplomă/lucrarea de licenţă/disertaţie se creditează separat. Se atribuie un număr 
total de 20 credite pentru examenul de licenţă/diplomă (10 credite pentru 
evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi 10 credite pentru 
prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă, respectiv 10 
credite pentru prezentarea şi susţinerea disertaţiei). 

c)   limba modernă obligatorie prevăzută în planul de învăţământ este creditată 
distinct cu câte 3 credite pe semestru (2 sau 4 semestre a câte 3 credite, pe 
parcursul ciclului de studiu) care pot fi incluse în cele 30 de credite prevăzute 
pentru un semestru sau suplimentar. În cazul în care facultăţile decid 
introducerea obligativităţii celei de-a doua limbi străine, aceasta va fi creditată 
cu alte 3 credite pe semestru, credite ce nu se includ în cele 30. 

d)  disciplina obligatorie „Educaţie fizică” nu este creditată şi se finalizează cu 
calificativul admis/respins. 

e)  disciplinele facultative sunt creditate distinct, fiind consemnate în registrul 
matricol. Această categorie include şi a doua limbă străină, creditată cu 3 credite 
pe semestru, în cazul facultăţilor în care aceasta nu este obligatorie. 

f)  disciplinele incluse în pachetul de pregătire pedagogică sunt facultative şi se 
creditează distinct. 

g)  practica de specialitate este creditată distinct în planul de învăţământ şi se 
finalizează cu notă. Creditele acordate practicii pot fi incluse în cele 30 de 
credite prevăzute pentru un semestru sau suplimentar.  

Studenţii Universităţii Babes-Bolyai Cluj-Napoca se pot înscrie şi la cursurile altor 
facultăţi sau programe/specializări, disciplinele contractate fiind considerate discipline 
opţionale sau facultative în raport cu programul de studii (specializarea) la care este 
înmatriculat. Rezultatele obţinute la aceste discipline vor fi trecute în Registrul matricol 
şi în Suplimentul la Diplomă eliberat de facultatea la care este înmatriculat studentul. 

Creditele alocate unei discipline potrivit planului de învăţământ sunt obţinute de 
student prin promovarea disciplinei respective. Creditele acordate unei discipline nu se 
pot obţine în etape. 

Creditele aferente unei discipline nu pot fi luate în considerare decât într-un singur 
semestru, fie în semestrul în care au fost obţinute, fie într-un semestru viitor. 
 



 7 

Art.14. Evaluarea pregătirii profesionale a studentului se face pe întreg parcursul 
studiilor, în cadrul seminariilor, al lucrărilor practice, proiectelor, şi al altor forme 
prevăzute în planurile de învăţământ, (verificare pe parcurs–VP, colocviu-C), precum şi 
prin examene, care se susţin în sesiunile stabilite în conformitate cu structura anului 
universitar. Unitatea de bază în planul de învăţământ este semestrul. Acesta cuprinde 14 
săptămâni de activitate didactică urmate de 3 săptămâni de examene, care se completează 
cu câte o sesiune de examene de restanţe de o săptămână. 

Sesiunile de restanţe vor fi organizate după fiecare sesiune de examene, respectiv 
sesiunea de restanţe de după semestrul II se poate organiza în perioada propusă de 
Consiliul facultăţii. 

În ultimul semestru se pot prevedea 2–4 săptămâni destinate pregătirii lucrării de 
licenţă/diplomă /disertaţie. Această activitate se poate credita distinct, în conformitate cu 
planul de învăţământ.  

Universitatea Babeş-Bolyai aplică, în evaluarea activităţii studenţilor tuturor 
programelor de studii/specializărilor universitare de licenţă şi masterat Sistemul 
European de Credite Transferabile – ECTS (European Credit Transfer System). 

La nivelul Universităţii aplicarea sistemului creditelor transferabile intră în atribuţiile 
prorectorului responsabil cu curriculumul.  
     Pentru asigurarea implementării şi monitorizării aplicării ECTS, la nivelul fiecărei 
facultăţi este desemnat un director-consilier de studii care coordonează activitatea de 
consiliere şi echivalare. 
      Un credit de studiu transferabil reflectă cantitatea de muncă intelectuală dirijată şi 
independentă (curs, seminar, lucrări de laborator, proiecte, practică, examene, verificări, 
etc.) necesară pentru finalizarea individuală de către student a unei unităţi componente a 
unui program de studii universitare, completată cu validarea rezultatelor învăţării. 
Creditele reprezintă valori întregi, cuprinse între 1 şi 30, alocate unor unităţi de cursuri şi 
unor activităţi precise dintr-un semestru. Un credit se acordă pentru 25 ore de activitate 
(curs, seminar, lucrări, practică, studiu individual, proiecte, examene, verificări). 

Creditele nu reprezintă o măsură a importanţei disciplinelor, aceasta fiind reglementată 
prin clasificarea disciplinelor în obligatorii, opţionale şi facultative.  

Numărul de credite prevăzute în planul de învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi 
la distanţă pentru un semestru este de 30. La programele de studii/specializările la care, 
conform planului de învăţământ, ultimul semestru este destinat pregătirii lucrării de 
licenţă, această activitate este evaluată cu 30 de credite. 

Planurile de învăţământ conţin discipline obligatorii, discipline opţionale de 
specialitate, pachete de discipline opţionale de specialitate, discipline opţionale generale 
şi discipline facultative. Durata standard de studiu a unei discipline este de un semestru. 
Niciun student nu poate fi obligat, prin prevederile planului de învăţământ, la 
frecventarea a mai mult de 6-7 discipline pe semestru în vederea acumulării celor 30 de 
credite. Disciplinele planului de învăţământ vor fi codificate printr-un sistem unic, la 
nivelul Universităţii Babeş-Bolyai. 

 Disciplinele obligatorii (ponderea acestora va fi în conformitate cu standardele 
specifice ARACIS pentru fiecare domeniu fundamental din care face parte programul de 
studiu) au în vedere acumularea de către studenţi a cunoştinţelor de bază, specifice 
domeniului. 
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     Disciplinele opţionale şi pachetele de discipline opţionale de specialitate vizează 
aprofundarea unor direcţii particulare de studiu precum şi specializarea studenţilor 
(ponderea acestora va fi în conformitate cu standardele specifice ARACIS pentru fiecare 
domeniu fundamental din care face parte programul de studiu).  
     Disciplinele opţionale generale urmăresc lărgirea orizontului de cunoaştere şi de 
cultură generală al studenţilor Universităţii. Acestea se pot alege din oferta planurilor de 
învăţământ din Universitate. Studenţii au posibilitatea ca, pe toată durata studiilor, să-şi 
aleagă până la 3 cursuri din oferta de discipline obligatorii sau opţionale ale planurilor de 
învăţământ din Universitate, în locul unor cursuri opţionale generale din planul de 
învăţământ al programului de studiu/specializării urmate, în conformitate cu 
reglementările facultăţilor. Creditele alocate pentru aceste discipline se echivalează cu 
cele fixate pentru disciplinele opţionale pe care acestea le înlocuiesc.  
     Disciplinele facultative (ponderea acestora va fi în conformitate cu standardele 
specifice ARACIS pentru fiecare domeniu fundamental din care face parte programul de 
studiu) sunt discipline oferite atât din domeniul de specializare, cât şi din alte domenii 
complementare. Studenţii pot urma ca discipline facultative, discipline facultative din 
oferta planurilor de învăţământ din Universitate. 
     Înscrierea poate fi refuzată atunci când ar duce la modificarea formaţiunilor de studiu 
la facultatea sau la specializarea solicitată. Notele obţinute la aceste discipline se trec în 
cataloage separate şi se trimit în scris facultăţii unde studentul este înmatriculat, pentru a 
fi consemnate în registrul matricol şi în suplimentul la diplomă a studentului. 
     Formele de verificare prevăzute în planul de învăţământ sunt: examen, colocviu şi 
verificare pe parcurs. Modul de frecventare a orelor de activitate didactică, de îndeplinire 
a cerinţelor se stabileşte în funcţie de specificul disciplinei, de către Consiliul facultăţii, la 
propunerea titularului de disciplină cu aprobarea directorului de departament. Consiliile 
facultăţilor stabilesc exigenţele generale pentru promovarea disciplinelor pe facultate. 
     Cel puţin la jumătate din disciplinele prevăzute în planul de învăţământ pe un 
semestru forma de verificare este examen. Examenele pot fi susţinute numai în sesiunile 
de examene. 
Rezultatele în învăţare sunt apreciate la examene: 

a) cu note întregi de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândirea competenţelor 
minimale aferente unei discipline şi promovarea unui examen; 

b) cu calificative, după caz. 
     Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către decanul facultăţii 
atunci când se dovedeşte că acestea au fost obţinute în mod fraudulos. Frauda sau 
tentativa de fraudă la examen se sancţionează cu exmatricularea.  

 Examenele şi colocviile se susţin numai în sesiunile regulamentare, ţinând cont şi de 
ziua şi ora desfăşurării acestora, pentru toate formele de învăţământ. Acestea  se stabilesc 
de către decanate, la propunerea grupelor de studenţi şi cu acordul cadrului didactic 
titular de disciplină, specificând explicit modul de verificare (scris; scris şi oral; scris, 
oral şi practic; oral; practic, etc). Studenţii se pot prezenta pentru susţinerea unui examen 
numai dacă au parcurs activităţile de laborator, proiecte, etc., prevăzute în fişele 
disciplinelor şi activităţile cu frecvenţă obligatorie, integrală sau procentuală, stabilite de 
Consiliul facultăţii, cu respectarea disciplinelor incluse în contractul anual de studii.  
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Art.15. Modul de susţinere a examenelor se stabileşte pentru fiecare disciplină în parte, la 
propunerea titularului de disciplină cu aprobarea Consiliului facultăţii şi se comunică la 
începutul fiecărui semestru prin fişa disciplinei publicată pe site-ul fiecarei facultăţi. 
Art.16. Examinarea o va face obligatoriu cadrul didactic care a predat disciplina 
respectivă, asistat de cadrul didactic care a condus seminariile, lucrările practice, 
laboratoarele, etc. sau de un alt cadru didactic de specialitate. În cazul în care, din motive 
bine întemeiate, titularul de disciplină lipseşte, directorul de departament va stabili pentru 
desfăşurarea examenului o comisie formată din două cadre didactice, comisie propusă de 
către departamentul de specialitate. 
Art.17. Cadrul didactic examinator va motiva studenţilor nota acordată, în cazul în care 
există solicitări în acest sens, iar studenţii pot să conteste acest rezultat în termen de 48 de 
ore de la afişarea notei în ACADEMIC INFO. Studenţii pot să se prezinte la formele de 
verificare, dacă au îndeplinit toate cerinţele cuprinse în fişa disciplinei, având asupra lor 
carnetul de student, în care cadrul didactic examinator va consemna obligatoriu, la 
finalizarea examinării, nota obţinută. La discipline la care se susţin mai multe probe, 
examinatorul va stabili o singură notă, cifră întreagă, prin aprecierea tuturor rezultatelor 
obţinute de student. Ponderea fiecărei probe este prevăzută în fişa disciplinei. 
Cataloagele completate la toate rubricile şi semnate de către cadrul didactic examinator şi 
cadrul didactic care asistă la examen vor fi depuse obligatoriu la secretariat, cel tîrziu a 
doua zi lucrătoare de la susţinerea examenului oral şi în maximum trei zile lucrătoare de 
la data examenului scris. În momentul predării cataloagelor la cadrele didactice titulare 
de către secretara programului de studiu, acestea vor fi semnate de secretara specializării 
pentru corectitudinea datelor privind înregistrarea studenţilor. Nu se admite adăugarea 
unor studenţi suplimentari în cataloage. Cataloagele se întocmesc pe grupe şi discipline. 
După completarea cataloagelor de către cadrele didactice, cataloagele vor fi semnate de 
către decanul facultăţii şi vor fi ştampilate.  
Secretariatele facultăţilor vor introduce în aplicaţia ACADEMIC INFO rezultatele 
evaluărilor în maximum 3 zile de la data primirii cataloagelor. Studentul care nu se 
prezintă la examenele planificate într-o sesiune se trece “absent” în catalogul de examen. 
Excepţie fac cei care beneficiază de prelungirea încheierii situaţiei şcolare (mobilităţi 
studenţeşti, sesiune deschisă).  
Art.18. Încheierea situaţiei şcolare semestriale la disciplinele prevăzute în planul de 
învăţământ cu verificare pe parcurs, colocviu se va face în ultimele două săptămâni de 
activităţi didactice. 
Art.19. Încheierea situaţiei şcolare a studentului de la învăţământul cu frecvenţă (de zi), 
cu frecvenţă redusă şi la distanţă se face în termen de 20 zile de la încheierea sesiunii de 
restanţe conform structurii anului universitar. Studenţii sportivi de performanţă 
beneficiază de prevederile Ordinului MECTS în vigoare. 
Art.20. Conform Legii 1/2011, Legea educaţiei naţionale, art. 238, alin. (1), „Studenţii şi 
absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru profesiunea didactică au obligaţia 
să absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani”. 
Art.21. Un procent de maximum 5% din numărul studenţilor cu frecvenţă dintr-un 
program de studii universitare de licenţă pot parcurge, cu aprobarea Consiliului facultăţii, 
2 ani de studii într-un singur an, cu excepţia ultimului an de studii, în condiţiile prevăzute 
de regulamentele de organizare şi desfăşurare a programelor de studii şi cu respectarea 
legislaţiei în vigoare (art. 150, alin. 3 din Legea educaţiei naţionale). Fiecare student are 
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dreptul să parcurgă în avans orice disciplină o singură dată pe parcursul anilor de studiu. 
Creditele obţinute în avans se pot reporta în semestrele următoare, conform opţiunii 
studentului. Opţiunea formulată este irevocabilă. 
 În cazul disciplinelor contractate în avans nu se percepe taxă. Dacă în anul de studii 
căruia îi aparţin disciplinele contractate în avans studentul nu va fi bugetat, el va achita 
integral taxa de scolarizare anuală. 
Art.22. Este considerat integralist studentul care a obţinut într-un an toate creditele (60 
sau conform planului de învăţământ mai multe) acordate disciplinelor obligatorii şi 
opţionale. În calculul mediei ponderate, pentru disciplinele nepromovate, nota se 
consideră zero, dar creditele disciplinei respective vor fi cuprinse în calculul mediei. 
Ierarhizarea valorică a studenţilor, inclusiv pentru obţinerea anumitor facilităţii (burse de 
studiu, bilete în tabere studenţeşti, etc.) se face prin calcularea mediei ponderate a 
semestrului anterior momentului în care se solicită aceste facilităţi (cu respectarea 
planului de învăţământ). Pentru cazare în căminele studenţeşti se ţine seama de media 
ponderată a anului anterior, conform planului de învăţământ. În media ponderată nu se 
iau în calcul disciplinele facultative, Educaţia fizică şi limba străină dacă nu este inclusă 
în cele 30/60 de credite prevăzute în planurile de învăţământ. 
Art.23. Într-un an universitar, studenţii se pot prezenta la examen, inclusiv pentru 
mărirea notei, cel mult de două ori la fiecare disciplină ce figurează în Contractul de 
studiu pentru acel an universitar, dar numai o singură dată într-o sesiune. Neprezentarea 
la examene în sesiunea programată pentru o disciplină care apare în contractul de studiu 
înseamnă consumarea unui drept de prezentare la examen din cele două posibilităţi avute 
la dispoziţie.  

Studenţii au dreptul să se prezinte la examene de mărire a notei  indiferent de nota de 
trecere obţinută în sesiune şi indiferent dacă au promovat sau nu celelalte examene din 
aceeaşi sesiune. Studenţii au dreptul să se prezinte într-o sesiune de restante la un număr 
de examene de mărire a notei  egal cu numărul de examene promovate în acel semestru. 
     Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute numai pentru disciplinele contractate, 
aferente anului universitar curent, în sesiunea de restanţe din iarnă – pentru examenele 
promovate în sesiunea programată la finele semestrului I, în sesiunea de restanţe din 
vară/toamnă - pentru examenele promovate în sesiunea programată la finele semestrului 
II. Studenţii se pot prezenta la aceste examene, nota modificându-se numai dacă este mai 
mare decât cea obţinută anterior, după principiul „un examen promovat este definitiv 
promovat”. Pentru fiecare disciplină, prevăzută a fi examinată într-o sesiune de examene, 
se prevăd cel puţin două date pentru examen în acea sesiune. 
     Pentru fiecare grupă de studenţi se precizează datele la care urmează să se prezinte 
pentru examen.  
În sesiunile de restanţe studenţii au posibilitatea de a alege pentru prezentare oricare 
dintre datele planificate. 
Art.24. În cazul în care studentul nu obţine notă de promovare după cea de a doua 
examinare, dar a realizat minimum 30 de credite în anul de studiu respectiv, poate solicita 
în anul universitar următor, din nou înscrierea la disciplina respectivă. El va reface 
întreaga activitate didactică prevăzută în planul de învăţământ la acea disciplină, după 
care se poate prezenta din nou, cel mult de două ori, la examen.  
      La a doua înscriere studentul va avea statut de student cu taxă la disciplina respectivă 
(taxa este stabilită după următoarea formulă: tariful unitar/credit x nr. credite). În cazul în 
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care, ca urmare a modificării planului de învăţământ, numărul de credite alocat 
respectivei discipline s-a modificat, cuantumul taxei aferente disciplinei se va calcula la 
numărul de credite al promoţiei din care face parte, iar în registrul matricol va fi 
consemnat cu numărul de credite al aceleiaşi promoţii. 
     Nepromovarea unei discipline obligatorii după două prezentări atrage după sine, 
transferarea studentului în regim cu „taxă” la disciplina respectivă. 

În cazul nepromovării unei discipline opţionale înscrise în contractul de studiu, 
studentul are posibilitatea de a alege una din următoarele variante:  

a) statutul de student cu taxă pentru a II-a înscriere la aceiaşi disciplină 
opţională; 
b) statutul de student cu taxă la o altă disciplină opţională contractată 
înlocuind-o pe prima, cu condiţia să aibă acelaşi număr de credite 
corespunzător cursului opţional înlocuit. 

     Studentul care nu promovează un examen la o disciplină facultativă nu are obligaţia de 
a reface activitatea la aceasta sau la o altă disciplină facultativă 

În cazul nepromovării unei discipline de diferenţă se aplică aceiaşi regulă ca şi în 
cazul disciplinelor obligatorii, respectiv la a II-a înscriere va achita taxa corespunzătoare 
numărului de credite alocat disciplinei respective în planul de învăţământ. 
     Disciplinele facultative prevăzute în planul de învăţământ al D.P.P.D-ului, pentru 
parcurgerea Modulului de pregătire psihopedagogică, discipline contractate de către 
studenţii bugetaţi, sunt în regim bugetat. Pentru studenţii înmatriculaţi în regim cu taxă, 
cuantumul taxei va fi stabilit prin hotărâri ale Senatului la propunerea Consiliului 
facultăţilor/D.P.P.D-ului. 
Art.25. Promovarea unui an universitar necesită obţinerea a minimum 30 de credite la 
disciplinele obligatorii (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) din 
totalul celor 60 de credite alocate unui an de studiu. Studenţii care nu acumulează într-un 
an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii (discipline de 
specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi.  

În cele 30 de credite menţionate la alin.1 se includ creditele aferente disciplinelor 
înscrise în contractul de studii pentru cele două semestre ale anului universitar respectiv, 
indiferent dacă aceste discipline sunt înscrise pentru prima dată în contractul de studii sau 
reprezintă discipline nepromovate în anii anteriori. Se includ, de asemenea, creditele 
obţinute în avans şi reportate în anul respectiv.  

Nu se includ în cele 30 de credite, creditele aferente disciplinelor facultative, 
creditele aferente primei limbi străine (în cazul în care creditele alocate în planul de 
învăţământ acestei discipline sunt suplimentare celor 30/sem.) creditele alocate celei de a 
doua limbi străine şi cele alocate practicii de specialitate (în cazul în care creditele alocate 
în planul de învăţământ acestor discipline sunt suplimentare celor 30/sem). 

Pentru neachitarea taxelor de şcolarizare şi/sau a penalităţilor datorate pentru 
neachitare la termen, până cel mai târziu cu 10 zile înainte de începerea anului universitar 
următor, aşa cum este prevăzută aceasta de structura aprobată a anului universitar, 
studenţii vor fi exmatriculaţi. 
Art.26. Studenţii exmatriculaţi într-un an universitar anterior în condiţiile art.25. pot fi 
reînmatriculaţi (excepţie exmatriculaţii din anul I care nu se reînmatriculează), în acelaşi 
an de studiu (anul de studiu nepromovat), în primii 5 ani de la exmatriculare, la cerere, cu 
acordul consiliului facultăţii, în regim „cu taxă”. Numărul total al reînmatriculărilor nu 
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poate depăşi durata ciclului de studii (nu mai mult de 3 pentru studiile cu durata de 3 ani, 
4 pentru studiile cu durata de 4 ani, respectiv 2 pentru masteratele de 2 ani). 

Cererea de reînmatriculare se depune la Secretariatul facultăţii cu cel puţin 10 zile 
înainte de începerea anului universitar. În momentul reînmatriculării se achită taxa de 
reînmatriculare şi prima rată a taxei de şcolarizare.   
Un student care a fost reînmatriculat pe locuri cu taxă poate să participe la finele anului 
universitar la ierarhizare, pentru ocuparea unui loc bugetat pentru anul universitar 
următor, dacă îndeplineşte condiţiile necesare de promovare a anului de studiu. 
Art. 27. Studenţii care nu au obţinut creditele necesare înscrierii în anul de studii următor 
şi sunt reînmatriculaţi în acelaşi an de studii trebuie să satisfacă cerinţele planului de 
învăţământ al promoţiei respective (promoţia cu care îşi reiau studiile). 
Art.28. Studenţii care sunt înscrişi într-un an de studiu următor, dar nu au promovat o 
disciplină anterioară pentru care planul de învăţământ vechi prevedea un singur examen 
iar planul nou prevede două examene, pot susţine, la alegere, fie un examen din toată 
materia aferentă celor două semestre, fie două examene în sesiunile planificate. Ei se vor 
prezenta la examen, cu condiţia plăţii taxei aferente. 
     În cazul în care o disciplină nepromovată nu se mai regăseşte în planul curent, dar se 
regăseşte în planul de învăţământ al promoţiei cu care îşi finalizează studiile, studentul o 
va include în contractul anual de studii, fiind parcursă în regim cu taxă de disciplină prin 
consultaţiile acordate de către cadrul didactic care deţine calitatea de titular de disciplină. 
Promovarea disciplinei va fi posibilă în urma unui examen susţinut cu acest cadru 
didactic, asistat de către cadrul didactic cu care s-au efectuat lucrările practice, proiectele, 
stagiile etc. 

Un examen promovat într-un an universitar anterior este recunoscut ca promovat chiar 
dacă se modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă. 

Dispoziţia aliniatului precedent se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care, în 
urma modificării planului de învăţământ, o disciplină de un semestru este divizată în două 
discipline de semestru sau o disciplină de două semestre este comasată într-o disciplină 
de semestru. 
     Situaţii similare vor fi reglementate prin hotărâri ale Consiliului facultăţii. 
     În cazul studenţilor din an terminal, care au examene restante din semestrele 
anterioare, ale căror număr de credite însumate nu depăşesc 20, Consiliile facultăţilor 
decid organizarea unei sesiuni de restanţe înaintea perioadei de înscriere la licenţă. Pentru 
susţinerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen în cuantum de ½ din 
cel al disciplinei respective, întrucât presupune o singură prezentare.  
Art.29. Creditele obţinute de studenţi pe baza contractelor de studii încheiate de către 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca cu alte universităţi din ţară sau străinătate 
(prin programe de integrare europeană sau programe internaţionale) se vor echivala prin 
convenţii scrise încheiate între facultăţile de acelaşi profil sau de profile înrudite 
(transferabilitatea internă şi externă a creditelor), cu respectarea procedurii de 
recunoaştere a creditelor aprobată de Senatul universităţii. Creditele realizate în condiţiile 
prezentului articol se consideră obţinute în semestrul în care disciplina figurează în 
contractul anual de studii. Echivalarea disciplinelor şi acordarea creditelor 
corespunzătoare se face de către o comisie stabilită de Consiliul facultăţii la începutul 
fiecărui an/semestru universitar. În cazul examenelor echivalate se va menţiona în 
Suplimentul la Diplomă faptul că disciplina corespunzătoare a fost echivalată. 
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     La cererea studentului creditele pentru o disciplină pot fi echivalate cu creditele 
obţinute la alte Universităţi cu care Universitatea Babeş-Bolyai are un acord. La dosarul 
studentului se va adăuga acordul de la CCI împreună cu transcriptul. 
     Creditele obţinute de studenţi în programele internaţionale vor fi echivalate conform 
procedurii în limita compatibilităţii planurilor de învăţământ ale instituţiilor implicate. 
Art.30. Dacă la sfârşitul duratei legale a programului de studii, studentul nu a obţinut 
toate creditele stabilite prin planul de învăţământ, dar are 30 de credite în anul terminal, 
el poate solicita, prin cerere, prelungirea studiilor, în regim cu taxă/disciplină, atât pentru 
disciplinele nepromovate cât şi pentru disciplinele apărute ca diferenţe în urma 
eventualelor modificări ale planului de învăţământ, discipline ce vor fi consemnate în 
contractul anual de studii. Studentul care se află în această situaţie trebuie să satisfacă 
cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care îşi încheie studiile. Prin urmare, el 
va fi considerat absolvent al promoţiei cu care îşi dobândeşte toate creditele necesare 
finalizării studiilor şi va susţine examenul de finalizare a acestora în sesiunea programată 
pentru această promoţie. În cazul în care, la sfârşitul anului universitar, studentul aflat în 
această situaţie nu a dobândit toate creditele el va putea solicita prelungirea studiilor. 
Cererea pentru prelungirea studiilor se depune la secretariatul facultăţii cu 10 zile înainte 
de începerea anului universitar. În cazul nedepunerii acestei cereri, studentul va fi 
exmatriculat definitiv, fără drept de reînmatriculare. Numărul solicitărilor pentru 
acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate depăşi numărul total al anilor de studiu (3 
respectiv 4 în cazul studiilor de licenţă, 2 în cazul masteratelor de 2 ani). Dacă nici după 
această perioadă nu îşi va finaliza studiile va fi exmatriculat definitiv. Dacă la sfârşitul 
duratei legale a programului de studii, studentul nu a dobândit 30 credite din anul 
terminal, el va fi exmatriculat, cu posibilitatea reînmatriculării în condiţiile precizate în 
art.26.  

Studenţii aflaţi în situaţia prevăzută de alin.1 nu pot beneficia de facilităţile 
prevăzute de lege pentru studenţi, pe durata acestei prelungiri (reducere pentru  
transportul local în comun, CFR, cazare în căminele studenţeşti, bursă, etc.). 
Art.31. După parcurgerea unui an universitar studentul poate candida pentru obţinerea 
unui loc bugetat, în conformitate cu procedura privind accederea, pe parcursul studiilor, 
la finanţarea de la bugetul statului, a studenţilor admişi în regim „cu taxă” aprobată de 
Senatul Universităţii.  
Art.32. Disciplinele planului de învăţământ vor fi codificate printr-un sistem unic la 
nivelul universităţii. 
Art.33. La nivelul fiecărei facultăţi şi al fiecărei specializări vor fi desemnaţi tutori care 
vor asigura consilierea studenţilor. 
Art.34. Studentul care încearcă să promoveze examenul prin fraudă va fi exmatriculat 
prin decizia rectorului, la propunerea Consiliului facultăţii în urma prezentării unui 
referat din partea cadrului didactic care a constatat frauda. 
Art.35. Activităţile de practică în specialitate sunt obligatorii pentru studentul a cărui 
specializare cuprinde şi acest tip de activitate, conform cerinţelor ARACIS. Verificarea 
cunoştinţelor dobândite de student în activitatea practică se face prin examinare. Practica 
pedagogică se va desfăşura conform planurilor de învăţământ şi metodologiei elaborate 
de Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic, cu respectarea 
prevederilor Legii 1/2011, Legea educaţiei naţionale. 
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CAP. VI. CONTINUAREA STUDIILOR, ÎNTRERUPEREA DE STUDII, 
TRANSFERĂRI, REÎNMATRICULĂRI 
Art.36. Înmatricularea în anul I se efectuează prin decizia rectorului emisă în baza 
listelor de admitere. 
Art.37. Absolvenţii cu diplomă de învăţământ superior de scurtă durată pot continua 
studiile pentru a obţine licenţa în cadrul ciclului I – studii universitare de licenţă, conform 
art. 16, alin. (2), din Legea 288/2004 – Legea privind organizarea studiilor universitare. 
Înscrierea, prin concurs de admitere, este posibilă doar pentru specializările care aparţin 
aceluiaşi domeniu de licenţă cu specializările absolvite în cadrul învăţământului superior 
de scurtă durată şi numai în regim cu taxă. Creditele de studii transferabile, pe baza 
cărora se admite înscrierea acestor absolvenţi la învăţământul universitar de licenţă, se 
obţin în urma analizei comparative a planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor 
aferente disciplinelor promovate la învăţământul de scurtă durată şi respectiv a 
disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ ale studiilor universitare de licenţă. 
Candidaţii admişi la concursul de admitere vor susţine examenele de diferenţă stabilite de 
către comisia de echivalare a facultăţii. Ei vor fi înscrişi în anul I de studiu cu 
posibilitatea de a urma în paralel anii I şi II, încadrându-se în procentul de 5% stipulat 
prin LEN. Examenele de diferenţă sunt asimilate examenelor restante, aferente 
disciplinelor nepromovate, discipline pentru care studentul reface activitatea şi va plăti 
taxa aferentă disciplinei, calculată în conformitate Hotărârea Senatului UBB.  
Art.38. Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot urma o a doua specializare în condiţiile 
stabilite prin metodologia admiterii aprobată de Senat şi prin metodologiile proprii 
facultăţilor. 
Art.39. Studenţii care urmează o a doua facultate (specializare/program de studiu), 
concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ 
care le oferă (art. 199, alin. 3 din Legea educaţiei naţionale), sau ca absolvent cu diplomă 
de licenţă, studenţii care îşi continuă studiile, în urma unui concurs de admitere, vor fi 
înmatriculaţi în anul I de studiu. Ei vor candida pentru ocuparea unui loc bugetat, în 
condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare referitor la finanţarea ciclurilor universitare. 
Aceşti  studenţi pot urma doi ani consecutiv, prin completarea contractului de studiu cu 
disciplinele aferente anului I şi II, în limita procentului de 5% stipulat prin LEN. 
Art.40.La cererea studentului, Consiliul facultăţii poate aproba întreruperea studiilor, pe 
o perioadă de maximum 2 ani pe toată durata şcolarizării, dar numai după parcurgerea a 
cel puţin două semestre.  

Cererea pentru întreruperea studiilor se va depune la secretariatul facultăţii cu cel 
puţin zece zile înainte de începerea anului universitar.  

Întreruperea poate fi solicitată pe parcursul oricărui semestru  pentru: 
a) motive de sănătate pentru care studentul a fost spitalizat (minim 20 de zile), 

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

b) alte motive bine întemeiate, stabilite ca atare prin regulamentul facultăţii 
(bursă în străinătate, urmarea în paralel a două programe de 
studii/specializări).  

După revenire, studentul trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al 
promoţiei cu care va termina studiile. Acest fapt trebuie adus la cunoştinţa studentului în 
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momentul întreruperii studiilor, menţionând pe cererea de întrerupere că a luat la 
cunoştinţă acest lucru. Studentul îşi păstrează statutul pe care îl are în momentul în care a 
solicitat întreruperea studiilor. La reluarea studiilor studentul şcolarizat în regim cu taxă 
poate candida pentru obţinerea unui loc bugetat, luându-i-se în calcul la ierarhizarea de la 
sfârşitul anului de studiu, media ponderată a ultimelor 2 semestre consecutive.  

Nu se poate acorda întreruperea studiilor în cazul studenţilor aflaţi în situaţie de 
exmatriculare.  

La expirarea întreruperii studiilor, studentul va depune cerere de reluarea studiilor, 
cu cel puţin 10 zile înainte de începerea anului universitar, în caz contrar va fi 
exmatriculat. 

Ultimul semestru înaintea întreruperii şi primul semestru după revenire se consideră 
două semestre consecutive din punctul de vedere al acumulării creditelor.  
Art.41. Universitatea Babeş-Bolyai acceptă prin transfer studenţii de la Universităţile din 
Consorţiu. Studentul poate fi transferat de la o formă de învăţământ la alta şi de la o 
instituţie de învăţământ superior la alta, ţinând seama de aplicarea sistemului de credite 
transferabile (număr minim de credite necesar anului de studiu în care va fi înmatriculat) 
şi compatibilitatea planurilor de învăţământ. Consiliul facultăţii care primeşte studentul 
transferat, printr-o comisie aprobată de către acesta, stabileşte: 

• recunoaşterea sau echivalarea examenelor şi a creditelor prin analiza comparativă 
a planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor; 

• examenele de diferenţă, asimilate ca examene restante şi alte obligaţii didactice, 
astfel încât studentul transferat să fie adus la acelaşi plan de învăţământ cu toţi 
studenţii seriei în care a fost înscris. 

Dispoziţia de înmatriculare (în copie) se transmite unităţii de învăţământ de unde vine 
studentul, în vederea emiterii actelor de studii către facultatea la care s-a transferat 
(diploma de bacalaureat, situaţia şcolară pe ani de studii, certificatul de naştere – copie 
legalizată sau o copie xerox legalizată la facultate pe baza originalului). 
Transferarea studentului se poate face începând cu anul II, în cadrul aceluiaşi domeniu de 
licenţă, din acelaşi domeniu fundamental. Cererile de transfer, depuse la secretariatul 
facultăţii cu cel puţin 10 zile înainte de începerea anului universitar, trebuie să conţină 
aprobările decanilor şi rectorilor instituţiilor implicate în transfer. Transferul de la 
specializările acreditate sau autorizate provizoriu ale instituţiilor de învăţământ superior 
particulare nu este posibil. 
Studenţii cetăţeni ai ţărilor din Uniunea Europeană, SEE, Confederaţia Elveţiană, precum 
şi din ţările terţe pot continua studiile, în baza unor acorduri între instituţiile 
internaţionale de învăţământ superior acreditate şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca. 
Dosarele de recunoaştere a perioadelor de studii se depun la Rectoratul Universităţii 
Babeş-Bolyai, la Centrul de Resurse de Informare şi Documentare (CRID), în perioada 
examenului de admitere. Termenul de soluţionare al dosarelor este de 10 zile lucrătoare 
de la data depunerii, iar rezolvarea eventualelor contestaţii este de 3 zile lucrătoare. 
Procedura de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate este stipulată în 
Regulamentul de Recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate al UBB şi 
este în conformitate cu Ordinul de Ministru nr. 3223 din 8 februarie 2012, publicat în 
Monitorul oficial nr. 118 din 16 februarie 2012.  
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Art.42. Studenţii exmatriculaţi sau retraşi, în condiţiile prezentului regulament şi care au 
fost şcolarizaţi în baza Legii 288/2004, pot fi reînmatriculaţi (în primii cinci ani de la 
exmatriculare) la cerere, în cadrul aceleiaşi specializări (cu excepţia exmatriculaţilor 
anului I de studii – care nu se reînmatriculează),  cu acordul Consiliului facultăţilor, prin 
decizia Rectorului, în regim cu taxă de şcolarizare, în anul de studii permis în urma 
recunoaşterii creditelor dobândite anterior prin compatibilizarea planurilor de învăţământ 
şi a fişelor disciplinelor. Ei vor susţine examenele de diferenţă stabilite, în aceleaşi 
condiţii ca şi cele prevăzute în articolul anterior pentru studentul transferat. 
Reînmatricularea studenţilor este posibilă pe o perioadă care nu poate depăşi durata 
normală a ciclului de studiu (3, respectiv 4 ani pentru nivel licenţă şi 2 ani pentru nivel 
master). 
Studenţii exmatriculaţi sau retraşi în urmă cu mai mult de cinci ani, raportat la data 
solicitării reînmatriculării, pot fi înmatriculaţi în condiţiile prezentului articol, numai în 
urma concursului de admitere. 
Studenţii şcolarizaţi conform Legii 84/1995 şi care au fost exmatriculaţi sau retraşi nu pot 
fi reînmatriculaţi. Ei pot dobândi statutul de student în urma unui concurs de admitere cu 
posibilitatea recunoaşterii creditelor obţinute anterior şi încadrarea în procentul de 5% 
pentru promovarea a doi ani de studiu într-un an universitar, exceptând ultimul an de 
studiu. Acesţi studenţi vor suporta taxa de şcolarizare corespunzătoare duratei normale de 
şcolarizare, chiar dacă o parte din discipline au fost recunoscute de către Comisia de 
echivalare şi recunoaştere de la nivelul fiecărei facultăţi. 
Art.43. Persoanele care au fost studenţi la alte facultăţii din ţară şi au fost exmatriculate 
ori s-au retras beneficiază de prevederile articolului anterior numai dacă redobândesc 
statutul de student, în urma participării la concursul de admitere în sesiunile organizate 
prin metodologia de admitere elaborată de către facultăţile Universităţii Babeş-Bolyai  
din Cluj-Napoca. 
Art.44. Solicitările de reînmatriculare, reluare a studiilor după întrerupere, de transfer, se 
pot aproba numai după achitarea de către student a taxelor aferente/debitelor.  
 
CAP. VII. RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI 
Art.45. Pentru performanţe deosebite în activitatea profesională, ştiinţifică şi de cercetare 
studentul poate fi recompensat prin: 

a) Burse speciale (de merit, de performanţă), în conformitate cu reglementările în 
vigoare privind atribuirea acestora;  

b)  Alte forme de premiere stabilite de Senatul Universităţii sau Consiliul facultăţii 
din fondurile extrabugetare, în regim de autofinanţare, în conformitate cu 
reglementările legale; 

c) Burse de mobilităţi în programe Socrates/Erasmus; 
d) Diplome şi distincţii stabilite de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-

Napoca. 
Art.46.Nerespectarea de către studenţi a îndatoririlor ce decurg din prezentul regulament, 
precum şi a prevederilor cuprinse în Carta universitară adoptată de către Senatul 
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, atrage după sine aplicarea următoarelor 
sancţiuni: 
a) Avertisment scris; 
b) Suspendarea dreptului de a locui în cămin; 
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c) Exmatricularea. 
d) În cazul producerii unor pagube materiale atât în laboratoarele facultăţii sau a 
Universităţii cât şi în căminele studenţeşti, suportarea pagubelor materiale de către 
studentul sau studenţii care au săvârşit paguba (suportarea integrală a costurilor pentru 
pagubele produse). 
Sancţiunile de la punctele a şi b, se aplică de către decanul facultăţii, sancţiunea b 
aplicându-se la propunerea comisiei de cazare a universităţii, iar sancţiunea de la punctul 
„c” se aplică de către rector, la propunerea Consiliului facultăţii, în funcţie de gravitatea 
abaterilor, de repetarea lor şi de condiţiile în care au fost săvârşite. Ele pot fi contestate în 
termen de 48 de ore, la secretariatul facultăţii. 
Exmatricularea studenţilor, din motive profesionale, se face la sfârşit de an universitar, în 
condiţiile stabilite de Regulamentul de Credite transferabile şi poate fi contestată în 
termen de 48 de ore de la afişarea listelor. 
Exmatricularea se produce din momentul emiterii deciziei de către Rectorul Universităţii 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică 
universitară studenţilor (art.319 din Legea educaţiei naţionale) pentru încălcarea eticii 
universitare sunt: 
a) Avertisment scris 
b) Exmatricularea 
c) Alte sancţiuni prevăzute de codul de etică şi deontologie universitară. 
Sancţiunile stabilite de către comisia de etică  sunt puse în aplicare, conform art. 322 din 
Legea educaţiei naţionale, de către decan sau rector, după caz, în termen de 30 de zile de 
la stabilirea acestora. 
 
CAP. VIII. FINALIZAREA STUDIILOR 
Art.47. Finalizarea studiilor în învăţământul superior se face în conformitate cu legislaţia 
în vigoare şi cu Ordinele MECTS emise în acest sens precum şi a Regulamentului de 
finalizare a studiilor aprobat în fiecare an de către Senatul  Universităţii Babeş-Bolyai. 
Facultăţile vor afişa, începând cu semestrul 4(6) lista conducătorilor şi tematica pentru 
lucrările de licenţă/diplomă/disertaţie. Studenţii vor opta până la finele semestrului 4(6) 
pentru tema aleasă. 
Art.48. Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca poate organiza examene de 
finalizare a studiilor pe baza unui regulament propriu (art. 143 din Legea educaţiei 
naţionale) aprobat de senatul universitar şi care respectă metodologia – cadru, aprobată 
prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
Art.49. Structura examenului de finalizare a studiilor şi numărul de probe se stabilesc de 
către Senatul UBB. Forma de examinare (scris, oral, practic) şi conţinutul probelor 
(tematica şi bibliografia) se stabilesc de Consiliile facultăţilor la propunerea 
departamentelor în funcţie de specificul programelor/specializărilor, de metodologia 
elaborată de MECTS şi de metodologia proprie aprobată de Senat. 
Art.50.Comisiile pentru examenul de finalizare a studiilor sunt propuse de către 
departamente, avizate de Consiliul facultăţii şi aprobate de Senat. Ele pot fi menţinute 
aceleaşi şi pentru sesiunea de iarnă (februarie), din anul universitar următor. Tematica 
rămâne neschimbată pentru sesiunea din februarie. 
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Art.51.Candidaţii la examenul de finalizare a studiilor trebuie să îndeplinească toate 
condiţiile prevăzute de ordinele emise în acest sens de MECTS şi de reglementările în 
vigoare. 
Art.52.Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor doar persoanele care au 
calitatea de absolvenţi, adică cei care au parcurs integral planul de învăţământ prevăzut 
pentru programul de studiu/specializarea respectivă.  
Nu este admisă înscrierea la examenul pentru finalizarea studiilor în sesiunea din 
februarie, a absolvenţilor care  nu au participat la ierarhizarea de la sfârşitul anului 
universitar (anilor universitari trecuţi).  
Art.53.Absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, o 
adeverinţă de absolvire a studiilor eliberată de către secretariatele facultăţilor în termen 
de 1 săptămână de la finalizarea examenului de licenţă şi este valabilă 1 an de la 
eliberare. 
Art.54.Absolvenţii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la 
cerere, un certificat de studii universitare şi o situaţie şcolară. 
Art.55.Absolventul care a parcurs modulul I al Departamentului pentru Pregătirea şi 
Perfecţionarea Personalului Didactic primeşte un certificat de nivel A, iar cel care a 
parcurs modulul II, un certificat de nivel B. 
Art.56.Absolvenţii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor se pot înscrie 
într-o sesiune ulterioară, în vederea susţinerii acestuia, la aceeaşi instituţie sau la o altă 
instituţie organizatoare pentru specializarea respectivă, în condiţiile şi în conformitate cu 
prevederile metodologice elaborate în acest sens. 
 
CAP. IX. RECUNOAŞTEREA PERIOADELOR DE STUDII EFECTUATE 
LA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DIN STRĂINĂTATE 
TRANSFERABILITATEA CREDITELOR. 
Art.57.Prezentul capitol se referă la recunoaşterea perioadelor de studii efectuate de către 
studenţii care urmează parţial ciclul de studii universitare de licenţă, respectiv a studiilor 
universitare de masterat, cursuri de zi, în instituţiile de învăţământ superior din afara 
României pe baza unor acorduri, contracte şi programe internaţionale, cu excepţia 
studiilor efectuate prin programul Erasmus. 
Perioadele de studii efectuate prin mobilităţile Erasmus sunt recunoscute în baza 
regulamentului specific elaborat în acest sens. Recunoaşterea perioadelor de studii 
efectuate la alte instituţii de învăţământ superior din ţară sau din străinătate se va face în 
baza Regulamentului  elaborat în concordanţă cu Ordinul MECTS. 
Recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în 
străinătate se realizează în baza unei metodologii – cadru stabilite prin Ordin al 
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a unor metodologii specifice 
aprobate de senatul universitar, pe baza normelor europene, ale sistemului european de 
acumulare şi transfer al creditelor de studiu, cu respectarea metodologiei – cadru (art. 147 
din Legea educaţiei naţionale). 
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CAP. X. RECUNOAŞTEREA PERIOADELOR DE STUDII EFECTUATE 
LA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DIN ŢARĂ 
TRANSFERABILITATEA CREDITELOR 
Art. 58. Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca admite efectuarea de studii parţiale, 
în cadrul facultăţilor sale, de către studenţii altor instituţii de învăţământ superior din ţară, 
numite instituţii de învăţământ superior partenere, şi recunoaşte doar studiile universitare 
de licenţă efectuate parţial la instituţii de  învăţământ superior din ţară prin programul de 
mobilităţi specific, în următoarele condiţii: 
a) Studenţii sunt admişi, prin programul de mobilităţi, pentru a efectua parţial studii 
universitare la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca numai dacă sunt înmatriculaţi la 
instituţii de învăţământ superior care funcţionează în condiţii legale, între acestea 
încheindu-se un acord de colaborare semnat de către rectorii şi decanii implicaţi din 
consorţiu . 
b) Studentul trebuie să deţină minim 30 de credite aferente fiecărui an de studii anterior 
anului în care este înscris. 
c) Studenţii instituţiilor de învăţământ partenere pot urma parţial studiile universitare la 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca numai în cadrul specializărilor acreditate la 
ambele instituţii şi vor fi înmatriculaţi într-un registru matricol destinat numai 
mobilităţilor studenţeşti. 
d) Mobilitatea este permisă numai între programe de studii din acelaşi domeniu de 
licenţă. 
e) Perioada studiilor efectuate la instituţia de învăţământ superior parteneră, în condiţiile 
anterior menţionate, va fi recunoscută de către toate facultăţile din cadrul Universităţii 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. 
f) În perioada studiilor parţiale efectuate la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 
studenţii acceptaţi, prin programul de mobilităţi, se vor supune Regulamentului privind 
activitatea profesională a studenţilor. 
 g) Durata totală a studiilor urmate la instituţia de învăţământ superior parteneră, cu care 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca are încheiat un acord de colaborare, semnat 
de către rectorii şi decanii implicaţi, este de unul sau două semestre. 
h) Studentul beneficiază de recunoaşterea academică a perioadei de studii realizate la 
instituţia de învământ superior parteneră, precum şi a rezultatelor obţinute la examene sau 
alte forme de verificare.  
i) În Suplimentul la Diplomă al studentului se vor înscrie rezultatele profesionale din 
perioada recunoscută, menţiuni privind instituţia gazdă şi durata studiilor. 
j) Mobilitatea este aprobată de către rector, la propunerea Consiliului facultăţii, urmare 
solicitării scrise a studentului, solicitare exprimată până la începutul unui semestru. 
k) Mobilităţile nu se acordă studenţilor înscrişi în anul I de studii. 
 
CAP. XI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
Art.59. Prezentul regulament se aplică tuturor categoriilor de studenţi (bugetaţi sau cu 
taxă de şcolarizare), de la toate formele de învăţământ, şcolarizaţi conform legilor în 
vigoare, indiferent de anul de studii. 
Art.60. Conform Legii 224/2005, lege care se aplică studenţilor înmatriculaţi începând cu 
anul universitar 2005/2006, cetăţeni români, cetăţeni din Uniunea Europeană, Spaţiul 
Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în Universitatea Babeş-Bolyai din 
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Cluj-Napoca statutul de student bugetat dobândit în urma concursului de admitere se 
păstrează numai în primul an de studii, cu excepţia următoarelor cazuri: 
a) Cazuri sociale 
- studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial; 
- studenţii proveniţi din familii monoparentale, care realizează un venit mai mic decât 
venitul minim pe economie/membru de familie cu condiţia să realizeze minim 45 de 
credite; 
- studenţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi şi/sau studenţi – în 
întreţinere şi care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru 
de familie cu condiţia să realizeze minim 45 de credite; 
b) Alte cazuri: 
- Studenţii din etnia rromilor admişi pe locuri fără taxă special alocate candidaţilor din 
etnia rromă. 
- Studenţii din Republica Moldova admişi pe locuri fără taxă special alocate candidaţilor 
din Republica Moldova. 
- Studenţii străini, mai puţin cei din UE, SEE şi CE, admişi fără taxă prin ordin MECTS. 
Locurile finanţate de la bugetul de stat rămase disponibile se redistribuie la finele unui an 
universitar, în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate, indiferent de statutul anterior 
al studentului, „bugetat” sau „cu taxă”. Locurile bugetate se ocupă mai întâi de studenţii 
integralişti, care în anul universitar precedent şi-au îndeplinit integral obligaţiile asumate 
prin contractul de studii şi au acumulat cel puţin 60 de credite. În situaţia în care nu există 
suficienţi studenţi integralişti pentru ocuparea locurilor bugetate, locurile rămase vacante 
pot fi ocupate de studenţii neintegralişti, în ordinea mediilor. Media ponderată se va 
calcula cu nota 0 (zero) pentru fiecare examen nepromovat. Locurile bugetate se ocupă pe 
durata  unui an universitar.Transferul locurilor bugetate între facultăţi/domenii/programe 
de studiu/limbi de predare se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
Art.61. O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de 
licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, 
conform art. 142, alin (6) din Legea educaţiei naţionale şi potrivit Ordinului MECTS 
privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii 
universitare de licenţă, de masterat. În cazul studentului care urmează concomitent două 
specializări el poate opta pentru specializarea la care solicită statutul de „student 
bugetat”, prin cerere adresată decanului facultăţii. Cererea va fi însoţită de o adeverinţă 
semnată de către decanul, secretarul şef şi secretarul programului/specializării al 
celeilalte facultăţi (urmate în paralel), prin care se dovedeşte faptul că la aceasta el nu 
deţine statutul de „student bugetat” în acel an universitar. La începutul fiecărui an 
universitar se întocmesc listele cu studenţii care au dobândit statutul de „student bugetat”. 
Art.62. Studenţii exmatriculaţi de la o facultate a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca  sau de la alte universităţi din ţară pot fi reînmatriculaţi, în cadrul aceleiaşi 
specializări, în condiţiile prezentului regulament. 
Art.63. În cazul studenţilor care urmează concomitent două specializări, creditele 
obţinute pot fi recunoscute la disciplinele care au fişele disciplinelor identice sau 
apropiate, situaţie soluţionată de către Comisiile de echivalare ale facultăţilor. 
Art.64. Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea sa de către Senatul 
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi devine obligatoriu pentru toate facultăţile 
şi toţi anii de studii, indiferent de forma de învăţământ sau ciclul de studii universitare. 
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La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziţii (hotărâri) anterioare 
contrare se abrogă. 
Art.65. Anexe la prezentul regulament: 
Anexa 1. Decizie de echivalare a disciplinelor 
Anexa 2. Cerere de transfer 
Anexa 3. Informaţii suplimentare pentru completarea suplimentului la diplomă 
Anexa 4. Terminologie pentru completarea Registrului matricol unic 
Art.66. Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotărârea Senatului cu nr. 
210/SEN/4.07.2012. 
 
 
 



                                                                                                                                 ANEXA 1. 
 

Decizie de echivalare a disciplinelor  1 Exemplar 
 

 

UNIVERSITATEA BABAEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 
Facultatea___________________ 
___________________________ 

 
 

DECIZIE DE ECHIVALARE A DISCIPLINELOR 
 
Din analiza Matricolei Parţiale/Totale eliberată de Universitatea 
______________________, Facultatea _____________________, identificată sub 
nr, _____________________, şi care prezintă situaţia studentului _____________ 
_______________ __________, posesor al Cărţii de Identitate seria ____, nr 
_________CNP_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, s-a luat decizia de echivalare a 
următoarelor discipline: 
Anul _____/______ 
 

DISCIPLINE SI CREDITELE IN  
UNIVERSITATEA BABAEŞ-BOLYAI CLUJ-

NAPOCA 

DISCIPLINE SI CREDITE  
ACUMULATE LA ALTĂ UNIVERSITATE, 
FACULTATE, PROGRAM DE STUDIU 

Nr Denumire disciplina CR Nota Nr Denumire disciplină CR Nota 
        
        
        
        
        
 
Anul _____/______ 

DISCIPLINE SI CREDITELE IN  
UNIVERSITATEA BABAEŞ-BOLYAI CLUJ-

NAPOCA 

DISCIPLINE SI CREDITE  
ACUMULATE LA ALTĂ UNIVERSITATE, 
FACULTATE, PROGRAM DE STUDIU 

Nr Denumire disciplina CR Nota Nr Denumire disciplină CR Nota 
        
        
        
        
        
 
Anul III _____/_____ 

DISCIPLINE SI CREDITELE IN  
UNIVERSITATEA BABAEŞ-BOLYAI CLUJ-

NAPOCA 

DISCIPLINE SI CREDITE  
ACUMULATE LA ALTĂ UNIVERSITATE, 
FACULTATE, PROGRAM DE STUDIU 

Nr Denumire disciplina CA Nota Nr Denumire disciplină CR Nota 
        
        
        
        
        
        
        
DECAN,      COMISIA DE ECHIVALARE, 
        Preşedinte, 
                                                                             Membri,     
______________________               ______________________ 
(numele si prenumele)     LS       (numele si prenumele)      



UNIVERSITATEA__________________                           UNIVERSITATEA_________________ 

(de unde vine)_______________________       (unde vine)________________________ 

Nr.___________din__________________         Nr.__________din________________ 

 

 DE ACORD                  DE ACORD 

    RECTOR                     RECTOR 

        L.S.                           L.S. 

 
 

 

           Aviz favorabil,                   Aviz favorabil, 

              DECAN                                                                                           DECAN 

       L.S.                                      L.S. 

 

 

DOMNULE RECTOR, 

 

         Subsemnatul_______________________________________student în cadrul 
Universităţii______________________________________________________,Facultatea___________
______________________,Domeniul__________________________, Programul de studii 
__________________________________________, ciclul (licenţă, master)__________; cursuri 
de______________ (cu frecvenţă, frecvenţă redusă, la distanţă), (fără taxă, cu taxă), anul de 
studii_____________, vă rog să binevoiţi a-mi aproba transferul în anul de 
studii__________________, începând cu anul universitar_______________, la Universitatea 
_______________________________,Facultatea_______________________________________,Dome
niul____________________,Programul de studii ________________________________________, 
cursuri_____________( cu frecvenţă, frecvenţă redusă, la distanţă), (fără taxă, cu taxă). 

 

 Solicit acest transfer din următoarele motive: 

1. _______________________________________________________________________; 
2. _______________________________________________________________________; 
3. _______________________________________________________________________. 

 

Data______________________   Semnătura_________________________ 

 
DOMNULUI RECTOR AL UNIVERSITĂŢII______________________________________ 
(unde vine)



 
SITUAŢIA   ŞCOLARĂ 

(sinteză) 

 

Pe anii universitari, privind studentul (a)____________________________________________ 

 

Anul _____________anul universitar___________________media *______________________ 

Anul _____________anul universitar___________________media *______________________ 

Anul _____________anul universitar___________________media *______________________ 

Anul _____________anul universitar___________________media *______________________ 

Anul _____________anul universitar___________________media *______________________ 

Anul _____________anul universitar___________________media *______________________ 

Anul _____________anul universitar___________________media *______________________ 

Anul _____________anul universitar___________________media *______________________ 

 

Durata studiilor este de ______ ani, 

Secretariatul Facultăţii _________________________________________ 

Confirmăm exactitatea datelor. 

 

 

 

SECRETAR FACULTATE, 

_____________________________________ 

  

         DECAN, 

                                                                                                      ____________________________ 

  L.S.       Semnătura, 

 

Notă: 

Cererea se completează în două exemplare (un exemplar pentru fiecare instituţie, facultate) 



ANEXA 3. 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE* 
 

 
Promovarea a doi  ani universitari în unul singur 
În anul universitar ___-___ - studentul a promovat simultan anii __ şi __ de studiu, conform 
aprobării __ nr.__ din __. 
 
Mobilităţi 
În anul universitar (semestrul __) ___-___ a beneficiat de mobilitate____, la Universitatea ___, 
___(ţara). Creditele aferente acestui an universitar (semestru) au fost obţinute prin recunoaşterea 
examenelor, precum şi prin echivalarea în note (în sistem românesc), conform aprobării ___ 
nr.__din___. 
 
Întreruperea studiilor 
Anul ___, an universitar___-___ - întreruperea studiilor, conform aprobării ___ nr.__,din__. 
 
Întreruperea studiilor pentru motive de sănătate 
Anul ___, an universitar___-___ - întreruperea studiilor pentru motive de sănătate, conform 
aprobării ___ nr.__din__. 
 
 
Prelungirea întreruperii studiilor 
Anul __, an universitar ___-___ - prelungirea întreruperii studiilor, conform aprobării ___ nr. 
___ ,din ___. 
 
Reluarea studiilor după întrerupere 
Anul___, an universitar ___-___ - reluarea studiilor, conform aprobării ___ nr.___, din___. 
 
Întreruperea studiilor şi transfer la reluare la altă formă de învăţământ 
-Anul __, an universitar ___-___ - întreruperea studiilor conform aprobării ___, nr. ___ ,din ___; 
-Anul __, an universitar ___-___ - reluarea studiilor, cu transfer de la învăţământ ___ la 
învăţământ ___, conform aprobării ___ nr. ___, din ___. 
 
Reînscriere în acelaşi an de studiu* 
-Anul___, an universitar___-___ - nu a acumulat 30 de credite, conform ECTS; 
-Anul ___, an universitar ___-___ - reînscris în acelaşi an de studiu, conform aprobării 
Rectoratului nr.___, din___. 
 
Reînscriere în acelaşi an de studiu la altă formă de învăţământ* 
-Anul(anii)__, an(ani) universitar(i)___-___ - promovaţi la specializarea ___, învăţământ __; 
-Anul __, an universitar ___-___ - nu a acumulat 30 de credite, conform ECTS; 
-Anul __, an universitar ____-___ - reînscris în acelaşi an de studiu, la învăţământ ___, conform 
aprobării Rectoratului nr. ___ ,din ___. 
 
Exmatriculare 
Anul universitar ___-___ - exmatriculat, conform deciziei ___ nr__,din__. 



 
Reînmatriculare 
Anul universitar ___-___ - reînmatriculat, conform ordinului Rectorului nr.___ ,din ___. 
 
Exmatriculare în sistem clasic-reînmatriculare prin admitere în sistem Bologna 
În perioada ___-___ a studiat în sistem clasic, la Universitatea___, Facultatea ___, specializarea 
___, învăţământ ___. 
La finele anului universitar ___-___ a fost exmatriculat cu decizia ___ nr.___ ,din ___. 
În urma concursului de admitere din sesiunea ___, a fost admis la Facultatea ___, specializarea 
___, învăţământ__ ,şi a fost înmatriculat în anul ___ de studiu, anul universitar ___-___, ciclul I, 
studii universitare de licenţă, conform Legii nr.288/2004. 
Disciplinele marcate cu * au fost promovate în perioada ___-___, şi echivalate cu discipline din 
planul de învăţământ al promoţiei cu care şi-a finalizat studiile, conform ECTS. 
 
Transfer de la altă universitate 
În anul universitar ___-___ a fost transferat la UBB, Facultatea___, specializarea___, 
învăţământ___,  cu aprobarea ___ nr.___ ,din___ ,şi a fost înmatriculat în anul ___ de studiu. 
Anul (anii)  de studiu ___-___ a (au ) fost promovat(i) la Universitatea___, Facultatea ___, 
specializarea___, învăţământ___, şi a(au) fost echivalat(i) la UBB, Facultatea___, 
specializarea___. 
 
Transfer de la o facultate la alta, în cadrul UBB 
Anul __, an universitar ___-___ - transferat de la Facultatea ___, specializarea ___, învăţământ 
__, la Facultatea ___, specializarea ___, învăţământ___, conform aprobării ___ nr.___ ,din ___. 
 
Transfer de la o specializare la alta sau de la o formă de învăţământ la alta, în cadrul 
aceleiaşi facultăţi 
Anul __, an universitar ___-___ - transferat de la specializarea  ___, învăţământ ___, la 
specializarea  ___, învăţământ ___, conform aprobării ___ nr. __ ,din ___. 
 
Prelungirea duratei de studiu 
Anul universitar ___-___ - prelungirea duratei de studiu, conform aprobării ___ nr.__,din___. 
 
Exmatriculare şi reînmatriculare în prelungirea duratei de studiu, la altă formă de 
învăţământ 
-Anul I, anul II, anul III (ani universitari ___-___, ___-___, ___-___) a studiat la învăţământ 
___(forma de învăţământ); 
-Anul universitar ___-___ - exmatriculat, conform deciziei ___ nr.___,din ___; 
-Anul universitar ___-___ - reînmatriculat în prelungirea duratei de studiu, la învăţământ 
___(forma de învăţământ), conform ordinului Rectorului nr.___ ,din ___. 
 
Reînmatriculare în prelungire de studii 
-An universitar ___-___ - exmatriculat, conform deciziei ___ nr. ___ ,din ___; 
-An universitar ___-___ - reînmatriculat în prelungire de studii, conform ordinului Rectorului 
nr.__, din __. 
 
 
 



Programul diplomă dublă 
A promovat anul__ (an universitar ___-___) (şi anul __ (an universitar ___-___)) la 
Universitatea ___, în programul de diplomă dublă. 
Disciplinele marcate cu * au fost promovate la Facultatea ___, Universitatea ___, şi echivalate la 
Facultatea ___, UBB. Absolventul a fost aliniat la planul de învăţământ al promoţiei ___-___. 
 
Continuarea studiilor 
În perioada ___-___ a urmat şi absolvit la Universitatea ___, Colegiul ___, specializarea ___, 
linia de studiu ___, învăţământ ___. În anul universitar ___-___ a fost admis prin concurs la 
continuarea studiilor, la UBB, Facultatea ___, specializarea ___, linia de studiu ___, 
învăţământ___, fiind înmatriculat în anul III (II) de studiu.  
Disciplinele marcate cu * au fost promovate la Colegiul___, şi echivalate cu discipline din planul 
de învăţământ al promoţiei cu care şi-a finalizat studiile, conform ECTS. 
 
A doua specializare 
În urma sesiunii de admitere ___, a fost admis la învăţământ __ şi înscris în anul __ de studiu la 
specializarea___,ca a doua specializare,  cu echivalarea anului(anilor) __  promovat(i) în 
anul(anii) universitar(i) ___-___, la specializarea ___, învăţământ ___, Facultatea___, conform 
aprobării ___ nr. ___,din___. 
 
Un singur absolvent 
Pentru promoţia ___-___, programul de studii/specializarea _____, nu s-a întocmit ierarhizarea 
absolvenţilor, deoarece doar o singură persoană a îndeplinit cerinţele programului de studiu. 
 
Promoţie pentru care nu s-a întocmit ierarhizarea 
Pentru promoţia ___, specializarea ___, învăţământ __, nu s-a întocmit ierarhizarea 
absolvenţilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* În prezenta anexă sunt cuprinse şi informaţii suplimentare în conformitate cu Regulamentul de 
funcţionare a activităţii didactice pe baza sistemului de credite transferabile, din 2008, pentru 
absolvenţii cărora li s-au aplicat prevederile acestui Regulament.  
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                                                                                        ANEXA 4. 

TERMINOLOGIE 

pentru  aplicaţia ACADEMIC INFO ŞI REGISTRUL MATRICOL 
 
 

Nr.
Crt Termenul Explicaţia 

1 Forma de învăţământ  
 

În cadrul programelor de studii de licenţă şi masterat, cu excepţia programelor de doctorat şi a 
programelor din domeniul sănătate, activitatea didactică se poate organiza în următoarele 
forme: cu frecvenţă,cu frecvenţă redusă şi la distanţă. (Proiect Legea Educaţiei, art. 77, alin. 1) 
Programele de studii se autorizează provizoriu/se acreditează/evaluează periodic distinct pe 
fiecare formă de organizare a învăţământului. 
 
 

2 
An pregătitor (pentru studiul 
limbii române de către 
studenţii străini) 

Cetăţenii străini din state terţe pot fi înscrişi la învăţământul universitar si postuniversitar, cu 
predare în limba română, dacă posedă un certificat de atestare a cunoaşterii limbii române sau 
după absolvirea anului pregătitor, în cadrul căruia îsi însuşesc cunoştinţele necesare de limba 
română, precum si cunostinţele specifice, în corelare cu profilul viitoarei pregătiri. 
Durata anului pregătitor pentru învăţământul universitar de licenţă este de un an academic, iar 
pentru studiile universitare de masterat, doctorat si rezidenţiat este de cel puţin 6 luni. 

3 Forma de finanţare a studiilor 

Forma de finanţare pentru studenţii români poate fi de la buget, taxe suportate de studenţi şi 
cursanţi sau din alte surse de finanţare (contracte de sponsorizare). Prin lege, un student 
poate beneficia de finantare de la buget o singură dată, pentru fiecare dintre cele trei cicluri de 
studii universitare. Finanţarea de la buget se face pe durata normală de studii pentru fiecare 
ciclu de pregătire. Învăţământul cu frecvenţă redusă, la distanţă şi învăţământul postuniversitar 
este numai cu taxă.  
Forma de finanţare pentru studenţii străini poate fi Bursier, CPL, CPV, CPNV:  CPL - cont 
propriu în lei, CPV - cont propriu valutar; CPNV -  cont propriu nevalutar  
 

4 Tipul de bursă 

Nebursier: student de la programele de licenţă, masterat, învăţământ cu frecvenţă, cu finanţare 
de la buget, care nu  beneficiaza de  niciun tip de bursă (bursa de performanta „Meritul 
Olimpic” sau ştiinţifică, socială, de studiu, de merit, de excelenţă). Studenţii de la învăţământul 
cu taxă nu  (bursa de studiu sau sociala acordata din alte fonduri)sunt bursieri. 
Bursier: student integralist de la programele de licenţă, masterat, învăţământ cu frecvenţă, cu 
finanţare de la buget, care beneficiaza de o bursă (bursa de performanta „Meritul Olimpic” sau 
ştiinţifică, socială, de studiu, de merit, de excelenţă). 
Bursier, cu bursă acordată pe criterii profesionale (excelenţă, merit, studiu). 
Bursa de excelenţă se acordă prin concurs pentru rezultatele deosebite  în activităţile 
profesionale, de cercetare ştiinţifică, culturale, organizatorice şi sportive. Se acordă câte o 
bursă pe facultate, pentru fiecare ciclu de pregătire de licenţă şi masterat. 
Bursa de merit se acordă studenţilor de la programele de licenţă şi masterat, cursuri cu 
frecvenţăi, cu finanţare de la buget, în ordinea mediilor, proporţional pe fiecare an, program de 
studiu, linie de studiu luându-se în considerare rezultatele profesionale obţinute, în limita 
fondurilor alocate. Bursa de studiu se acordă studenţilor integralişti de la cursurile cu 
frecvenţăi, de la  programele de licenţă şi masterat cu finanţare de la buget, în funcţie de 
media obţinută şi în limita fondurilor alocate. Pentru studenţii care au avut Bursă 
Socrates/Erasmus un semestru se vor lua în calcul, pe baza foii matricole şi a echivalării 
examenelor promovate, minimul de 30 de credite obţinute la disciplinele obligatorii şi opţionale.  
 
Bursier, cu bursă acordată pe criterii sociale: Bursa socială se acordă studenţilor  integralişti, în 
limita fondurilor alocate, în condiţiile în care aceştia dau dovadă că sunt orfani de ambii părinţi, 
provin din casele de copii sau plasament familial, prezintă certificate medicale din care rezultă 
că suferă de una dintre afecţiunile prevăzute de HG 558/1998 sau părinţii lor nu realizează 
venituri mai mari decât salariul minim pe economie. 
Alte tipuri de burse susţinute, de regulă, din veniturile proprii ale universităţii 

5 Situaţia şcolarităţii la începutul 
anului universitar 

Înmatriculat în urma admiterii prin concurs în baza Deciziei Rectorului. Candidat care în urma 
unui concurs de admitere la o universitate este declarat admis la unul din programele de studii 
autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate şi încheie contract de şcolarizare şi contract 
de studiu cu universitatea/facultatea. 
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Nr.
Crt Termenul Explicaţia 

Înmatriculat în urma admiterii ca olimpic (naţional / internaţional): Absolvenţii de liceu cu 
diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de şcolarizare premiile I, II 
sau III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, recunoscute de MECITS 
sunt înmatriculaţi în baza Deciziei Rectorului. 
Înmatriculat ca urmare a repartizării de către minister şi după încheierea contractului de 
şcolarizare cu universitatea (bursier al statului român) - numai pentru studenţii străini. 
Înmatriculat la studii paralele: Student admis la două programe de studii/specializări şi care a 
încheiat contractul de şcolarizare şi contractul de studiu cu universitatea/facultatea. 
Înmatriculat la al doilea program de licenţă, după absolvirea altuia: Student înmatriculat la un 
program, cu recunoaşterea parţială a studiilor unui program de licenţă absolvit anterior din 
acelaşi domeniu fundamental sau domenii fundamentale înrudite. In mod firesc, se poate 
inmatricula la un program de licenta dupa absolvirea altuia in cadrul unui program de studiu din 
acelasi domeniu sau domeniu inrudit. La anul universitar se va trece anul inmatricularii spre 
exemplu 2009/2010 la toti cei 2 ani de studiu in situatia in care sa presupunem ca mai are de 
promovat 6-8 discipline din toti cei 2 ani de studiu, iar celelalte discipline recunoscute se pot 
marca cu un * iar la informatii suplimentare sa fie specificat ca au fost promovate la primul 
program de licenta absolvit. 
Înmatriculat ca urmare a unui tansfer inter-universitar: Transferul de la o universitate la alta se 
realizează cu acceptul conducerii celor două universităţi şi în condiţiile respectării prevederilor 
regulamentului creditelor transferabile şi de promovare a anilor de studiu. 
Înmatriculat ca urmare a unui tansfer de la o facultate la alta în cadrul aceleiaşi universităţi: 
Transferul de la o facultate la alta în cadrul aceleiaşi universităţi se realizează cu acceptul 
conducerii celor două facultăţi şi a Rectoratului având domenii înrudite şi în condiţiile 
respectării prevederilor regulamentelor specifice. 
Transferat de la o specializare la alta sau de la o formă de învăţământ la alta în cadrul 
aceleiaşi facultăţi se realizează cu aprobarea conducerii facultăţii. Transferul se face cu 
modificarea corespunzătoare a Registrului matricol. 
Reînmatriculat: Studentul exmatriculat sau care renunţă la calitatea de student poate fi 
reînmatriculat la cerere, numai pe locuri cu taxă. El este reînmatriculat într-un an de studiu, cu 
respectarea regulamentului creditelor transferabile şi de promovare a anului de studiu. 
Excepţie fac studenţii din anul I de studiu care nu se reînmatriculează. 
Revenit din întreruperea de studii: Studenţii care au intrerupt activitatea universitară sunt 
obligaţi la revenire, să se încadreze în cerinţele planului de învăţământ în vigoare la acea dată 
şi să susţină eventualele evaluări de diferenţe. Ei sunt înscrişi într-un an de studiu, cu 
respectarea regulamentului creditelor transferabile. 
Observaţii cu privire la situaţiile în care se pot afla studenţii la înmatriculare: 
• Înmatriculat pentru prima oară ca student în ciclul respectiv de studii: 

- Pentru ciclul de licenţă - Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă 
echivalentă cu aceasta, declarat admis şi înmatriculat la una din 
specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate.  

- Pentru ciclul de masterat - Absolvent cu diplomă de licenţă sau echivalentă, declarat 
admis şi înmatriculat la unul din programele de masterat acreditate. 

• Provenit din promoţia curentă/anterioară (de liceu, licenţă, masterat, în funcţie de ciclul la 
care este admis): Studenţii înmatriculaţi la programele din ciclurile universitare de licenţă 
sau de masterat pot proveni din promoţia curentă de liceu, respectiv de licenţă sau pot 
proveni din promoţii anterioare. 

• Student înmatriculat ca urmare a transferului inter-universităţi. 
• Student la un al doilea program de studii din acelaşi ciclu de studii universitare. Candidaţii 

care decid să urmeze un al doilea program de studiu de licenţă sau masterat vor fi 
declaraţi admişi dacă:  
- primul program de studiu se face în regim de finanţare de la buget, cel de-al doilea 

program va fi urmat numai în regim cu taxă;  In registrul matricol va fi mentionata forma 
de finanţare pentru fiecare an de studiu. 

 

6 Situaţia şcolarităţii la sfârşitul 
anului universitar 

Procedurile de promovare a anilor de studii sunt prevăzute în regulamentele specifice ale 
universităţilor şi au la bază sistemul de acumulare a creditelor. 
Promovat: Promovarea fiecărui an de studiu este condiţionată de realizarea integrală a 
punctelor de credit aferente disciplinelor din curriculum-ul de studiu, stabilite de Regulamentele 
universitare. 
Creditat: Student care poate accede în anul superior, fără să fie promovat, dar care a acumulat 
un număr minim de credite şi a întrunit alte condiţii precizate în regulamentele proprii 
universităţilor. 
Exmatriculat: Persoană exclusă, conform regulamentelor specifice, din universitatea la care 
era înmatriculată în baza unui contract de şcolarizare, care  işi pierde calitatea de student, iar 
universitatea la care a fost înscrisă nu mai are nicio obligaţie faţă de aceasta. Exmatricularea  
se face în baza Deciziei Rectorului.  
Beneficiar de prelungire de şcolaritate (perioadă de timp acordată pentru îndeplinirea cerinţelor 
curriculum-ul unui program de studiu peste perioada de şcolarizare stabilită iniţial). 
Beneficiar de întrerupere de studii: intreruperea studiilor din motive acceptate prin 
regulamentele universităţilor şi conservarea situaţiei şcolare şi, uneori, a formei de finanţare. 
Întreruperea poate interveni şi în timpul anului universitar pe o perioadă de maximum 2 ani pe 
toată durata şcolarităţii, dar numai după parcurgerea a cel puţin 2 semestre.  
Retras de la studii: Student care a hotarât voluntar să-şi întrerupă studiile şi în consecinţă a 
fost operat ca atare în registrul matricol. Retragerea poate interveni şi în timpul anului 
universitar. 
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Nr.
Crt Termenul Explicaţia 

Persoană care a finalizat studiile: 
Absolvent – persoană care a absolvit integral un program din ciclul universitar de licenţă, 
masterat. 
Licenţiat, master  – absolvent al unui program din ciclul universitar şi a promovat examenul de 
licenţă, de disertaţie. 
Cu situaţia neîncheiată. Studentul a efectuat parţial studiile la altă universitate, care nu a 
furnizat încă situaţia şcolară. Situaţia poate fi întâlnită şi la începutul anului universitar. 
Decedat. 

7 Situaţia şcolarităţii în timpul 
anului universitar 

În timpul anului universitar, se pot întâlni următoarele situaţii: studentul este în activitate 
normală, este exmatriculat, se retrage, întrerupe studiile sau decedează. La finele anului 
universitar poate să treacă de la o formă de finanţare la alta sau la finele unui semestru poate 
să piardă (câştige) bursă. 
Student în semestru de mobilitate Erasmus/ Socrates: 
Student care efectuează un stagiu de pregătire la o universitate din străinatate cu care 
universitatea la care este înmatriculat are convenţii de parteneriat în cadrul programului de 
mobilitate Erasmus/ Socrates. Pentru ca programul de studii efectuat in străinatate sa fie 
recunoscut studentul Erasmus/Socrates este obligat sa realizeze numarul de puncte de credit  
stabilit in contract. 

  SECTIUNEA - Date de tip administrativ privind studentul 

1 Numărul matricol din registrul 
matricol (al facultăţii) Identifică univoc studentul în cadrul unei facultăţi/program. 

2 Informaţii privind cazarea 
studenţilor 

Căminist: student, participant la programele de licenţă, masterat, beneficiar al locurilor de 
cazare în căminele studenţeşti. 
Căminist cu unul dintre părinţi cadru didactic: student, participant la programele de licenţă, 
masterat, beneficiar al locurilor de cazare în căminele studenţeşti, care este copil de cadre 
didactice şi aduce acte doveditoare în vederea deducerii din regia de cămin a două subvenţii, 
pentru anul universitar curent. 
Necăminist cu subvenţie de cazare: student, participant la programele de licenţă, masterat, 
care poate beneficia de locurile de cazare în căminele studenţeşti, dar nu locuieşte în ele şi 
care primşte subvenţie de cazare, pentru plata chiriilor particulare. 
Necăminist: student, participant la programele de licenţă, masterat, care nu poate fi beneficiar 
al locurilor de cazare în căminele studenţeşti. 

Alte informaţii privind cazarea studenţilor înregistrate la nivelul universităţilor. 

3 Alte categorii de informaţii 
având caracter administrativ 

Bursier: student, participant la programele de licenţă, masterat, beneficiar al uneia din 
categoriile de burse cuprinse în regulament.  

  SECŢIUNEA - Date privind absolventul 
1 Ciclul de studii absolvit Licenţă/masterat 

2 Diploma de absolvire asociată 
ciclului de studii 

Seria, numărul, data eliberării, universitatea emitentă, data susţinerii examenului de finalizare a 
studiilor. 

3 Alte date suplimentare Media examenului de finalizare a studiilor (calificativ de absolvire), numărul şi seria atestatului 
de echivalare eliberat de CNRED1

 
. 

                                                 
1Se aplică doar studenţilor care au început studiile în România şi au finalizat studiile în altă ţară 
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