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R E C T O R A T – PROGRAME DIDACTICE

CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE

Art. 1.1 În Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi întreaga activitate se desfãşoarã pe baza ConstituŃiei
României, a Legii învãŃãmântului nr. 84/1995, republicat în 1999, a Legii privind Statutul personalului
didactic nr.128/1997 si Legii nr. 88/1993, privind acreditarea instituiilor de învããmânt superior i
recunoaterea diplomelor, republicat în 1999, în acord cu principiile Cartei proprii şi a strategiei universităŃii,
adoptate de senat, urmãrindu-se să realizeze urmãtoarelor obiective:
- sã se ofere, prin componentele sale - facultãŃi, institute, colegii, departamente, precum şi prin alte unitãŃi
– condiŃiile necesare formării specialiştilor cu pregătire superioară, postuniversită şi doctorat pentru
societate;
- sã se asigure excelenŃa în predare, cercetare ştiinŃificã şi educaŃie;
- sã se promoveze ştiinŃa şi cultura în spiritul valorilor democraŃiei, al cerinŃelor morale şi spirituale, al
libertãŃii academice, al accentuării deschiderii spre comunitatea ştiinŃificã internaŃionalã şi în spaŃiul de culturã şi
civilizaŃie europeanã şi mondială;
- sã se previnã formele de exclusivism şi de intoleranŃã;
- sã se asigure adaptarea cunoştinŃelor şi abilităŃilor absolvenŃilor la cerinŃele pieŃei muncii, atât prin
formarea iniŃialã, cât şi prin programele de educaŃie continuã;
- sã se identifice şi sã se valorifice posibilitãŃile de încadrare în muncă a absolvenŃilor.
Art. 1.2 Programele academice oferite studenŃilor şi absolvenŃilor interesaŃi de specializare şi
perfecŃionare prin studii postuniversitare vor fi concepute la nivelul celor mai valoroase realizari ale ştiintei
culturii şi tehnicii mondiale, pornind de la tradiŃiile şcolii româneşti şi adoptând modele consacrate pe care se
poate adapta învăŃãmântul universitar românesc în general şi cel de la Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi în special.
Art. 1.3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi asigurã dreptul de opŃiune al studenŃilor în alegerea
disciplinelor, conform planului de învãŃãmânt, mobilitatea între specializãri înrudite, pe bazã de criterii specifice,
şi recunoaşterea creditelor anterioare obŃinute în universitate sau în alte universitãŃi, româneşti sau strãine, între
care există relaŃii de recunoaştere.
Art. 1.4 Pentru studenŃii de excepŃie, universitatea dezvoltã programe selective de pregãtire profesionalã,
valorificând capacitatea de realizare a performanŃei. StudenŃii cu aptitudini de cercetare ştiinŃificã pot fi integraŃi
în colectivele de cercetare ale cadrelor didactice sau în seminariile ştiinŃifice ale catedrelor, aplicându-se sisteme
de motivare specifice.
Art. 1.5 Pentru informarea studenŃilor, precum şi a candidaŃilor la admitere, înainte de începerea anului
universitar, fiecare facultate face publicã lista obligaŃiilor didactice pe ani de studiu.
Aceste informaŃii ajung la cunoştinŃa studenŃilor prin afişare la avizierele facultăŃilor, prin elaborarea unor pagini
speciale în prezentarea Internet a facultăŃilor şi prin publicarea în broşuri, elaborate de facultăŃi, în care sunt
precizate: disciplinele din fiecare an de studiu, sinteza conŃinutului acestora, forma de verificare, cadrele
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didactice cu responsabilitãŃi de predare şi seminarizare la fiecare disciplinã şi un curriculum vitae sintetic pentru
fiecare cadru didactic. Cheltuielile se suportã de la buget şi din alte surse.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ACTIVITÃ II DIDACTICE

Art. 2.1 Structura Universitã ii (facultãŃi, colegii, departamente, catedre) este flexibilã. Strategia
universitarã, prognoza didactico-ştiinŃificã pot determina înfiinŃarea de structuri noi. InfiinŃarea facultăŃilor,
a colegiilor şi a specializărilor se face potrivit Legii 88/1993, republicată în 1999. InfiinŃarea
departamentelor şi a catedrelor se aprobă de către senat.
Art. 2.2 Programarea, organizarea i desfã urarea procesului de învã ãmânt se înscriu în
prevederile Legii învãŃãmântului şi decurg din autonomia universitară, după cum urmează:
a) activitatea didacticã se organizeazã în cursuri de zi, serale, cu frecvenŃă redusă şi la distanŃă.
Formele de învãŃãmânt seral, cu frecvenŃă redusă şi la distanŃă pot sã funcŃioneze numai la acele facultãti
unde sunt prevãzute în structuri şi numai în corelaŃie cu Metodologia examenului de admitere care va
preciza sistemul de opŃiuni şi numărul minim de studenŃi pentru alcãtuirea formaŃiilor de studiu.
b) durata studiilor în învãŃãmântul universitar seral, cu frecvenŃă redusă şi la distanŃă poate fi mai
mare decât cea prevăzută pentru învăŃamîntul de zi, conform legii.
c) în vederea completării studiilor, diplomele sau certificatele de absolvire, pentru specializãrile
acreditate, eliberate de alte universitãŃi din România care practicã excelenŃa în învãŃãmânt sunt echivalente
cu acelea eliberate de universitatea noastrã, indiferent de forma de învãŃãmânt absolvitã.
Art. 2.3 Planurile de învã ãmânt se întocmesc în raport cu standardele naŃionale, adecvându-se la
criteriile de calitate ale educaŃiei universitare.
a) Planurile de învãŃãmânt se elaboreazã de cãtre facultãti sau departamente, se analizeazã în cadrul
consiliilor acestora şi se aprobã de cãtre senatul universitãŃii.
b) Planurile de învãŃãmânt conŃin discipline fundamentale, discipline de specialitate i discipline
complementare, durata standard de studiu a unei discipline fiind de un semestru (Anexa 1) .
Disciplinele sunt oferite în regim obligatoriu, opional şi facultativ. Acumularea de către studenŃi
a cunoştinŃelor de bază se face prin disciplinele fundamentale, oferite – în general – în regim obligatoriu.
Disciplinele de specialitate sunt focalizate pe achiziŃionarea de cunoştinŃe profesionale şi se oferă în
regim obligatoriu şi opŃional. Domeniile complementare sunt oferite prin disciplinele opŃionale şi
facultative. În planul de învăŃământ disciplinele vor fi codificate conform Regulamentului privind
organizarea sistemului informatic al universităŃii.
c) În funcŃie de specificul facultãŃilor şi al specializãrilor, planurile de învãŃãmânt pot fi concepute şi
în structurã modularã.
d) In virtutea sistemului de educaŃie permanentă şi a solicitărilor de înscriere la anumite cursuri din
planurile de învăŃământ ale universităŃii, facultăŃile pot onora cereri pentru obtinerea de certificate de
promovare a unui examen sau de audiere a cursurilor.
FacultãŃile şi şcolile postuniversitare pot organiza, cu aprobarea senatului, cursuri sau cicluri de
pregãtire integralã în limbile de circulaŃie internaŃionalã.
e) Planurile de învãŃãmânt pot prevedea nu mai mult de 20 ore/săptămână pentru domeniul
ştiinŃelor socio - umane, 24 ore/săptămână pentru domeniul ştiinŃe şi 24 – 26 ore/săptămână pentru
specializările duble sau/şi interdisciplinare.
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f) Numărul de puncte pentru promivarea anului se fixează la începutul anului universitar prin planul
de învăŃământ (vezi Anexa 4, ca exemplu).
Art. 2.4 Disciplinelor din planul de învăŃământ sau celor oferite pentru obŃinerea de certificate li se
alocă credite.
Pentru învăŃământul de zi, suma creditelor pe un semestru este de 30. Pentru învăŃământul la
distanŃă şi frecvenŃă redusă suma creditelor pe un semestru este de 24.
Pentru obŃinerea statutului de absolvent al unei specializări, indiferent de forma de învăŃământ,
trebuie să se obŃină un număr de credite egal cu numărul semestrelor normate pe specializare înmulŃit cu
numărul de credite/semestru.
StudenŃii finanŃaŃi de la buget dispun de gratuitatea învăŃământului pe parcursul semestrelor normate
pentru specializarea respectivă cu condiŃia promovării obligaŃiilor unui an universitar în cel mult 4 (patru)
semestre consecutive. După expirarea perioadei finanŃate de la buget, se poate continua, în regimul cu taxă
într-un număr nedefinit de semestre continue.
Neasigurarea continuităŃii conduce la exmatricularea studentului, cu excepŃia cazurilor de
întrerupere de studii şi de prelungire de şcolaritate (art. 2.10 (e) şi art. 3.10).
StudenŃii de la cursurile de zi pot beneficia de bursă de merit sau de studiu dacă la finele
semestrului au obŃinut toate cele 30 de credite şi îndeplinesc celelalte criterii de performanŃă academică.
Creditul este o unitate conven ionalã care mãsoarã volumul de muncã al studentului. La
cuantificarea prin credite se iau în considerare toate formele de activitate: curs, seminar, laborator, examene,
practicã, studiu individual, proiecte. Creditele se alocã disciplinelor, în funcŃie de importanŃa relativã a
acestora (ca volum de muncã cerut studentului) în cadrul unui semestru (Anexa 2 ).
a) Studentul primeşte integral creditele alocate dacã promoveazã disciplina studiatã.
b) În cazul în care se organizeazã învãŃãmânt seral, cu frecvenŃă redusă sau învăŃământ la distanŃă,
numãrul creditelor acordate pentru fiecare disciplinã este acelaşi ca la învãŃãmântul de zi.
c) Examenul de licenŃã se crediteazã separat cu un numãr total de 30 de credite. Examenul de
absolvire a colegiului se crediteazã cu un numãr total de 20 de credite.
d) Disciplinele psiho-pedagogice, incluse în cadrul programului Departamentului pentru pregãtirea
personalului didactic, se crediteazã separat, fiind cotate cu 30 de credite (Anexa 1).
e) În aplicarea sistemului de credite se folosesc urmãtoarele reguli procedurale:
- sistemul de alocare a creditelor are un coordonator la nivelul universitã ii (prorector) şi câte un
coordonator la nivelul fiecãrei facultã i (prodecan sau cancelar). La facultãŃi pot fi desemnate
şi alte persoane responsabile (şefi de catedrã/departament, membri ai consiliului facultãŃii) pe
specializãri, ani de studii sau grupuri de studenŃi, care asigurã consilierea studenŃilor interesaŃi.
Coordonatorii vor prezenta periodic în consiliul facultăŃii rapoarte de analiză a funcŃionării
sistemului şi propuneri de îmbunãtãŃire a condiŃiilor de aplicare;
- creditele sunt numere întregi;
- numãrul de credite alocat unei discipline nu este divizibil pe forme de activitate;
- creditele sunt transferabile între structurile aparŃinând unor specializãri sau profiluri diferite, la
cererea studentului, şi se aprobã de consiliul facultãŃii la care se solicitã transferul;
- creditele sunt transferabile de la o unitate de învãŃãmânt la alta pe discipline, pe grupuri de
discipline (module) sau pe perioade compacte de studiu, la cererea studentului şi se aprobã de consiliul
facultãŃii la care se solicitã transferul, dacă există un acord între instituŃiile de învãŃãmânt implicate ;
- creditele se pot obŃine în avans doar în ordinea crescătoare a semestrelor, în condiŃiile respectãrii
succesiunii de parcurgere a disciplinelor din planul de învãŃãmânt, şi se pot reporta în semestrele urmãtoare,
în aceleaşi condiŃii. ObŃinerea în avans sau reportarea în semestrele urmãtoare se face la cererea studentului
şi se aprobã de biroul consiliului facultãŃii;
- creditele odatã obŃinute se acumulează pe întreaga duratã a şcolaritãtii şi recunoaşterea lor este de
competenŃa facultăŃilor;
- creditele se pot cumula în module pentru obŃinerea unei specializãri sau a unei calificãri
complementare ;
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f) Pentru promovarea unui semestru sau a anului universitar studentul trebuie să obŃină un număr de
puncte. Numărul reprezintă suma produselor dintre nota obŃinută la examene şi numărul de credite
alocate disciplinelor respective (vezi Anexa 4, ca exemplu).
Art. 2.5 Programele analitice se elaboreazã de cãtre titularii de discipline şi se aprobã de catedrã
sau departament. În funcŃie de specificul facultãŃilor şi al specializãrilor, programele analitice pot fi
concepute şi în structurã modulară.
În preambulul fiecãrei programe analitice trebuie sã se precizeze disciplinele a cãror promovare
anterioarã condiŃioneazã înscrierea şi evaluarea studentului la acea disciplinã (Anexa 3).
Art. 2.6 Atribu iile personalului didactic se constituie din: activitãŃi didactice de predare,
seminarizare, lucrãri practice, de instruire practicã şi de evaluare, conform planurilor de învãŃãmânt şi
programelor analitice ; activitãŃi de pregãtire ştiinŃifică şi metodicã ; alte activitãti în interesul
învãŃãmântului ; activitãŃi de cercetare ştiinŃificã, de dezvoltare tehnologică, activităti de proiectare şi creaŃie
artistică, potrivit specificului.
a) Toate aceste activitãŃi se înscriu în fi a postului care este anexă a contractului colectiv de muncă.
b) ActivitãŃile din fi a postului sunt stabilite de catedrã sau departament, cu acordul titularului, şi se
revizuiesc anual.
c) Norma didacticã poate cuprinde: activitãti de predare, activit i de seminar, proiecte de an,
lucrãri practice i de laborator, îndrumare de proiecte, de lucrãri de licenã i de absolvire, de practicã
pedagogicã, practicã de specialitate i de cercetare tiinific , îndrumarea doctoranzilor în stagiu,
conducere de disertaii, conducere de activitai sportive, activitãi de evaluare, consultaii, îndrumarea
cercurilor tiinifice studenteti, a studenilor în cadrul sistemului de credite transferabile, participarea la
consilii i în comisii în interesul inv  mântului.
d) Cuantificarea normei didactice sãptãmânale este cea prevãzutã în legislaŃie.
e) Norma didactică săptămânală medie, calculată în ore convenŃionale pentru personalul de
conducere (şef catedră/ departament, prodecan/cancelar, decan, prorector/cancelar, rector) se stabileşte la
limita minimă prevazută la art. 81 din Legea 128/1997.
Art. 2.7 Statele de func iuni ale personalului didactic se întocmesc anual/semestrial, în catedre sau
departamente.
a) Numãrul posturilor şi al funcŃiilor didactice se stabileşte Ńinând seama de: planurile de învãŃãmânt,
formaŃiile de studiu, normele didactice şi de cercetare.
b) În statul de funcŃiuni sunt înscrise, în ordine ierarhicã, posturile didactice ocupate sau vacante,
specificându-se funcŃiile didactice corespunzãtoare şi numãrul sãptãmânal de ore convenŃionale, repartizate
pe ore de curs, seminarii, laboratoare, lucrãri practice sau proiecte, practică de specialitate şi alte activitãŃi
echivalente acestora, la disciplinele din planul de învăŃământ.
c) Statele de funcŃiuni se întocmesc în catedre sau departamente prin consultarea membrilor
acestora, ca urmare a precizãrii sarcinilor didactice de cãtre consiliul facultãŃii.
d) Statele de func ii ale personalului didactic se avizeaz de consiliul facult ii i se aprob de
senatul universit ii.
e) La catedrele sau departamentele care desfăşoară activităŃi didactice la discipline aflate în planul de
învăŃământ al altor facultăŃi statele de funcŃiuni se completează pe baza notelor de comandă, analizate de
conducerea institutiei de învăŃământ superior, în care se va menŃiona numărul de ore prevăzute în planul de
învăŃământ, numărul formaŃiilor de studiu, precum şi numărul studenŃilor pe formaŃie de studiu.
f) FormaŃiile de studiu şi mãrimea acestora se stabilesc de senatul universitãŃii, la propunerile
consiliilor facultãtilor, în concordanŃã cu prevederile legale.
g) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite prin cumul sau plata cu
ora, cu prioritate, de personalul titular ori de personalul didactic asociat, cu respectarea prevederilor cartei
universităŃii.
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h) In statele de funcŃiuni pot fi operate modificări la începutul semestrului. In mod excepŃional,
pe parcursul anului universitar, pot fi operate modificări în normele vacante dacă acestea vor fi oferite
unor colaboratori externi sau „visiting professors”sau din alte motive obiective (demisii, plecare în
străinătate etc.). Toate modificările se aprobă de senat.
Art. 2.8 Titlul didactic se ob ine numai prin concurs. Criteriile pentru fiecare titlu didactic sunt
prevãzute în Regulamentul privind încadrarea, evaluarea i promovarea personalului didactic.
Art. 2.9 Admiterea candida ilor se face prin concurs, în limita cifrei de şcolarizare propusă de
senatul universităŃii şi aprobată prin hotărâre de guvern, în condiŃiile stabilite de Legea învăŃământului.
ConŃinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere se stabilesc de către senatul universităŃii,
printr-o metodologie specifică, care va dezvolta/preciza criteriile generale stabilite de către M.E.C.
Prezentarea la concurs este condiŃionată de dovada posesiei diplomei de bacalaureat (sau a echivalentului
acesteia).
a) Stabilirea numărului de specializări care pot fi urmate concomitent sau succesiv în cadrul
universităŃii, precum şi a condiŃiilor specifice fiecărei facultăŃi/departament, Ńin de competenŃa senatului
universităŃii.
b) AbsolvenŃii cu diplomã de licenŃã pot urma a doua specializare, conform reglementărilor în
vigoare.
Art. 2.10 Înmatricularea i reînmatricularea studen ilor sunt de competenŃa conducerii
universitãŃii şi a facultãtilor.
Procedura de înmatriculare a studenŃilor este corelatã cu aplicarea Sistemului European de Credite
Transferabile (ECTS), care presupune înscrierea studentului, la începutul fiecãrui semestru, specificând
disciplinele pe care urmeazã a le parcurge în acel interval de studiu. Astfel, înmatricularea studenŃilor are
douã componente:
1) atribuirea, la începutul primului semestru de activitate în universitate/facultate, a codului
unic, înscris în registrul matricol;
2) men inerea codului unic din registrul matricol, la înscrierea în semestrul al II-lea şi
urmãtoarele de pe parcursul şcolarizãrii în facultatea respectivã.
a) Înmatricularea, în semestrul I al primului an de studii se face de cãtre rector, pe baza rezultatelor
de la concursul de admitere. Înmatricularea se face de cãtre rector şi în cazul transferului unui student de
la o altã universitate.
Decizia de înmatriculare este precedatã de încheierea unui contract, între rectorul universitãŃii şi
fiecare student, prin care sunt stipulate drepturile şi obligaŃiile reciproce, conform capitolului V din
prezentul regulament şi legislaŃiei în vigoare. Dupã înmatriculare, fiecare student este înscris în registrul
matricol, sub un cod unic, valabil pentru întreaga sa şcolarizare în facultatea respectivã. Aceste coduri se
dau în continuare, pentru fiecare serie nouã de studenŃi. Aceeaşi procedurã se aplicã şi în cazul studenŃilor
transferaŃi de la alte universitãŃi. La înscrierea în registrul matricol, studenŃilor li se întocmeşte şi dosarul
personal, care va cuprinde: contractul de studii încheiat între rector şi student, anexa la contract care va fi
completată la începutul fiecărui an de studiu, diploma de studii liceale în original, certificatul de naştere în
copie legalizatã, adeverinŃa de sãnãtate, documentele în baza cãrora au fost admişi. În perioada şcolarizãrii,
dosarul se completeazã cu: fişele de înscriere de la începutul fiecãrui semestru, copia certificatului de
cãsãtorie sau alte acte care modificã numele, acte prin care se certifică studiile efectuate la alte universitati şi
rezultatele obŃinute. Pentru o serie de studenŃi de la o anumită specializare şi formă de învăŃământ, situaŃia
definitivă a disciplinelor la care se efectuează înscrierea într-un semestru este consemnată într-un
centralizator special, semnat de conducerea facultăŃii.
b) Men inerea codului unic de înmatriculare se realizeazã la începutul fiecãrui an, pe baza anexei
la contractul de studii. Anexa la contractul de studii se depune în primele 10 zile lucrãtoare ale fiecãrui an
universitar. Dupã acest termen, consiliul facultãŃii poate decide o prelungire, pentru cazuri de excepŃie.
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StudenŃii care nu au depus fişa de înscriere în termenul stabilit pierd toate drepturile care decurg din
calitatea de student, codul unic de înmatriculare fiind suspendat pentru o perioadã de maximum douã
semestre. Dacã nici după această perioadă studentul nu îşi completează fişa de înscriere este exmatriculat
si reluarea studiilor se poate face numai prin reînmatriculare, în condiŃiile stabilite de senat.
c) La înscrierea în facultate, decanatul elibereazã fiecãrui student carnetul de student care se
vizează anual şi serveşte ca act de identitate la intrarea în universitate, în cãmine, cantine, biblioteci, baze
sportive şi la diferite activitãŃi unde se cere sã se facã dovada calitãŃii de student, precum şi la obŃinerea
oricãror alte facilitãŃi. În cazul în care studentul pierde legitimaŃia, se elibereazã duplicat dupã anunŃarea în
presã a pierderii şi achitarea unei taxe stabilite de senat.
StudenŃii Socrates – Erasmus din universităŃi europene partenere UniversităŃii „Al.I.Cuza” Iaşi se
înmatriculează temporar (un semestru sau un an) la facultatea unde vin să studieze, pe baza următoarelor
documente:
- cererea de înscriere;
- extrasul din foaia matricola de la universitatea de provenienŃă;
- contractul de învăŃare („learning agreement”) semnat de coordonatorii Socrates şi ECTS din
facultatea de provenienŃă şi de coordonatorii ECTS şi Socrates din facultatea unde se
înmatriculează temporar.
StudenŃilor înmatriculaŃi temporar conform prevederilor din alineatul precedent li se eliberează
carnete de student valabile pe perioada înmatriculării temporare.
Facultatea care înmatriculează temporar studenŃi Socrates – Erasmus le va asigura acestora toate
condiŃiile necesare pentru frecventarea orelor de curs, seminar, laborator, practică aferente obligaŃiilor
didactice din contractul de învăŃare. De asemenea, li se vor asigura toate condiŃiile de studiu pe care le au
ceilalŃi studenŃi ai facultăŃii (acces în biblioteci, laboratoare, spaŃii de studiu, acces la internet).
Pe perioada în care studiază în Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi studenŃii
Socrates – Erasmus
veniŃi din alte universităŃi europene au aceleaşi drepturi şi obligaŃii ca şi ceilalŃi studenŃi ai universităŃii,
mai puŃin dreptul la burse ale statului român. Cazarea acestor studenŃi se asigură contra cost la Centrul de
Schimburi InternaŃionale Gaudeamus.
La încheierea perioadei de studii, facultatea care a înmatriculat temporar studenŃi Socrates – Erasmus
ai universităŃilor partenere eliberează fiecăruia dintre aceştia:
- un document referitor la situaŃia şcolară, cuprinzând toate notele şi creditele obŃinute în perioada
de studii la Universitatea „A.I.Cuza” Iaşi cu semnătura decanului, coordonatorului Sacrates şi
secretarului şef;
- un document semnat de decanul facultăŃii, în care se menŃionează perioada în care studentul
respectiv a studiat la facultatea respectivă, disciplinele studiate şi o scurtă caracterizare a nivelului
la care s-a încadrat în activităŃile didactice.
d) StudenŃii pot fi transfera i de la o formã de învãŃãmînt la alta, de la o specializare la alta sau de la
o facultate la alta, Ńinându-se cont de aplicarea ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile) şi de
compatibilitatea planurilor de învãŃãmânt, respectându-se criteriile de performan profesional stabilite
de către fiecare facultate. Cererile de transfer se depun la secretariatul facultãŃii cu cel puŃin10 zile înainte
de începerea anului universitar. Transferarea nu se poate efectua în primul şi ultimul an de studii.
Aprobarea transferãrii este de competenŃa:
- decanului facultãŃii, când se solicitã transferarea de la o specializare la alta sau de la o formã de
învãŃãmînt la alta, în cadrul aceleiaşi facultãŃi;
- rectorului, când se solicitã transferarea de la o facultate la alta, în cadrul universitãŃii, cererile fiind
avizate favorabil de conducerea ambelor facultãŃi;
- biroului senatului, când se solicitã transferarea de la o universitate la alta, cererile fiind avizate
favorabil de decanii şi rectorii ambelor universitãŃi. În acest caz, pentru studenŃii transferaŃi, facultãŃile
primesc alocaŃii bugetare începând cu anul bugetar urmãtor, dacă nu au depăşit durata de şcolarizare
prevăzută de lege.
Biroul consiliului facultãŃii care primeşte studenŃii transferaŃi stabileşte: recunoa terea (sau
echivalarea) creditelor, examenele de diferen ã şi alte activitã i obligatorii, conform planului de
6
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învãŃãmânt şi programelor analitice. Perioada de susŃinere a examenelor de difereŃã se stabileşte de biroul
consiliului facultãŃii. Nepromovarea tuturor examenelor de diferenŃã în perioada stabilitã face imposibilã
prezentarea studenŃilor la activitãŃile din perioada urmãtoare.
e) La cererea motivatã a studentului, decanul facultãŃii poate aproba, în primul semestru al anului
universitar, întreruperea studiilor pentru maximum douã semestre. Durata studiilor pentru care studentul
beneficiazã de gratuitatea învãŃãmântului, conform Legii învãŃãmântului nr. 84/ 1995 nu este afectatã de
perioada pentru care s-a aprobat întreruperea studiilor. StudenŃii care au întrerupt studiile, la reluarea
acestora vor îndeplini eventualele obligaŃii şcolare de diferenŃã, rezultate în urma modificãrii planurilor de
învãŃãmânt.
f) Un student poate fi exmatriculat din următoarele motive :
- nepromovarea anului de studii în patru semestre consecutive (conf. art. 2.4.) ;
- nepromovarea unui examen după a patra susŃinere, conform art. 3.5. din prezentul
regulament;
- neachitarea taxelor de şcolarizare ;
- încercarea de promovare a examenelor prin fraudă ;
- încălcarea gravă a eticii universitare.
De asemenea, se emite o decizie de exmatriculere şi pentru studentul care solicită retragerea de la studii.
Art. 2.11 Durata studiilor finanŃate de la bugetul statului, la cursurile de zi, în învãŃãmântul de
lungã duratã este, la Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, în funcŃie de profil, de 4 - 5 ani, stabilitã astfel prin
hotãrâre de Guvern. Modificarea duratei studiilor se face numai în acelaşi mod şi numai începând cu anul I.
a) Studiile în învã ãmântul universitar de lungã duratã se încheie cu examen de licen ã sau de
diplom . Criteriile generale de organizare a examenului de licenŃă şi de diplomă se stabilesc de Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării, iar conŃinutul şi criteriile specifice universităŃii, de către senatul acesteia.
La Universitatea « Al.I. Cuza » Iasi, se poate prezenta pentru suŃinerea examenului de
licenŃă/absolvire, orice absolvent în condiŃiile legii al învăŃământului superior din România, dacă a
acumulat cel puŃin 50% din creditele specializării în acestă instituŃie sau în alte instituŃii acreditate cu care
universitatea are acorduri de parteneriat. Disciplinele urmate pentru acumularea celor 50% din creditele
specializării sunt stabilite de către consiliul facultăŃii.
b) AbsolvenŃii care au promovat examenul de licenŃã primesc titlul de licen iat în profilul şi
specializarea urmate.
c) AbsolvenŃii care nu au promovat examenul de licenŃã sau de diplomă primesc, la cerere, un
certificat de studii universitare de lung durat şi o copie de pe foaia matricolã. Ei mai pot susŃine
examenul de licenŃă sau de diplomă în oricare altă sesiune, după achitarea taxei stabilite de senatul
universităŃii.
d) Titulatura diplomei de licenŃã este stabilitã de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, în conformitate
cu standardele internaŃionale.
e) Studiile în învăŃământul universitar cu o durată mai mare de 4 ani se încheie, după caz, cu examen
de diplomă.
f) AbsolvenŃii care au promovat acest examen primesc titlul de diplomat în specializarea urmată, în
conformitate cu standardele internaŃionale.
g) Diplomele eliberate de instituŃiile de învãŃãmânt universitar de lungã duratã pânã în 1999 inclusiv
sunt echivalente cu diplomele obŃinute în urma promovării examenului de licenŃă, respectiv de diplomă.
h) Durata studiilor finanŃate de la buget, la cursuri de zi, în învăŃământul de scurtă durată, este, la
Universitatea « Al.I. Cuza » Iaşi, de 3 ani. Acestă formă de învaŃământ este organizată în Colegii
universitare, în cadrul facultăŃilor. Colegiile universitare funcŃionează pe baza unui regulament, cu planuri
de învăŃământ proprii aprobate de senatul universităŃii.
i) Admiterea în colegiile universitare se face pe baza aceloraşi criterii prevãzute pentru învãŃãmântul
universitar de lungã duratã.
j) Studiile în învãŃãmântul universitar de scurtã duratã se încheie cu un examen de absolvire,
organizat pe baza criteriilor elaborate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi a unei metodologii stabilite de
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senatul universităŃii. AbsolvenŃii primesc diplomã de absolvire în care se specificã domeniul specializãrii
dobândite.
k) AbsolvenŃii de învăŃământ de scurtã durată care nu au promovat examenul de absolvire primesc,
la cerere, un certificat de studii universitare de scurtă durată şi o copie de pe foaia matricolă. Ei mai pot
susŃine examenul de absolvire în oricare altă sesiune, după achitarea taxelor stabilite de senatul universităŃii.
Art. 2.12 Continuarea de studii este reglementatã prin Legea învãŃãmântului.
a) AbsolvenŃii cu diplomã ai colegiilor universitare pot continua studiile în învãŃãmântul universitar
de lungã duratã, dacã structura facultãŃii permite, în cadrul profilului studiat iniŃial sau apropiat, prin
concurs, în limita locurilor disponibile pentru anul universitar curent, stabilite de senatul universitãŃii.
Criteriile de înscriere se stabilesc de senatul universitãtii, iar cele de selecŃie de cãtre consiliile facultăŃilor.
b) StudenŃii colegiilor universitare au posibilitatea acumulãrii de credite de la învãŃãmântul
universitar de lungã duratã, în eventualitatea continuãrii studiilor.
c) CandidaŃii admişi vor susŃine examenele de diferenŃă stabilite de biroul consiliilor facultăŃilor şi
vor fi înscrişi în anul de studiu corespunzător examenelor recunoscute şi celor promovate.
Art. 2.13 StudenŃii şi absolvenŃii care opteazã pentru profesiunea didacticã au obligaŃia să absolve
cursurile organizate de Departamentului pentru pregãtirea personalului didactic (D.P.P.D.).
a) Departamentul funcŃioneazã pe bazã de regulament şi are planuri de învãŃãmânt distincte,
aprobate de senatul universităŃii.
b) Pregătirea studenŃilor se realizează în regimul activităŃilor didactice opŃionale. Planurile de
învăŃământ ale departamentului sunt integrate în planurile de învăŃământ ale facultăŃilor de profil.
c) AbsolvenŃilor departamentului pentru pregătirea personalului didactic li se elibereazã certificate
de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaŃi să funcŃioneze în calitate de cadre didactice.
Art. 2.14 Consiliile facultãŃilor sau ale şcolilor postuniversitare pot organiza cursuri susŃinute de
profesorii universitãŃii sau de cãtre profesori invitaŃi, în regim de autofinan are, care pot fi urmate de
persoanele interesate care nu au disciplinele aparŃinând D.P.P.D. în planul de învãŃãmânt sau de licenŃiaŃii în
alte domenii de specializare. Absolvirea acestor cursuri se atestă prin certificate, emise în condiŃiile legii.
Art. 2.15 Pentru studenŃii finantaŃi de la bugetul de stat, cursuri de zi, din anii terminali, calitatea de
student finanŃat de la bugetul de stat încetează în ultima zi a primei sesiuni de examen de
absolvire/licenŃă/diplomă programate.

DESF

Capitolul III
URAREA ACTIVIT II DIDACTICE

A. Inscrierea i frecvena la activitatea didacticã
Art. 3.1 Înscrierea la cursuri a studenŃilor se realizează pe baza fişei de înscriere, transmisă în format
electronic, prin poştă sau depusă direct la secretariatul facultăŃii.
Înscrierea studenŃilor în anul I şi următorii se aprobã de cãtre decanul facultãŃii cu o săptămână
înainte de începerea anului universitar, după depunerea de către studenŃi a fişelor de înscriere.
În cazul disciplinelor opionale, al pachetelor de discipline opionale, al disciplinelor
nenominalizate prin planul de învããmânt şi al celor facultative, opŃiunea studenŃilor se exprimã în scris, cu
o lunã înaintea încheierii semestrului al II-lea al anului universitar precedent. Sunt exceptaŃi studenŃii
anului I, care fac aceastã opŃiune în primele 7 zile după afisarea rezultatelor admiterii.Aceeaşi procedurã se
aplicã şi în cazul disciplinelor la care predarea se organizeazã pe serii, studenŃii putând opta, la fiecare din
aceste discipline, pentru o anumitã serie de predare. Disciplinele alese devin obligatorii pe întreaga perioadă
prevazută în planul de învăŃământ.
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Art. 3.2 a) StudenŃii au dreptul sã participe la toate formele de activitate didacticã prevãzute în
planul de învãŃãmânt. Modul de frecventare a orelor de activitate didacticã, precum şi îndeplinirea
lucrãrilor desfãşurate la acestea se stabilesc, în funcŃie de specificul disciplinelor, de cãtre consiliul
facultãŃii.
b) Pe parcursul semestrelor se organizeazã, în cadrul orelor de activitate didacticã, lucrãri de
laborator, analize de caz, dezbateri tematice etc., rezultatele obŃinute fiind luate în considerare la evaluãrile
finale cu o anumitã pondere, în funcŃie de specificul disciplinelor, pondere aprobatã de consiliul facultãŃii şi
afişată la avizierul facultăŃii.
c) În cazuri întemeiate, se pot motiva absenŃele de la activitatea didacticã, de cãtre conducerea
facultãŃii, pe baza actelor justificative şi a cererii individuale înaintate de student şi înregistrate la secretariat.
AbsenŃele se motiveazã pentru cazuri medicale, participarea la manifestãri sportive ale sportivilor de
performanŃã, precum şi pentru alte situaŃii, conform reglementãrilor legale. Pentru cazurile medicale se vor
lua în considerare numai certificatele tip, în original, avizate de spitalul studenŃesc sau de policlinica
studenŃească şi prezentate în cel mult o s pt mân de la reluarea activit tii didactice.
d) În cazul în care absenŃele motivate de la activitãŃile practice depãşesc anumite ponderi stabilite de
consiliile profesorale, în funcŃie de specificul disciplinelor, studentul se poate prezenta la examen numai
dupã refacerea acestora în condiŃiile art. 58 din Legea învãŃãmântului.
e) CondiŃiile refacerii activităŃilor obligatorii sunt precizate de consiliul facultăŃii.
B. Promovarea examenelor i a anului de studiu
Art. 3.3. a) Încheierea activitãŃii la o disciplinã de învãŃãmânt se realizeazã, de regulã, prin examen
final. In funcŃie de specificul activitãŃilor, consiliul facultãŃii poate aproba ca la unele discipline evaluarea
cunoştinŃelor sã se efectueze prin test ri succesive, care sã cuprindã întreaga problematicã de studiu.
b) In ultima săptămână de activitate didactică din semestru se încheie situaŃia la disciplinele
prevazute cu alte forme de verificari : colocvii, lucrări pe parcurs etc.
c) StudenŃii se pot prezenta la restanŃe, reexaminări pentru promovarea anului (completarea
creditelor şi a punctelor), reexaminări pentru marirea notei în sesiunile de drept şi în săptămâna stabilită
prin structura anului universitar respectiv, aprobată de senat.
d) Modul de susŃinere a examenelor - probã scrisã, test gril , probã oralã sau combinaŃii ale
acestora - se stabileşte, pentru fiecare disciplinã în parte, de cãtre consiliul facultãŃii, la propunerea
catedrelor, înainte de începerea activitãŃii didactice respective.
e) Examinarea se realizeazã, de regulã, pe baza biletelor/testelor de examen i a testelor gril ,
întocmite de profesorul titular şi aprobate de şeful catedrei.
f) Elementele cuantificabile prin notã (nivelul cunoştinŃelor din întreaga materie, creativitatea,
capacitatea de analizã şi sintezã, frecvenŃa şi participarea la procesul didactic), precum şi modul de
desfã urare a verificãrii (examene, teste, examene parŃiale, proiecte) se stabilesc prin programa disciplinei,
avizatã de şeful catedrei şi aprobatã de consiliul facultãŃii, fiind comunicate studenŃilor la începutul
activitãŃii de la disciplina respectivã.
g) Notarea rãspunsurilor la examene, teste şi probe de verificare se face, de regulã, cu note de la 1 la
10, exprimate în numere întregi, nota minimã de promovare fiind 5. Acolo unde diferite pãrŃi ale disciplinei
sunt predate, conform planului de învãŃãmânt, de mai mulŃi profesori, studenŃii trebuie sã obŃinã notã de
promovare la fiecare parte, nota finalã reprezentând o medie a notelor obŃinute. La examenul la care se dau
mai multe probe (scris, oral, probã practicã) examinatorul stabileşte o singurã notã (cifrã întreagã), prin
aprecierea tuturor rezultatelor obŃinute de student, dupã o procedurã adusã la cunoştinŃa acestora înainte de
desfãşurarea examenului. La disciplinele facultative, trecerea în documentele de evidenŃã a situaŃiei şcolare
se face în funcŃie de opŃiunea studenŃilor. Rezultatele la aceste discipline nu se iau în considerare la
calculul mediei anuale i nici al punctajului ob inut. Rezultatele la examen se înscriu în catalog şi în
carnetul de note al studenŃilor. Cataloagele se depun la secretariatul facultãŃii, cel mai târziu, în ziua
următoare examenului.
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h) Examenele se susŃin în faŃa unei comisii formate din cadrul didactic care a predat disciplina
respectivã şi cadrul didactic care a condus seminariile/lucrãrile practice la acea grupã sau, în cazuri speciale,
un alt cadru didactic desemnat de şeful de catedrã. Înlocuirea examinatorului se aprobã la cererea justificatã
a acestuia, de cãtre decanul facultãŃii, la propunerea şefului de catedră.
Art. 3.4 a) Ziua şi ora susŃinerii examenelor se stabilesc de cãtre decanate la propunerea grupelor de
studenŃi şi dupã consultarea personalului didactic. Programul se întocmeşte pe formaŃii de examen şi se
aduce la cunoştinŃa studenŃilor cu cel puŃin 2 săptămâni înaintea începerii sesiunii de examene.
b) Au dreptul sã se prezinte la examene studenŃii care au efectuat toate obligaŃiile profesionale
(cursuri, seminarii, proiecte, lucrãri practice etc.) prevãzute în planul de învãŃãmînt şi în programele
analitice ale disciplinelor respective, aduse la cunoştinŃa studenŃilor şi afişate la avizierul facultăŃii. StudenŃii
care nu au obŃinut calificativul minim necesar pot reface, la cerere, activităŃile respective, după un program
aprobat de titularul disciplinei în condiŃiile stabilite de consiliul facultăŃii.
c) La solicitarea studenŃilor şi cu acordul cadrelor didactice, consiliul facultãŃii poate aproba
organizarea, în timpul vacanŃei de varã, în regim de autofinanŃare, a unor activitãŃi didactice (cursuri,
seminarii, lucrãri practice, finalizate cu examen) în sistem modular.
Art. 3.5 a) StudenŃii din toŃi anii de studiu se pot prezenta atît la examene/colocvii cât şi reexamniări
la fiecare disciplinã, de cel mult douã ori gratuit, conform planului de învã ãmânt. În cazul în care
studenŃii nu obŃin note de promovare, dupã cea de a doua prezentare, vor solicita reexaminarea cu taxă, în
condiŃiile art. 58 din Legea învãŃãmântului. Dacã nici dupã reexaminare nu au promovat examenul, pot cere
înscrierea, din nou, la disciplina respectivã pentru a reface întreaga activitate didacticã prevãzutã prin
programa analitică la acea disciplinã, dupã care se pot prezenta din nou la examen/colocviu, o singurã datã,
cu tax , în condiŃiile art. 58 din Legea învãŃãmîntului. Nepromovarea examenului/colocviului după
această ultimă prezentare atrage după sine exmatricularea. Reluarea studiilor se poate face prin
reînmatriculare, începând cu anul universitar următor, în regim cu taxă pentru toată perioada rămasă; dacă
numărul disciplinelor nepromovate este mai mare decât cinci, studentul va fi înmatriculat în acelaşi an de
studiu.
b) În situaŃii speciale (organizarea cursurilor în sistem modular, plecãri în strãinãtate la date
precise cu burse de studiu, urmarea condiŃionată a unor anumite discipline, concursuri la care participă
studenŃi sportivi de performanŃă, nominalizaŃi în loturile naŃionale, concediu de maternitate), biroul
consiliului facultãŃii poate aproba, la cererea studentului, cu acordul cadrului didactic, susŃinerea unor
examene şi în afara sesiunilor programate, cu condiŃia ca numãrul total de examinãri la aceeaşi disciplinã sã
nu fie mai mare de trei.
c) Pot beneficia de reexaminari pentru acumularea punctelor numai studentii care au promovat
toate examenele prevăzute în planul de învăŃământ la momentul prezentării cererii de reexaminare. Aceste
reexaminări sunt gratuite, cu excepŃia cazului în care studentul s-a prezentat deja de două ori la examen.
Numărul reexamin rilor pentru marirea notei, într-un an universitar, este de maximum dou .
Rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obŃinută anterior. In urma reexaminării pentru
mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când media între nota anterioară şi cea obŃinută este mai
mare. Nota final este media celor dou note, rotunjit în favoarea studentului.
Art. 3.6 a) În cazul în care se dovedeşte cã studentul a fost apreciat în mod incorect (subevaluare sau
supraevaluare), consiliul facultãŃii poate anula rezultatul examenului şi dispune o nouã examinare de cãtre
o comisie, formatã din trei persoane, aprobatã în acest sens. Din comisie va face parte şi titularul disciplinei.
b) StudenŃii care încearcã sã promoveze examenul prin fraudã vor fi exmatriculaŃi din universitate.
Exmatricularea se aprobã de rector, la propunerea biroului consiliului facultãŃii. Ei pot fi reînmatriculaŃi, în
acelaşi an de studiu, începînd cu anul universitar urmãtor, în regim de student cu taxã pe toatã perioada de
studii rãmasã, fãrã a li se recunoaşte rezultatele la examenele din anul în care au fost exmatriculaŃi.
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Art. 3.7 StudenŃilor care pleacã la studii, cu aprobarea rectorului, în universitãŃi din strãinãtate, li se
recunoaşte activitatea desfãşuratã şi examenele susŃinute acolo, pe baza documentelor de studii emise de
institu iile de învã ãmânt universitar respective.
Art. 3.8 Dacă perioada de studii la universitaŃi partenere s-a efectuat în sistemul ECTS (contract de
învăŃare, extras din cataloage, acord de cooperare ECTS între cele două universităti), atunci creditele
obŃinute la universitatea parteneră se recunosc integral. In cazul în care unele cursuri din planul de
învaŃământ aferent semestrului/semestrelor respectiv(e) au caracter specific specializării şi nu se predau la
universitatea parteneră (ex. Geografia României, Drept procesual românesc etc), atunci studentul va susŃine
aceste examene la întoarcere. Disciplinele suplimentare şi creditele aferente se consemnează în foaia
matricolă.
Art. 3.9 Anul de studiu este considerat promovat numai atunci când studenŃii au obŃinut cel puŃin
nota 5 la toate disciplinele obligatorii şi au acumulat numãrul de credite şi de puncte prevăzute în planul de
învăŃământ. (vezi Anexa 4, ca exemplu).
Art. 3.10 StudenŃii care nu au promovat un an de studiu în patru semestre consecutive sunt
exmatriculaŃi. StudenŃii care în şase, opt sau în zece semestre, dupã cum este durata studiilor pentru
obŃinerea diplomei de absolvire a colegiului sau a licenŃei, nu au acumulat toate creditele şi punctele
prevãzute în planul de învãŃãmânt vor putea contiua studiile în regim cu taxă. Consiliul facultãŃii poate
aproba prelungirea colarizãrii gratuite cu cel mult un an universitar faŃã de durata legalã de şcolaritate
prevãzutã prin planul de învãŃãmânt în urmãtoarele situaŃii:
a) concedii de maternitate;
b) cazuri medicale atestate prin certificate medicale confirmate de o comisie de expertizã, stabilitã
prin protocol între universitate şi spitalul clinic universitar corespunzător;
c) participarea sportivilor de performanŃã la programe speciale de pregãtire şi la competiŃii naŃionale
sau internaŃionale.
Art. 3.11 Studiile din învãŃãmântul universitar se încheie, dupã caz, printr-un examen de
licen ã/diplom /absolvire care se susŃine în formele prevãzute de planul de învãŃãmânt şi în condiŃiile
stabilite de Legea învãŃãmântului.
Subiectul lucrãrii de diplomã/absolvire este în concordanŃã cu specializarea absolvitã şi se alege de
candidat, în baza unei liste orientative, elaborate de catedre/departamente, la propunerea cadrelor didactice
şi aprobate de consiliul facultãŃii. Aceasta nu exclude unele propuneri din partea studenŃilor, aprobate dupã
aceeaşi procedurã. Cererea candidatului privind tema aleasã se aprobã de şeful de catedrã sau de cãtre
directorul de departament, cel mai tîrziu cu 3 semestre îninte de finalizarea studiilor.
Examenul de finalizare a studiilor se sustine în conformitate cu metodologia anuală a UniversităŃii
« Al.I.Cuza » Iaşi aprobată de senat.

CAPITOLUL IV
ÎNVÃ ÃMÂNTUL POSTUNIVERSITAR

Art. 4.1 InvăŃământul postuniversitar asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi
perfecŃionarea pregătirii atestate prin diplomă obŃinută la finalizarea studiilor universitare.
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Art. 4.2 InvăŃământul postuniversitar se realizează prin : studii aprofundate de specialitate, masterat,
studii academice postuniversitare, doctorat, studii postuniversitare de specializare şi cursuri de perfecŃionare
postuniversitare.
Art. 4.3 Admiterea în învã ãmântul postuniversitar, cu excepŃia doctoratului, se face pe baza
criteriilor generale aprobate de Ministerul EducaŃiei si Cercetării şi a criteriilor specifice universităŃii
aprobate de senat.
Art. 4.4 Admiterea la doctorat, organizarea şi desfăşurarea acestuia se reglementează prin hotărâre a
Guvernului şi prin regulamentul intern de organizare şi desfăşurare a doctoratului.
Art. 4.5 Stabilirea formelor de studiu postuniversitar pentru fiecare an academic este un atribut al
UniversitãŃii « Al.I.Cuza » Iaşi, care decurge, conform Legii învãŃãmântului, din autonomia universitarã.
Art. 4.6 Admiterea în învăŃământul superior în domeniul studiilor postuniversitare se organizeaz în
facult i i coli de studii postuniversitare acreditate în acest scop.
Art. 4.7 Numãrul locurilor pentru învăŃământul postuniversitar se stabileşte de :
a) M.E.C., pentru cele finanŃate de la bugetul de stat ;
b) senatul universitãŃii, pentru cele susŃinute prin taxe sau prin alte surse extrabugetare .
Art. 4.8 Inmatricularea studenŃilor, exmatricularea, promovarea anului universitar pentru studenŃii
de la învăŃământul postuniversitar (studii aprofundate, masterat, studii postuniversitare de specializare,
studii academice postuniversitare) se desfăşoară prin respectarea dispoziŃiilor prezentului regulament.
Art. 4.9 Studiile aprofundate au durata de două sau trei semestre şi se fac în domeniul de
specializare al diplomei obŃinute la finalizarea studiilor universitare de lungă durată.
Studiile aprofundate se încheie cu o diserta ie. AbsolvenŃii primesc diplomã de studii aprofundate.
Art. 4.10 Studiile de masterat au durata de 2 – 4 semestre şi integrează mai multe domenii de
specializare, având rolul de a extinde competenŃele în aceste domenii. Studiile de masterat pot fi urmate de
absolvenŃii cu diplomă obŃinută la finalizarea studiilor universitare de lungă durată, indiferent de profil sau
de specializare. Masteratul se închie cu susŃinerea unei diserta ii. AbsolvenŃii care au promovat disertaŃia
primesc diplom de master.
Art.4.11 StudenŃii înmatriculaŃi la studii aprofundate de specialitate sau la masterat pe locurile
finanŃate de la buget beneficiază de gratuitatea studiilor, precum şi de burse, în conformitate cu prevederile
legii. Alte detalii/precizări se înscriu în metodologia anuală de admitere.
Art. 4. 12
Fiecare facultate îşi stabileşte anual programele de pregãtire pentru studii
aprofundate i masterat şi numai pentru domeniile în care cercetarea ştiinŃificã proprie s-a impus prin
rezultate remarcabile. Cifra de şcolarizare, care poate varia în funcŃie de solicitãrile anuale ale facultãŃilor,
se aprobã de cãtre Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
Art. 4.13 Cadrele didactice care predau şi seminarizează în învăŃământul postuniversitar trebuie să
fie specialişti care s-au remarcat prin cercet ri tiin ifice proprii, prin puncte de vedere, abord ri i
metode originale, încât, în cadrul studiilor postuniversitare s se poat cultiva creativitatea. Nu se vor
relua cursurile generale deja parcurse de student.
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Art. 4.14 Programul sãptãmânal curent al pregãtirii este de minimum 14 ore de curs, seminar,
lucrãri practice (activităŃi directe cu studenŃii), un semestru având 14 săptămâni. Raportul între numărul de
ore de curs şi cel al activităŃilor aplicative este de 1 :1, în limitele de ±33%.
Art. 4.15 Doctoratul este o forma superioară de învăŃământ şi cercetare şi este organizat cu şi fără
frecvenŃă.
Art. 4.16 Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenŃii cu diplomă ai
învăŃământului universitar de lungă durată, care îndeplinesc şi alte condiŃii (media de absolvire, certificat de
cunoaştere a unei limbi de circulaŃie etc.), înscrise în regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a
doctoratului, elaborat în conformitate cu legislaŃia în vigoare.
Art. 4.17 Doctoratul se încheie cu o tezã sus inutã public, iar titlul ştiinŃific de doctor se acordã de
cãtre conducerea universitãtii şi se confirmã de cãtre Consiliul NaŃional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor
şi Certificatelor Universitare de pe lângã Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Pe baza ordinului ministrului
educaŃiei şi cercetării se elibereazã diploma de doctor de cãtre Universitatea "Al. I.Cuza" Iaşi (pentru alte
informaŃii privitoare la organizarea şi desfãşurarea doctoratului, vezi H.G. nr. 37/1999 privind
organizarea i desfã urarea doctoratului).
Art. 4.18 Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi organizeazã studii academice postuniversitare, cu duratã
de 2 – 4 semestre, pentru absolvenŃii cu diplomã de studii universitare de lungă durată, la forma de
învăŃământ zi sau cu frecvenŃă redusă. Acestea se finalizeazã cu susŃinerea unei diserta ii. AbsolvenŃii
primesc diplomã de studii academice postuniversitare.
Art. 4.19 Studiile postuniversitare de specializare pot fi urmate de absolvenŃii cu diplomã obŃinută
la finalizarea studiilor de lungă durată. Durata studiilor, planul de învăŃământ şi modalitatea de finalizare se
aprobă de senatul universitãtii. AbsolvenŃilor li se eliberează diplom de studii universitare de
specializare.
Art.4.20 Cursurile postuniversitare de perfec ionare pot fi urmate de absolvenŃii cu diplomã din
învãŃãmântul universitar de scurtă şi lungă durată. Planul de învăŃământ se aprobă de către senatul
universităŃii.
Art. 4.21 Personalul didactic cu studii universitare de scurtă sau lungă durată din învăŃământul
preuniversitar participă periodic la cursuri postuniversitare de perfecŃionare a pregătirii de specialitate,
metodice şi psihopedagogice, conform normelor stabilite de MEC. AbsolvenŃii cursurilor postuniversitare
de perfecŃionare primesc certificat de absolvire.
Art.4.22 Pentru organizarea activitãŃilor de pregãtire postuniversitarã, Universitatea "Al. I. Cuza"
Iaşi se poate asocia cu instituŃii similare sau cu agenŃi economici din Ńarã şi străinãtate. Asemena iniŃiative
presupun aprobarea prealabilă Ministerului EducaŃiei şi Cercetării.
Art.4.23 ÎnvãŃãmântul postuniversitar este susŃinut prin taxe ori din alte surse, cu excepŃiile înscrise
în Legea învãŃãmântului.
Art.4.24 Bursele de stat în învãŃãmântul postuniversitar se obŃin prin concurs.
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CAPITOLUL V
DREPTURILE I ÎNDATORIRILE PERSONALULUI DIDACTIC I ALE STUDEN ILOR

Art. 5.1 Membrii comunitãŃii academice (personal didactic i studeni) au drepturi şi obliga ii care
decurg din legislaŃia generalã în vigoare, din Cartă, precum şi din prevederile contractului de muncã.
Art. 5.2 În spaŃiul universitar, membrii comunitãŃii academice beneficiazã de protec ie din partea
autoritãŃilor responsabile cu ordinea publicã. ProtecŃia se asigurã împotriva persoanei sau grupului de persoane
care aduc atingere demnitãŃii umane şi profesionale a membrilor comunitãŃii academice sau care împiedicã
exercitarea drepturilor lor.
ProtecŃia este solicitatã de persoana autorizatã prin regulamentul universitar, respectiv Carta universitaŃii.
Art. 5.3 Personalul didactic şi studenŃii au obligaŃia moralã sã participe la viaŃa universitarã, socialã şi
publicã în propriul interes, în interesul învãŃãmântului şi al societãŃii.
Art. 5.4 Personalul didactic şi studenŃii au dreptul sã fie aleşi în organele de conducere, conform
regulamentelor specifice, sã facã parte din asociaŃii şi organizaŃii sindicale, profesionale şi culturale, naŃionale şi
internaŃionale, precum şi din alte organizaŃii, în conformitate cu prevederile legii.
Art. 5.5 Personalul didactic şi studenŃii îşi pot exprima liber opiniile profesionale în spaŃiul universitar şi
pot întreprinde acŃiuni în nume propriu în afara acestui spaŃiu, dacã aceasta nu afecteazã prestigiul
învãŃãmântului şi demnitatea de educator sau de student.
Art. 5.6 În timpul desfãşurãrii activitãŃilor didactice (curs, seminar, lucrãri practice etc.), cadrele didactice
nu pot fi perturbate de nici o autoritate şcolarã sau publicã.
Art. 5.7 Inregistrarea magneticã sau prin procedee echivalente a activitãŃii didactice poate fi fãcutã numai
cu acordul celui care o conduce. Multiplicarea sub orice formã a înregistrãrilor activitãŃii didactice de cãtre
studenŃi sau alte persoane este permisã numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
Art. 5.8 Drepturile şi obligaŃiile specifice ale personalului didactic, precum şi recompensele şi sancŃiunile
ce decurg din prevederile contractului de muncã se stabilesc prin Legea 128/1997 şi prin Regulamentul
privind încadrarea, evaluarea i promovarea personalului didactic, aprobat de senatul universitãŃii.
Art. 5.9 În perioada şcolarizãrii studenŃii au urmãtoarele drepturi specifice:
a) sã beneficieze de gratuitatea învãŃãmântului, potrivit legislaŃiei în vigoare, pe durata studiilor
universitare prevãzute pentru specializarea datã, pentru toate activitãŃile din planul de învãŃãmânt, cu excepŃia
situaŃiilor menŃionate în art. 58 din Legea învãŃãmântului;
b) sã urmeze concomitent douã specializãri dacă îndeplinesc condiŃiile de admitere cerute. A doua
specializare este urmată în regim cu taxă;
c) sã foloseascã laboratoarele, sãlile de cursuri şi seminarii, sãlile de lecturã, bibliotecile şi celelalte
mijloace puse la dispoziŃie de cãtre universitate pentru pregãtirea profesionalã, precum şi pentru activitãŃile
culturale şi sportive;
d) sã opteze pentru o anumitã serie de predare, în cazul în care organizarea procesului didactic permite
acest lucru;
e) sã aleagã, conform planului de învãŃãmânt, disciplinele sau pachetele de discipline opŃionale, pe care
le studiazã;
f) sã urmeze la cerere, în condiŃiile art. 58 din Legea învãŃãmântului, şi alte cursuri decât cele prevãzute
în planul de învãŃãmânt pentru specializarea respectivã;
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g) sã participe la activitatea ştiintificã, la activitatea formaŃiilor artistice, cenaclurilor literare, cluburilor,
la activitatea sportivã universitarã;
h) sã primeascã burse de merit, de studii sau de asistenŃã socialã şi alte forme de sprijin material, în
conformitate cu normele legale şi regulamentele universitãŃii;
i) sã beneficieze de asistenŃã medicalã şi psihologicã gratuitã;
j) sã ia masa la cantina universitãŃii şi sã fie cazaŃi în cãmin, în limita locurilor disponibile, în condiŃiile
regulamentelor de funcŃionare a cantinei şi cãminelor;
k) sã primeascã echipament de protecŃie în timpul practicii în producŃie şi la lucrãrile practice care au loc
în mediu toxic, conform normelor de protecŃie a muncii;
l) sã beneficieze de tratament, pentru refacerea sãnãtãŃii, în staŃiuni balneo-climaterice sau pentru odihnã,
în tabere studenŃeşti, în limita locurilor disponibile;
m) sã beneficieze de asistenŃã gratuitã, oferitã prin Centrul de Informare Profesională, Orientare în
Carieră şi Plasament (CIPO) din cadrul universitãŃii şi sã se consulte cu cadrul didactic desemnat în acest scop;
n) sã aleagã şi sã fie ales, ca reprezentant al studenŃilor, în consiliul facultãŃii şi în senatul universitãŃii;
o) sã beneficieze de burse de mobilitate, pentru studii, la alte universitãŃi din Ńarã şi din strãinãtate;
p) sã participe, prin libera exprimare a opiniilor, dupã o procedurã aprobatã de senat, la evaluarea
activitãŃii pentru disciplinele frecventate;
r) sã foloseascã poşta electronicã şi internetul numai în legãturã cu activitatea de pregãtire şi cu alte
probleme ale procesului de învãŃãmânt;
s) sã foloseascã facilitãŃile de cercetare ştiinŃificã ale universitãŃii.
Art.5.10 Pentru performanŃe deosebite obŃinute în activitatea profesionalã şi ştiinŃificã, studenŃii pot fi
recompensa i prin: diplome de merit; premii anuale sau ocazionale; burse speciale şi prin alte forme. Acordarea
recompenselor se hotãrãşte de cãtre consiliile facultãŃilor, din fondurile proprii, realizate în regim de
autofinanŃare, în conformitate cu reglementãrile legale.
Art. 5.11 StudenŃii au urmãtoarele îndatoriri specifice:
a) sã îndeplineascã toate sarcinile care le revin potrivit planului de învãŃãmânt şi programelor analitice
ale disciplinelor, precum şi obligatiile stabilite de consiliile facultăŃilor;
b) sã respecte normele de disciplinã şi eticã universitarã, în conformitate cu regulamentele proprii ale
universitãŃii;
c) sã foloseascã cu grijã bunurile materiale existente în spaŃiile de învãŃãmânt, cãmine, cantine etc., sã le
întreŃinã şi sã le pãstreze în bunãstare. Prejudiciile constând din degradarea sau distrugerea acestor bunuri se vor
recupera, conform procedurii legale, de la cei care le-au produs (vezi regulamentul de cazare în cãmin);
d) sã achite taxele stabilite, în baza art. 58 din Legea învãŃãmântului nr. 84/1995, republicată pentru:
depăşirea duratei de şcolarizare prevăzute de lege, admiteri, înmatriculãri, reînmatriculãri, repetarea examenelor
şi a altor forme de verificare, care depăşesc prevederile planurilor de învăŃământ, precum şi taxele de cămin la
termenele stabilite prin regulament. De asemenea, se pot percepe taxe şi pentru activităŃi neincluse în planul de
învăŃământ la anul de studiu respectiv, conform metodologiei aprobate de senatul universităŃii ;
e) să se informeze prompt asupra a ceea ce li se aduce la cunoştinŃă prin avizierul facultăŃii.
Art. 5.12 Nerespectarea de cãtre studenŃi a îndatoririlor ce decurg din prezentul regulament atrage de la
sine atenŃionarea şi aplicarea urmãtoarelor sanc iuni: a) avertisment; b) ridicarea bursei pe o perioadã
determinatã; c) suspendarea dreptului de a fi cazat în cãmin; d) amânarea unor examene; e) exmatricularea din
universitate. SancŃiunile de la punctele a), b), c) şi d) se aplicã de consiliul facultãŃii sau de către biroul senatului,
iar cea de la punctul e) de cãtre rector, la propunerea consiliului facultãŃii.
SancŃiunea, aplicatã în funcŃie de gravitatea abaterilor, de repetarea abaterilor şi de condiŃiile în care au
fost sãvârşite, poate fi contestatã, în termenul legal de 30 de zile, la organul de conducere imediat superior celui
care a aplicat-o.
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Art. 5.13 În situa ii litigioase (conflicte inter-personale, comportament indecent, agresare fizicã i
verbalã, hãruire sexualã) privind relaŃiile dintre cadre didactice, studenŃi sau dintre studenŃi şi cadre didactice,
atât studenŃii cât şi cadrele didactice se pot adresa Colegiului de onoare al universitã ii.
Art. 5.14 În apãrarea drepturilor ce decurg din prezentul regulament, personalul didactic şi studenŃii se
pot adresa, prin petiŃie, organelor de conducere ale facultãŃii sau universitãŃii.

CAPITOLUL VI
DISPOZI II FINALE SI TRANZITORII

Art. 6.1 Prezentul regulament, adoptat în şedinŃa senatului universitãtii din 14 iunie 2001, se comunicã
la facultãti şi intrã în vigoare din anul universitar 2001-2002.
Art. 6.2 Consiliile facultãŃilor pot adopta decizii privind detalierea unor articole din prezentul regulament
în funcŃie de specificul activitãŃilor.
Art. 6.3 Orice modificare a Regulamentului privind activitatea didacticã intrã în vigoare începând cu
prima zi a anului universitar urmãtor.

RECTOR,
Prof. dr. Dumitru OPREA
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Anexa 1
PLAN DE INVATAMÂNT
Universitatea……………
Facultatea……………….
Profilul………………….
Specialzarea……………
Durata studiilor…………
Forma de învaŃământ……
Titlul obŃinut…………….
I. CerinŃe pentru obŃinerea licenŃei

………..credite la disciplinele obligatorii;
………...credite la disciplinele opŃionale;
30 credite la examenul de licenŃă;
Pentru ocuparea prin concurs a unui post în învăŃământ (gimnazial, liceal, superior) absolventul trebuie să posede
certificatul de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic. Pentru disciplinele aparŃinând acestui
departament se repartizează un număr de 30 credite.
II. Structura anului universitar (în săptămâni)

Anul
de
studii
Anul
I
Anul
II
Anul
III
Anul
IV
Anul
V

ActivitaŃi
didactice
Sem
I

Sem
II

Sesiune de
examene
Iarnă
II

Vară II

VacanŃe

Practică

Iarnă

Primăvară

Vară

III. Numărul orelor pe săptămână

Anul

Semestrul I

Semestrul II

I
II
III
IV
V

IV. Modul de alegere a cursurilor opŃionale. CondiŃionări.
V. CondiŃii de înscriere în anul de studii următor. CondiŃii de promovare a unui an de studii. CondiŃii de revenire.
VI. Examenul de licenŃă.
1.
2.
3.

Perioada de elaborare a lucrării de diplomă: semestrele 6-8 sau 8-10.
Perioada de definitivare a lucrării de diplomă: ultimele 3 săptămâni din anul terminal:
perioada de susŃinere a examenului de licenŃă;
a) examen la disciplina fundamentală şi de specialitate……..credite;
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b) susŃinerea lucrării de diplomă……………………………..credite.

EXEMPLU

Nr. crt.

Discipline
obligatorii

Cod
disciplină

C

S

L

Semestrul I/ II
Forma de
verificare

Nr. credite

1.
2.

Total ore obligatorii pe săptămână

Idem pentru: discipline opŃionale;
discipline facultative.

ANUL II
Discipline obligatorii:
Discipline opŃionale:
Discipline facultative:

ANUL III

ANUL IV
Discipline aparŃinând Departamentului pentru pregătirea personalului didactic

Nr. crt.

Denumirea
disciplinei

Semestrul

Curs

Seminar

18

Laborator

Nr. credite
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Anexa 2
Art. 2.4. Precizãri privind sistemul de credite transferabile
1. Scopul introducerii sistemului de credite constã în evaluarea, în mod realist, a încãrcãrii relative a planului de învã ãmânt de cãtre fiecare
disciplinã. Raportul ore de frecven ã / credite reflectã mai exact politica institu iei în domeniul calitãtii instruirii i importan a pe care o acordã muncii
studentului.
Mãsurarea activitã ii prin credite permite: mobilitatea studen ilor; recunoaterea perioadelor de studii; recunoaterea diplomelor;
diversificarea gamei de op iuni a studentului i flexibilizarea programului de studiu; integrarea în normele învã ãmântului european; conceperea
flexibilã a programelor de studiu în cadrul planului de învã ãmânt; includerea unor discipline noi în programul de studiu; recunoa terea perioadelor
compacte de studiu efectuate în alte universitã i.
2. Procedura de acordare a creditelor este în concordan ã cu Sistemul European de Credite transferabile (European Credit Transfer
System), elaborat de The European Commission DG XXII "Education, Training and Youth" (mai 1995).
Sistemul permite recunoaterea integralã a perioadelor de studii efectuate la alte institu ii (în special, în alte ãri).
3. Principiile ECTS sunt urmãtoarele: transparen a informa iilor privind programele de studii; acordul mutual între universitã ile partenere;
recunoa terea integralã a perioadelor de studii efectuate în strãinãtate; flexibilitatea programelor de studii; recunoaterea diversitã ii; recunoaterea
dreptului de op iune; încrederea reciprocã; stabilirea coordonatorilor sistemului; alocarea creditelor pe discipline; elaborarea documenta iei, realizarea
acordurilor de cooperare în vederea asigurãrii mobilitã ii studen ilor.
4. Câteva reguli: creditele mãsoarã volumul normal de muncã pretins studentului, sub toate formele (participarea la cursuri, seminarii si
laboratoare, studiul individual, proiecte, examene, activit ti practice; creditele nu mãsoarã munca profesorului (instruirea), ci pe cea a studentului
(învã area); creditele sunt alocate disciplinelor de studiu i sunt câ tigate integral de student prin promovarea disciplinelor respective; creditele nu
înlocuiesc evaluarea studentului prin note i de aceea ele nu au scopul de a mãsura calitatea învã ãrii.

5. Baza de calcul pentru alocarea creditelor poate porni de la numãrul orelor de activitate didacticã, dar acestea trebuie diferen iate pe tipuri
de activitate (curs, seminar, laborator) deoarece timpul de studiu individual necesar pentru fiecare este diferit. Trebuie sã se inã seama cã disciplinele
încheiate cu examen pretind un timp de studiu suplimentar în sesiune. Calculul se face prin considerarea întregului volum de muncã necesar a fi depus de
studen i.
Creditele acordate reflectã politica institu iei în domeniul calitã ii instruirii.
6. Cât reprezintã un credit. Volumul de activitate cuantificat printr-un credit se calculeazã astfel: un semestru cu 14 sãptãmâni de frecven ã i
3 sãptãmâni de examene are 816 ore de activitate, calculate cu 6 zile / sãptãmânã i 8 ore / zi de muncã; din rela ia 816 ore = 30 credite, rezultã cã 1
credit echivaleazã cu aproximativ 27 ore de activitate a studentului (cursuri, seminarii si laboratoare, studiu individual, proiecte, examene, activitãti
practice).
Eventuala neobligativitate a frecven ei la curs nu afecteazã alocarea creditelor întrucât absen ele trebuie compensate cu un timp de studiu
individual suplimentar.
7. Definirea domeniilor de varia ie a creditelor.
Alocând 1 credit pentru 1 orã de curs / sãptãmânã se recunosc 27 de ore de activitate, reprezentând 14 ore de prelegeri i 13 ore de studiu
individual (inclusiv în sesiune). Este evident cã aceasta este o alocare nerealistã.
Alocarea 1,5 credite = 1 orã curs / sãptãmânã înseamnã 14 ore de prelegeri i 14 de studiu individual în paralel cu frecven a i 12 ore
pregãtire în sesiune (total 40 ore). Este o alocare realistã, dar nu se poate conta pe un studiu substan ial al materialului bibliografic, învã area
rezumându-se la însuirea informa iilor transmise la curs.
Alocarea 2 credite = 1 orã curs / sãptãmânã ar putea fi consideratã ca fiind optimã.
Presupune timp disponibil pentru studiul materialului bibliografic, efectuarea unor lucrãri, referate etc. În acest caz învã area nu s-ar reduce la
memorarea mecanicã.
La seminar, alocarea 1 credit = 1 orã seminar / sãptãmânã înseamnã 14 ore de seminar i 13 ore de pregãtire. Alocarea este realistã dacã
studiul individual pentru seminar se face numai prin parcurgerea notelor de curs. Dacã pentru seminar se pregãtesc teme i este necesar studiul în
bibliotecã, alocarea este nerealistã iar pregãtirea superficialã.
8. Creditele nu înlocuiesc notele. Notele mãsoarã în continuare calitatea pregãtirii studentului.
Pentru obiectivizarea evaluãrii performan elor studen ilor  i ierarhizarea lor în condi ii de normalitate, ECTS recomandã folosirea
distribu iei lui Gauss cu urmãtoarele calificative:
A (excelent), pentru 10 % din studen i; B (foarte bun), pentru 25 % din studen i; C (bun), pentru 30 % din studen i; D (satisfãcãtor), pentru 25 % din
studen i; E (suficient), pentru 10 % din studen i; FX (slab); F (foarte slab).
Acest sistem poate fi folosit, pentru început, drept standard de referin ã pentru aprecierea corectitudinii evaluãrilor.
Introducerea creditelor nu presupune, în mod automat, i transferabilitatea lor. Pentru aceasta este necesarã încheierea în elegerilor între
universitã ile partenere. Aceasta presupune planuri de învã ãmânt compatibile. Structura planului de învã ãmânt trebuie sã fie suficient de flexibilã. In
plus, programele foarte încãrcate pot deveni neatractive pentru studen i i parteneri.
Art. 3.4. al. b. La solicitarea studen ilor i cu acordul cadrelor didactice, Consiliul facultã ii poate aproba organizarea, în timpul vacan ei de
varã, în regim de autofinan are, a unor activitã i didactice (cursuri, seminarii, lucrãri practice, finalizate cu examen) în sistem modular.
Activitã ile didactice (cursuri, seminarii, lucrãri practice) se vor programa conform numãrului total de ore prevãzute în planul de învã ãmânt.
De exemplu, dacã o disciplinã este prevãzutã în planul de învã ãmânt cu 2c + 2 s, numai pe un semestru, rezult un numãr total de 28 ore (2
ore/sãpt. x 14 sãptãmâni) de curs i 28 ore de seminar. La un program de 4 ore/zi, câte 4 zile/sãptãmânã, cele 56 de ore (c + s) pot fi efectuate pe
parcursul unei luni, în ultima sãptãmân fiind necesare numai 8 ore de activitate didacticã. Studen ii pot urma mai multe asemenea module, în func ie de
op iuni  i de timpul disponibil.
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Regulament privind activitatea didactică
Anexa 3

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi
Facultatea de…………….

PROGRAMA ANALITICA A CURSULUI

……………………………………………..
Cod……………………….
Specializarea………….., anul de studii………,
Semestrul……, număr ore de curs…….., număr ore laborator (seminar),
Anul universitar……………………………

1. Obiectivele cursului:
2. ConŃinutul de bază:
3. Sistemul de evaluare al studentului : verificare prin colocviu, examene (lucrare scrisă, oral, lucrare scrisă şi
oral), proiecte, lucrări practice şi aprecierea prin note sau admis/respins (după caz)
4. Discipline care trebuie parcurse în prealabil:
-

obligatorii:

-

recomandate:

5. Bibliografie curs:
6. Tematica lucrărilor de laborator şi a seminariilor :
7. Bibliografie laborator (seminar):
Semnătura cadrului didactic titular şi a asistentului

DECAN,
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Regulament privind activitatea didactică
Anexa 4

Art. 3.8.
Exemplu: Se considerã semestrul I al anului III de studiu de la Sec ia Managementul firmei, Facultatea de
Economie  i Administrarea Afacerilor. Prin planul de învã ãmânt s-au stabilit ob inerea a 30 credite  i a unui numãr
de 180 puncte (din disciplinele obligatorii  i op ionale), ceea ce corespunde mediei 6,00.

Cod
disciplinã

Nr. de
credite
pe
discipli

n

Nr. minim de
credite/ puncte
pentru
promovarea
anului de studiu

4

Situa ii posibile
A
Note

B

Punctaj

Note

C

Punctaj

Punctaj

Note

5

20

5

20

5

20

6

12

6

12

6

12

5

25

5

25

5

25

4

8

32

8

32

8

32

3

7

21

7

21

7

21

2

6

12

5

10

10

30

6

18

10

20

5

10

5

10

8

40

8

40

2

5

10

2

5

10

5

5

30
180

2
5

3
2

discipline
obligatorii

discipline
opŃionale

5

5

5

25

1
Total credite

30

30

30

Numãr de examene

9

8

11

Total punctaj obinut

212

185

173

Media (Total punctaj : 30 credite)

7,06

6,16

5,76

promovat

promovat

nepromovat

Situaia promovãrii
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Regulament privind activitatea didactică
Anexa 5
Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi
Facultatea___________________
Specializarea_________________
Fi

de înscriere______________________

Datele personale ale studentului: Numele şi prenumele_________________________
Nr. matricol__________________
În anul universitar___________doresc să mă înscriu la următoarele cursuri:

Codul
disciplinei

Tipul
disciplinei*

Semestru I – Denumirea disciplinei

Numele şi prenumele
profesorului

Număr
credite

Total credite pe semestrul I

Codul
disciplinei

Tipul
disciplinei*

Semestrul al II –lea Denumirea
disciplinei

Numele şi prenumele
profesorului

Număr
credite

Total credite pe semestrul al II - lea

*Tipul unei discipline: 1- obligatorie, 2 – opŃională, 3 – facultativă, 4 – restanŃă obligatorie, 5 – restanŃă opŃională,
6 – disciplină promovată anterior şi reportată în acest semestru.

Iau la cunoştinŃă următoarele:
1.
2.
3.
4.

Am dreptul la o singură înscriere gratuită pentru o disciplină din planul de învăŃământ;
Inscrierea la o disciplină înseamănă îndeplirea cerintelor precizate în statutul disciplinei;
Numai înscrierea înseamănă îndeplirea cerintelor precizate în statutul disciplinei;
Numărul minim de credite pentru disiciplinele obligatorii şi opŃionale dintr-un semestru este 30.

Data înscrierii: (între 1 şi 30 iulie___):__________Semnătura studentului_______________________
Data actualizării: (între 1 şi 15 sept.___):________semnătura studentului________________________

Decan,

Secretar şef,
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