DOMNULE DECAN
Subsemnatul/a_____________________________________________________________________,
student(ă) al/a Universităţii " Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
specializarea ___________________________________________, învătământ cu frecvenţă/ la distanţă,
anul__________de studiu, vă rog să binevoiţi a-mi aproba întreruperea de studii:
1. an universitar __________________
o semestrul 1
o semestrul 2
2. an universitar ____________________
o semestrul 1
o semestrul 2
3. an universitar _____________________
o semestrul 1
o semestrul 2
4. an universitar _______________
o semestrul 1
o semestrul 2
5. an universitar ________________
o semestrul 1
o semestrul 2
Menţionez că am luat la cunoştinţă prevederile:
REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR CICLUL STUDII
UNIVERSITARE DE LICENȚĂ/ 2018 şi 2017
Art. 24. Întreruperea studiilor
(1) La cererea studentului, conducerea facultății poate aproba întreruperea studiilor, pe perioada solicitată de student,
în limita termenului de 5 ani, cumulat, pe toată durata școlarizării. Întreruperea studii nu se poate solicita în
semestrul în care studentul îndeplinește condițiile pentru a fi exmatriculat.
(2) Cererea pentru întreruperea studiilor se va depune la secretariatul facultății în primele 10 zile lucrătoare de la
începutul semestrului și, în mod excepțional (cum ar fi pentru motive medicale), până la finele activității didactice a
fiecărui semestru.
(3) Cererea de revenire se depune la secretariatul facultății cu 15 zile înaintea începerii semestrului în care
se face revenirea. Revenirea se face la același statut, avut în momentul întreruperii, cu condiția respectării
capacității de școlarizare și a numărului de locuri bugetate. Acest fapt trebuie adus la cunoștința studentului în
momentul întreruperii studiilor, menționând pe cererea de întrerupere că a fost informat asupra acestui lucru.
(4) După revenire, studentul trebuie să satisfacă cerințele planului de învățământ al promoției cu care va
termina studiile. Acest fapt trebuie adus la cunoștința studentului în momentul întreruperii studiilor, menționând pe
cererea de întrerupere că a fost informat asupra acestui lucru.
(5) În perioada de întrerupere a studiilor, studentul nu beneficiază de drepturile conferite prin lege studenților
(cămin, bursă, reduceri pentru transportul local în comun, CFR, adeverință de student).
o

o REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢA/2016
Art. 25. Întreruperea studiilor. La cererea studentului, conducerea facultăţii poate aproba întreruperea studiilor, pe o
perioadă de maximum 2 semestre pe toată durata şcolarizării. Cererea pentru întreruperea studiilor se va
depune la secretariatul facultăţii în primele 10 zile lucrătoare de la începutul semestrului şi, în mod excepţional
(motive medicale), până la finele activităţii didactice a fiecărui semestru. 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 momentul întreruperii studiilor, menţionând pe cererea de întrerupere că a fost informat
asupra acestui lucru
Data

Semnătură student

