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Prcíc'ntt procťduri ctc 1Iopr1ettcl IJrneritătii Pctru tvĺwoi' din l'îrgLI-fv1ulcş.
opIere.l ncIut()r1zltl
intr/1ă.

Procedura se aplică în vederea urrnăririi indicatorilor de períorrnanţă ARACIS:

IP. B. 1.2.1. Structura programelor de studiu
Min: Fiecare program de studiu/specializare din cadrul universităţii se bazează pe
corespondenţa dintre rezultatele în învăţare, respectiv cercetare în cazul masteratului sau
doctoratului şi calificarea universitară, Un program de studiu este prezentat sub forma unui
pachet de documente care include: obiectivele generale şi specifice ale programului; planul de
învăţământ cu ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studiu ECTS şi cu disciplinele
ordonate succesiv în timpul şcolarizării; programele tematice sau fişele disciplinelor incluse
în planul de învăţământ, respectiv rezultatele în învăţare exprimate în forma competenţelor
cognitive, tehnice sau profesionale şi afectiv-valorice care sunt realizate de o disciplină;
modul de examinare şi evaluare la fiecare disciplină, ţinând cont de rezultatele planificate;
modul de organizare şi conţinuturile examenului de finalizare a studiilor, ca examen sumativ
care certifică asimilarea competentelor cognitive şi profesionale care corepund calificării
universitare.
Ref 1: Ref. l : Fiecare program de studiu cstc prezcnułt conłorm pachetului standard
mcntionat, dar realizarca prograrnelor de studiu se facc la nivcl de universitatc prin cooperarc
inter—licuItăţi şi prin faciliturcu mobilităţii studenţilor în interiorul universităţii cu ajutorul
transferului şi acumulării de creditc de studiu, Numărul de credite ECTS este alocat fiecarei
discipline conform “Ghidului de utilizare ai ECTS". Structura prograrnelor de studiu este
ľlexibilă şi permite fiecărui student să-şi alcagă un traseu propriu de învăţarc potrivit
uptitudinilor şi intereselor sale, Cel puţin 30% din totalul de credite cumulatc la sfârşitul
programelor de studiu dc către un student provine de la discipline liber ulese.

IP.B. 1.2.2. Diferenţiere în realizarea programelor de studiu
Min: Programele de studiu sunt unitare ca structură, indiferent de forma de învăţământ
(la zi, la seral. cu frecvenţă redusă şi la distanţă), dar se diferenţiază în realizare în funcţie de
mijloacele utilizate în forma de învăţamânt. Pentru învăţământul cu frecvenţă redusă şi pentru
cel la distanţă, indicatorul se diferenţiază în mod corespunzător.
Ref. 1: Realizarea prograrnelor de studiu, în ťuncţie de Íormu de învăţămănt, este
monitorizată şi fundamentată prin structuri interne specializate de tip .‚centru de analiză şi
dezvoltare pedagogică" în care se dezvoită tehnologii pedagogice Tlovatoare şi eficiente.
ReĽ 2: Conţinutul prograrnclor de studii se rcînnoieşte permancnt prin introducerca
cunoştinţeor noi, rezultate din cercetarea ştiinţifică, inclusiv cea propne.

—

—

3. I)OCUMENTE I)E REFERINŢĂ
Sisteme de management al culităţii. Principii
3.1. SR EN ISO 9000:2006
ťundarnentalc şi vocabu l ar;
3.2. SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de nutnagement al calităţii. Cerinţe

o
o
o
—

Partea 1. Evaluarea externă în vederea acreditării prograrnelor de studii;
Partea a II a. Evaluarea externă în vederea acreditării ins[ituţionale;
Partea a 111— a. Evaluarea externă a calităţii academice din instituţiile de

Partea a IV
a. Evaluarea externă a departarnentelor pentru pregăt i ľea
personalului didactic;

învăţărnânt superior acreditate:

o

Partea a V
a. Evaluarea externă a programelor de studii ołerite prin
învăţământ la distanţă:
—

—

—

o
Partea a VI

învăţărnânt cu frecvenţă redusă:

a. Evaluarea externă a prograrnelor de studii olerite prin

o

3.7. Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor şi sistemul de credite
transferabile;

3.8. Regulament privind proeedura de recunoaştere a perioadelor de studii sau de
plisimiment eľectuate în cadrul mobilitătilor Erasmus:
4. DEFINIŢII ŞI PRESCU RTĂRI
4.1. Deflniţii

—

4.1.1. PIanuI de învţământ reprezintă ansarnblul activităţilor programate de instruire
şi evaluare, reunite într—o concepţie unitară din punctul de vedere al conţinutului şi al
desfăşurăt ii lor în timp, în vederea lormării unui specialist cu diplomă recunoscută.
4.1.2. In conlorrnitate cu standardul SR EN ISO 9000:2006 Sislerne de managernent
al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular

4.1.3. În conľormitate cu Manuaiul caiitătii, cod: MC—02
4.1.4. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/201 I
4.1.5. Carta Universitătii “Petru Maior" din Tîrgu-N'łureş. inclusiv regulamentele.
proeedurile şi metodologiile anexate acesteia.

—

—

—

—

—

—

—

Sisternului European de Credite Transf'erahile

Director calitate
Sistem de Credite Transferahile

Rector
Prorector didactic
I)ecan

—

4.2. Prescurtări
MECTS Ministerul Educaţiei. Cercetăuii, Tineretului şi Sportului
UPM
Universitatea .‚Petru Maior"
REC
PRI)

l)E
l)C
SCT
ECTS

I )O
1)A
DF
MC
SMC
PP
IL
F
—

—

—

—

—

—

—

—

discipl ine ohligatorii
discipline opţionale (la alegerea stud.)
discipline facultative
Manualul calitătii
Sisteiri de management aI calităţii
Procedură de proces
Instructiune de Iucru
Formular

5. I)IAGRAMA FLIJX
NA
6. I'ROCIDIJRA

6.1. Generalităţi
6. l .1. Creditul sau numărul de credite reprezintă un punctą asociat łecărei discipline de
studiu şi este proporţional cu volumul de muncă (exprimat în ore) necesar studentului pentru a
promova disciplina. cuprinzând atât activităţile colective dc învăţare (cursuri. seminarii lucrări
practice de lahorator, proiecte. stagii practice, participarea la evaluarea cunoştinţelor dohândite).
cât şi activităţile individuale de învăţare pentru asimilarea cunoştinţelor predate. efectuarea
temelor, elaborarea releratelor şi proiectelor etc.
6.1.2. In urma desfăşurării activităţii de evaluare a cunoştinţelor la orice disciplină din
planul de învăţământ fiecare student ohţine o notă finală şi, dacă această notă corespunde
promovării disciplinei în conlornmate cu prevederile proceduri i QRGANÍLA REA ŞI
DESIAŞIJRAREA EXAMENELOR C(J ST(JDEN11Í ŞI C(JRSANŢJÍ. cod: PP-76.Ol.

acumulează creditele alocate acesteia. Creditele se acordă studentului numai odată cu
prornovarea unei discipline din pianul de învăţământ fără să substituie evaluarea prin note.
care măsoară calitatea piegătiri studentuĺui.

-

6.13. Sisternul credite[or se foloseşte în două direcţii:
a) ca sistem de alocare şi acurnulare a creditełor. utilii.at ca o condiţie de promovare şi
ahsolvire
b) ca sistem de asigurare a recunoaşer studiilor. utilizat. în princtpal, în cazul
transferării sau realiiării de mohilităţi ale studentilor între diferile instiluti i de învăţământ
superior, conceput să acţioneze mai ales ca o pârghie pentru facilitarea şi promovarea
cooperării academice în [Jni unea Europeană. Sistemului European de Credite Transferabile
European Credit Transťer Sysiem ECTS);
ECTS conĺeră studenlilor:
garanlarea recunoaşterii penoadelor de studi i acadeniice efectuate în slrăinălate:
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• o procedură unitară de reeunoaştere a studiilor, prin încheierea în acest scop. între
UPM şi instituţiile de învăţământ superior partenere în realizarea unor programe dc
mobilităţi ale studentilor. a unor convenţii de colaborare bazate pe conţinuturile
planurilor de învăţământ ale progrumelor de studii i progranielor analitice ale
di sci pl i nelor;
• posibilitatea modernizării structurii planurilor de învăţământ ale programelor de
studii şi programelor analitice ale disciplinelor, prin urmonizarea gradului de
încărcare a studenţilor cu cerinţele de pregătire impuse de accstea.
• mentinerea autonorniei şi responsabilităţii universităţii privind structura, conţinutul
şi organizarea planurilor şi programelor de învăţământ şi stabilirea moda]ităţilor şi
formelor de evaluare a pregătirii studenţilor, impunând numai eventualele
intervenţii dictate de armonizarea planurilor şi programelor cu cerinţele
învăţământului superior curopean modern.

6.1.5. Prezentu procedur de organizare a ptocesului dc învăţământ pe ha,a
sistemului de credite transferahile la Universitutca “Petru ľvłaior" din Tîrgu—Mureş conţine
principiiłe de bază alc SCT şi reglementări e privind:
a) acumularea de credite, prornovarea anilor de studii şi absolvirea programelor de
studii de către studcnţii Universităţii “Petru Maior" din Tîrgu-Mureş:
b) utilizarea creditelor în cazul în care studenţii Universităţii “Petru Maior din Tîrgu—
Mureş se transferă sau heneficiază de mobilităţi Ia alte instituţii de învăţământ superior din
ţară sau din străinătate;
c) utitizaiea creditelor în cazul în care studenţii altor institutii de învăţământ superior
din ţară sau din străinătute se transferă sau benelciază de rnobilităţi la Universitatea ‘Pctru
Maior' din Tîrgu-Mure.

6.2. Sistemul de credite transferahile
6.2.1. in cadrul UPM, creditarea discipłinelor se face după cum urmează:
a) alocarea numărului de credite pentru t'iecare disciplină are în vedere, în
exclusivitate. cantitatea de muncă pe care o solicită discipl ina respectivă, raportată la totalul
cantitătii de rnunçă nccesară pentľu a promova un an întreg de studiu. respectiv întregu[
prograrn de studii; cantitatca de muucă viiează: orele susţinute în cadrul activităţilor colective
de învăţare şi oreie açtivităţilor individuale, necesare pentru pregălirea şi lwomovalea
disciplinei.
h) importanţa disciplinei în eadrul planului dc învăţămînt sau gradul de dificultate aI
conţinutului nu repreuintă criterii pentru sporirea numărului de credite alocale.
c) dacă la anumite activităţi prevăzute în planuł de învăţămînt frecvenţa nu estc
olil igaiorie. calculul creditelor nu este afectat, ĺi ind de presupus că ahscnţa este suplinită prin
studiu individual suplirnentar.
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-

indiferent de semcstrul i anul în care este parcursă disciptina;
timpul totai de inuncă se calculează ca produs între timpul mediu săptămâizal
Ms) alocat disciplinei şi iuiinărul de săptămâni (N) ale sernestrului în care sc studiază
T
(
disciplina respectivă, adică: TT = TĄs
N; calculul valorii N
8 consideră numărul de
săptămăni de activitate didactică şi nurnărul de săptămâni a sesiunii de examenc din semestrul
respectiv (de ex. 14 +3).

—

-

—

-

-

timpui mediu săptănzânal de învăţare TMS cste de 40... 45 de ore şi exprimă
cantitatea iriedie săptămânală de muncă pretinsă studentului. suh toate Íormele activităţii de
învătare, colective şi individuale: Tą,ç Tactiv co1cIjt' + Tactiv iudilidual('.
dacă activităţile colcctive sunt prcvăzutc cu mai multe ľorme dc organizare
(curs, seminar. lahorator, proiect etc.), numărul de ore rczultă din însumurea orclor alocate
ficcărci ľorme dc activitatc:
+ ‘,,,i,,ar + 1
t)Iď'ł(jVł =
1Uhłkľ(IWľ
timpui activităţilor individuale T
actj;' i,zdivüínalc se calculcază pe haza unui
(oeficlen.t
c:orer(w (e) uplical Ia numărul de ore prcvăzut pentru activităţile colectivc:
de
C 7 acÝv cuhciive;
UC6V imlii'iduale
T
pentru învălămâniul de ticcnţă, în IJPM se consideră un coeJîcient c asÍfel încât
să se obţină un număr de 30 crcditclsemestru pentru disciplinele ohligatorii şi opţionalc.
dacă numărul dc ore alocatc activităţilor individuale şi numărul de crcdite alocat
disciplinclor, rezultate din calcul. se obţin suh formă zecimală. rotunj irca la valoarea întreagă
se realizează la niveluî colectivului care coordonează programul dc studii respectiv.

= 1',

=

L

=

ť,hť1iţe

acţjc1ecrjc
T

‘uťgn

=

=

0,55 4

=

2,2 ore 2 ore

2+2=4 ore
=

=

102

4,08 credite

=

6 ore

2

=

4 crcdite

+

4

102 / 25

6 ore (14+3) săptărnâni

/ val.uizii.credit

.

= 1
'aťmc,kť,. + ‘
Uţj,flhj. =
1

i,,diiduaIc

Exemplu de calcul: sc consideră disciplina Ingineria sistemelor automate 1. din planul de
învăţărnânt al prograrnului de studii Autoniatică .şi informatic aplicatL scmestriil 4, cu 2
ore de curs şi 2 orc de lahorator.
Aplicănd relaţii le preientatc, rezultă:

iaç(ir

Nr. credite

6.2.2. Creditele unei disciplinc sunt acumu]ate de student inlcgral la pmrnovarca

disciplinei, adică atunci când studentul obţinc o notă mai mare sau egală cu 5 (cinci) la Íorma
de evaluare (examen. veriĺicarc. colocviu etc.) prevăzută pentru disciplina respecti vă în planul
de învăţământ al programului de studii pe care îl urmează. ln consecinţă. nurnărul de crediie
alocat unei discipline !1LI poate fi divizat şi nu poate fi acurnulat în etapc sau pe părţi.
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c) al doilea semestru de activita[e didactică (semestrul de primăvară) cu durata de 14
săptămâni (cu excepţia anilor terminali cure pot avea un număr rnai mic de săptămâni de
activitate. cu rcspectarea prevederilor ARACIS);
d) sesiunea de exarnene de vară cu durata de 3 săptămâni;
e) sesiunea de restanţe şi reexarninări cu durata de 3 săptămâni.
6.2.. Aplicarea sistemului de credite transferabile irnpune truc[urarea planului de
învătămânl al ficcărui program de studii în conformitate cu unnăloarele prescripţii:
a) fiecare disciplină din pian trebuie să aihă extinderea de un semestru şi trebuie
prevăzută cu o lormă de evaluare şi de notarĽ (examen. verificare. colocviu. susţinere proiecl

b) disciplinele cu extinderca mai rnarc de un sernestru se divizează în părţi sernestrialc.
fiecare parte (cu extindcrea de un ernestru) Fiind considerată ca o disciplină separată. cu
Iormă dc evaluare şi notare proprie; (de excmplu. dacă disciplina Mecanică are ex[indcrea de
două semeswre, sc va diviza în părţile senicstrialc Mecnnică 1 şi Mccanică 11. ťiecare parte
fiind considerată ca o disciplină eparată, cu formă dc cval uare şi noture proprie):
c) disciplinele sunt împărtite, în funcţie de regirnul impus studiL'rii şi promovării
aces[ora, în Lirmătoarele categorii: discipline obligatori (1)0), a căror studiere şi promovare
sunt obligatorii, discip[ine opţionale sau discipline la alegere (DA), carc se studiază pe baza
opţiunii studenţilor (care Ie aleg dintr—un pachet sau rnodul cu mai multe discipline). dar
trehuie prornovate ohligatoriu, şi discipline facultative sau disciplinc liber alese (DF(). pentru
care studicrea şi promovarea sunt ľacultative;
d) Practica (industrială. economică. pedagogică etc.) se consideră ca disciplină
separată şi este prevăzută cu o forrnă clc evaluare şi notare proprie;
e) Limba modernă obligatorie prevăzută în planul de învăţămînt este creditată
distinct cu credite care se inctud în cele 30 de crcdite prevăzute pcntru semestru.
D disciplina Educaţie fizică este ohligatorie accasta va fi cuprinsă în planurile de
învăţărnînt în calitate de disciplină cornplementară, inclusă în Ireiĺpatru semeslre. la evaluarc i
se acordă calificativ Admis/Respins. iar creditele acordate sunt peste ccle l X0/240 ECTS.
g) disciplinele facultative un1 creditatc distinct, fiind consemnate în rcgistrul
matricol;
h) disciplinelc inclusc În pachetuł dc pregătire pedagogică sunt ĺacultative şi se
creditează distinct.
(i.2.6, Planul de învăţământ al Ficcărui program de studii are alocat un număr total de
credite translerahil NTC, care se stabileşte ţinând seama că, în conformitate cu prevederile
ECTS, la învăţământul de zi. numărul de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale
dintr-un an de siudii complet (cu două scmestre de activităţi didactice) este NCA
60,
numărul dc crcdite p fiecare semestru [rehuind să fle NCS = 30.
6.2.7. In conformitate cu prevederile paragrafuliii 6.2.6. planul de învăţământ al
fiecărui prograrn de studii are alocat un număr total de credite transťerahil NTC, care trehuie
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—

—

h) programele de studii de la învăţământul universitar la care studiile la învăţărnântul
de zi au durata de 4 uni, cu 8 sernestre de activităţi didactice, au următoarea distrihuţie: NTCI)
= 8x30 = 240 pentru diseiplinele ohligatori
şi opţionale din planul de învăţământ, plus
creditele aľerente disciplinei Educaţie ťizieă; pentru prohele din cadrul examenului de
finalizare a sţudiilor, respectiv: Proha l
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate şi Prohu 2
Prczentarea şi susţinerea lucrării de diplomă/licenţă, se pot acorda
NTCF 10 ECTS.
=
6.2.8. Planul de învăţământ al llecărui program de studii la învăţământul de zi, având
NTC = NTCI) + NTCF. plus crcditele aferente disciplinei Educaţie fizică. la care, după caz,
se adaugă numărul de credite obţinute la disciplinele fucultative, NCA şi NCS în conformitatc
cu prevederile paragrafelor 6.2.7 şi 6.2.6. se va structura alocănd lecărei discipline din plin.
pe haza paragrafului 6.2. 1, un nurnăr corespunzălor de credite. acestea trebuind să reľlecte
volumul de rnuncă solicitat de pregătirea (însuşirea) acesteia. în corelaţie cu volumul total de
muncă ce trebuie depus pentru prornovarea unui an de studii sau întregului proglIm de studii.
(i.2.9. l)isciplineie opţionale aparţinând aceluiaşi modul sau paclet din eare studentul
alege o disciplină trehuie să fie echivalenie ca dificultate şi importanţă şi. ca urmare, trehuie
să aihă alocat acelaşi număr de credite.
6.2.10. ľvlodulele sau pachetele de discipline opţionale aparţinând unui grup din care
studentul alege integral un rnodul sau pachet trebuie să fie eehivalente ca dificultate şi
importanţă şi, ca urmare, trehuie să aihă alocat acelaşi nuinăr total de credite.
6.2. l L Aceeaşi disciplină poate fi prevăzută cu număr diferit de credite în structura
planurilor de învăţământ ale diferitelor departamenłe sau facultăţi din cadrul UPM sau din
diferite universităţi, în măsura în care respectiva disciplină are funcţie de forrnare
fundamentală, de specialitate sau de domeniu.
6.2. 12. Planul de învăţământ al fiecărui rogram de studii la formele de învăţăniânt
cu frecvenţă redusă se va structura respectând următoarele prescripţii:
a) durata ciclului de licenţă este aceeaşi, atât pentru forma învăţământ de zi, cât şi pentru
cea cu frecventă redusă.
b) NTC, NTCI) şi NTCF trebuie să fie aceleaşi ca ale planului de învăţământ al
aceluiaşi program de studi i de la învăţământul de zi;
c) numărul de creditc alocat fiecărei discipline trebuie să fie identic cu cel ał aceleiaşi
discip[ine din planul de învăţământ al progtimuIiii de studii de la învăţământul de zi.
6.2.13. In planul de învăţământ ał fiecărui program de studii se alocă credite, pe baza
paragraíului 6.2. l şi pentru disciplinelc facultative.
6.2. I 4. St udentul eare, în mod vol un tar, studiază i promovează una sau mai mu lte
discipline ťacultative va acumula creditele alocate acestoia. dar nu va putea să ie utilizei.e
pentru îndeplinirea eondiţiei de absolvire al programului de studii, impusă de paragraful 6.2.7.
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6.3.1. Promovarea studenţilor de Ia specializările învăţărnântului universitar de 3 ani
se realizează astfel (a se vedea Nu;năru/ necesar de credile acuinulate N('N /a îni'ăţăinćmnt de
3 ani. cod: F-7.3.03-01):
(1) Pentru anul I de studii trebuie aplicate următourele prevederi:
a) promovează anul I de studii studentul care a acumulat cele NCA[ = 60 credite Ia disciplinele
obligatorii şi opţionale prevăzute pentru anul I în planul de învăţământ. piiis cele aferente
disciplinei Educaţie fizică;
b) poate fi adrnis în anul 11, fară a fi promovat anul 1, studentul care a acumulat minimum 30
de credite pentru anul 1. adică min.l/2 NCĄ[ = min.30. la disciplinele ohliga[orii şi opţionale
prevăzute în planul de învăţărnănt; în acest caz, obţinerea crediielor ohligatorii Iettru
promovarea unu]ui I de studii este amănată pentru anii de studii ĺI şi 111, şi studeniul plăteşte
taxe de exarninare Ia disciplinele neprornovate în anul 1;
c) studentul care nu satisface nici una din conditi le de rnai înainte va fi exmatriculai sau. Ia
cerere. are dreptul să se reînscrie. în anul 1. în regirn cu taxă, cu condiţia realizării a minimum
5 credite şi în Iimita locurilor disponihile pentru anul I după încheierea concursului de
admitere. recunoscându—i—se discipiinele prornovate şi creditele acumulate anterior:
(2) Pentru anul lI de studii trehuie aplicate urrnătoarele prevederi:
a) prornovează anu[ Il de studii studentul care a acumulat cele NCAII[ = NCAI + NCĄJI = 120
credite ła disciplinele obligatori şi opţionale prevăzute pentru anii I şi I1 în planul de
învăţärnânt, plus cele aferente disciplinei Educaţie fizică;
b) poate fi adrnis în anul 111, fără a fi promovat anii I şi 11, studentul care a acumulat minimum
30 de credite pentru anul l şi minimum 30 de credite pentru anul 11. adică min. 1/2
I= nhin. 60, Ia disciplinele ohligatorii şi opţionale prevăzute în planul de
1
NCAJ+min.1/2 NCĄ
învăţământ în acest caz, ohţinerea creditelor ohligatorit pentru pmmovarea anilor I şi II de
studii este amânată pentru anuî de studii 111. şi studentul plătete taxe dc cxaminare la
disciplinele nepromovate în anii l şi 11;
c) studentul care nu satisface nici una din condiţiile de mai înainte va fi exmatriculat sau. Ia
cerere, are dreptul să repete anul 11, în regim cu taxă, recunoscându-i-se disciplincle
prornovate şi creditele acumulate anterior;
(3) Pentru anul l[I de studii (terminal) trebuie aplicate următoarele prevederi:
a) prornovează anul lI1 de studii studentul care a acumulai. cele NTC
1 = NCAIĺĺ = NCi +
NCAII + NCAIFJ = 1 0 credite la disciplincle ohl igatorii şi opţionalc prcvăzute pentru anii 1. II
şi lII în planul de învătământ. plus cele aferente disciplinei Edueaţie fizică;
h) obţinerea creditelur obl igatori i pentľu promovarea anului Ill de studi i se poate real iza pe
parcursul anului şi în sesiunile de iarnă. de vară şi de restanţe alc acesłui an;
c ) studenwl care nu a promovat anul terminal va fi exmatriculat sau. la cerere. are dreptul să
rcpete anul lIl în regim cu taxă. recunoscându—i-se disciplinele promovale şi credilele
acuniulate anterior;
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disciplinei Educaţie fizică;
b) poate fi adrnis în anul 11, fară a fi promova[ anul 1, studentul care a acumulat minimum 30
de credite pentru anul 1, adică rnin. I/2 NCAI = min.30, la disciplinele obligatorii şi opţionale
prevăzute în plunul de învăţărnânt; în ucest caz, obţinerea creditelor obligatorii pentru
prornovarea anului I de studii este amînată pentru anii de studii H, III şi IV. şi studentul
plăteşte taxe de examinare Ia disciplinele nepromovate în anul 1;
c) studentul care nu satisface nici una din condiliilc de mai înainte vu fi exm'atriculaţ sau. la
cerere, are dreptul să se reînscrie, în anul 1, în regim cu taxă, cu conditia realizării a minirnum
15 credite şi în limitu locurilor disponibile pentru anul I după încheierea concursului de
admitere, recunoscându-i-se disci plinele prornovate şi creditele acurnulate anteľior;
(2) Pentru anul I1 de studii trebuie aplicate următoarele prcvederi:
a) promovează anul II dc studii studentul care a acumulat cele NCAIJI = NCAI + NCAJI = 120
credite Ia disciplinele obligatorii şi opţionale prevăzute pentru anii l şi II în planul de
învăţărnânt, plus cele aferente disciplinei Educaţie fizică;
b) poate fi adrnis în anul 111, fară a Í promova[ anii I şi 11. studentul care a acumutat minimurn
30 de credite pentru anul I şi minimurn 30 de credite pentru anul 11. adică min. l!2
NCA+rnin. 1/2 NCAII= min.60, la disciplinele ohligatorii şi opţionale prevăzute în planul de
învăţământ; în acest caz, obţinerea credi[elor obligatori pentru promovarea anilor I şi 11 de
studii este arnânată pentru anii de studii 11l şi IV, şi studentul plăteşte taxe de examinare Ia
disciplinele nepromovate în anii I şi IŁ
c) studentul care nu satisl'ace nici una din conditiilc de mai înainte va ľi exmatriculat sau, Ia
cerere, are dreptul să repete anul [1, în regim cu taxă, recunoscându—i—se disciplinele
promovate şi creditele acurnulate anterior;
(3) Pentrii anul ItI de studii trebuie aplicate urrnătoarele prevederi:
a) promoveuză anul lIl de studii studentul care a acumulat cele NTC
1 = NCAIIIIIJ = NCţi +
NCAII + NCĄI]I = 180 credite la disciplinele ohligatorii şi opţionale prevăzute pentru anii 1. II
şi IIl în planul de învăţărnânt, plus cele aferente disciplinei Educaţie fizică
b poate ťi adrnis în anul IV, fară a fi promovat anii de studii 1, 11, 111, studcntul care a
acumulat rninimurn 30 de credite pentru anul 1, minimurn 30 de credite pentru anul lI şi
rninirnum 30 de credite pentru anul 111. adică min.1/2 NCAI +rnin.1/2 NCAII+min. l/2 NCAIII=
rnin.90, Ia disciplinele ohligatorii şi opţionale prevăzute în planul de învăţărnânt; în acest caz.
obţinerea creditelor ohligatorii pentru promovatei anului IIl de studii este amânată I)entI11
anul IV de studii. şi studentul plăteşte în anul IV taxe de examinare la disciplinele
nepromovate în an ii 1, J I şi 111;
c) studentul care nu satisface nici una din condiţiile de mai înainte va l exmatriculat sau, la
cerere, are dreptul să repete anul 111, în regim cu taxă. recunoscându—i—se disciplinele
promovate şi creditele acumulate anterior;
(4) Pentru anul [V de studii ([erminal) trebuie aplica[e urrnătoarele prevederi:

lO

; credite obţinute prin promovarea celor patru ani de studii şi a celor două probe ale
1
NTC
examenului de diplornăiliccnţă, plus cele aferente disciplinei Educaţie fizică.
6.3.3. Cazurile de fortă majoră (concediile medicale. concediilc de inaternitate.
convocări Ie în loturile sportive naţionale sau olirnpice etc.) pot să constituie motive pcntru
exceptarea de la prescripţiilc privind promovarea cuprinse în paragrafele 6.3.1- 6.3.3 şi se
rezolvă de către Biroul Senatului Universităţii “Petru Maioť din Tîrgu—Mureş, care poate
aproba, lu cererea studenţilor, întrerupeľea temporară a studiilor sau prelungirca şcolarităţii.

6.4. Condiţii de transfer

6.4.1. Creditele ucumulate de student sunt transferahile între structurile aparţinând
unor prugrame de studii sau domenii diferite, prccum şi de la o instituţie de învăţământ
supcrior Ia alta. pentru discipline. module sau pachetc de discipline sau perioadc cumpacte de
studiu (sernestere sau ani de sludii).

6.4.2. Transťcrul şi tecunoaştereu creditelor, solicitate de tudenţii care sc transferă de
Ia sau la Universitatea “Pctru Maioť din Tîrgu—Mureş, sc aprobă de către conducerile
universităţi i şi facultăţ ii care primeşte studeritul.

6.4.3. Trans1rul şi recunoaşterea creditelor. sol icitale de s[udenţii Universiiăţii ‘Petru
Maior din Tîrgu—Mureş pentri recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate, în cadrul unor
programe de rnohilitate coordonate de Universitatea “Petru N4aioť' din Tîrgu—Mureş, se
aprobă înainte de efectuarea mobil ităţilor, pe baza încheieri i şi semnări i în acest scop a unor
convenţi între Universita(ea “Petru Maior din Tîrgu—Mureş şi instituţia de învăţământ
superior la care se desfăşoară programul clc niobilitate.

.

Structurarea planului de învăţământ al fiecărui prograrn dc studii prin aplicarea
preventei proceduri şi gestionarea creditelor acumulatc de studenţii fiecărui
studii intră în competenţa conducerii facultăţii care coordonează activitatea
rcspective.

6.5. (;estionarea istemului de credite transferabile
6.5. l
prcvederilor
program de
specializării

6.5.2. PIanuI de învăţămânl al fiecărui program de studii slructurat pe baza sisternului
de creditc iransferabile sc elaborează, se aprobă şi se avizează în conforrnitate cu prevederile
din Legea Educaţiei Naţiona]e.
6.5.3. Aplicarea sistcmului de credite transIrahile în Universitatea “Petru Maio( din

‘ľîrgu—Mureş este coordonată la nivelul universităţii dc prorcctorul cu activitateu didactică şi
dc Referentul rclaĺii internaţionale, responsahilul programelor de mobilităţi studenţeşti, iar la
nivelul fiecărei facultăti de decan şi de responsahi luI programelor de mohil ităti tudenţeşti
desennat de Consiliul facul[ăţii respective.
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a) coordonează, la nivelul universităţii. aplicarea sistenlului de credi[e translerahile
pentru studenţii
i studenţii UPM care participă în rnobilităţi internaţionale;

a) coordonează, Ia nivelul Íacultătii. aplicarea sisternului de credite transferabi1e

7.4. Decanul

a) coordonează. Ia nivelul i'acultătii. aplicarea sisternului de credite transkrahile;

7.5. Responsabilul programelor de mobilităţi studenţeşti desemnat de Consiliul
facultü ţii

8. ÎNRECISTRĂRI
NA

F-7.3.03—O I

Cod documenl

Numărul necesar de credite acumulate NCN Ia învăţământ de 4 uni

Numărul necesar de credite acurnułate NCN la învăţ1mnĹ de 3 ani

I)enumire document
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