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REGULAMENT DE FUNCŢIONARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE
PE BAZA SISTEMULUI DE CREDITE TRANSFERABILE
CUPRINS
CAPITOLUL I – Principii de alocare a creditelor
CAPITOLUL II – Regulile de aplicare a sistemului de credite transferabile
CAPITOLUL III – Organizarea gestiunii creditelor de studii
CAPITOLUL IV – Dispoziţii finale şi tranzitorii
CAPITOLUL I
Principii de alocare a creditelor

Art. 1
(1) Facultatea de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii din Bucureşti aplică în
evaluarea activităţii studenţilor tuturor specializărilor, Sistemul European de Credtie
transferabile ( ECTS – European Credit Transfer System).
(2) Sistemul de credite permite dubla specializare, potrivit opţiunilor studenţilor, în
conformitate cu reglementările în vigoare.
Art. 2
Pentru asigurarea implementării şi aplicării ECTS la nivelul specializărilor şi al anilot de studii
sunt desemnaţi tutori de an (decani de an) care asigură şi consilierea studenţilor potrivit
prezentului Regulament.
Art. 3
(1) Creditele reprezintă valori numerice întregi ce sunt atribuite unor discipline în conformitate
cu planul de învăţământ.
(2) Creditele măsoară volumul normal de muncă pretinsă studentului, sub toate formele ei:
a. participarea la cursuri, seminarii şi/sau laboratoare;
b. studiu individual;
c. proiectele, examenele, activităţile practice.
Art. 4
Creditele sunt alocate disciplinelor de studiu şi sunt câştigate integral de student prin
promovarea formei de evaluare specifice fiecărei discipline.
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Art.5
Având în vedere finalitatea formativă distinctă a ciclurilor de studii universitare de licenţă şi
masterat, transferul de credite de studii poate fi operat numai în cadrul aceluiaşi ciclu de studii
universitare.
Art.6
(1) Creditele nu măsoară munca profesorului (instruirea), ci pe cea a studentului (învăţarea).
(2) Creditele nu înlocuiesc evaluarea studentului prin note şi de aceea ele nu au ca scop să
măsoare calitatea învăţării.
Art.7
(1) Durata standard a unei discipline este semestrul.
(2) Încărcarea normală a unui semestru este cuantificată convenţional cu 30 (treizeci) de
credite. Eventualele abateri trebuie compensate pe parcursul anului, astfel încât un an
academic să fie încărcat normal cu 60 (şaizeci) de credite
Art.8
Sistemul de creditare a disciplinelor face posibile:
a. compararea programelor de studii;
b. construcţia flexibilă a programelor de studiu în cadrul planului de învăţământ;
c. includerea unor discipline noi în programul de studiu;
d. recunoaşterea perioadelor compacte de studiu efectuate în alte unităţi.
(2) Măsurând volumul de muncă necesar învăţării, creditele monitorizează mai corect
programele de studiu.
CAPITOLUL II
Regulile de aplicare a sistemului de credite transferabile
Art.9
Creditele măsoară cantitatea de muncă pretinsă unui student mediu sub toate formele ei,
suficientă pentru a asigura promovarea.
Art.10
(1) Creditele sunt acordate pe discipline de studiu. Pachetul de credite alocat unei discipline nu
este divizibil.
(2) Studentul obţine pachetul de credite alocat disciplinei prin promovare.
(3) Condiţia de promovare nu este alta decât cea specifică sistemului de evaluare ce se
regăseşte în planul de învăţământ.
Art.11
(1) Baza de calcul pentru cantitatea de muncă cerută studentului este timpul alocat frecventării
cursurilor, seminariilor şi laboratoarelor, studiului individual, elaborării proiectelor, efectuării
temelor, executării practicii.
(2) Creditele nu măsoară importanţa disciplinei; aceasta este reglementată prin regimul
obligatoriu, opţional sau facultativ.
(3) Creditele nu măsoară dificultatea sau gradul de detaliere/aprofundare ; acestea se reflectă
în timpul acordat prelegerilor (cursurilor) şi în cunoştinţele preliminare cerute.
(4) Creditele nu măsoară calitatea pregătirii studentului; aceasta este evaluată prin note.
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Art.12
Creditele se pot agrega în module pentru obţinerea unei specializări sau a unei calificări
complementare.
Art.13
(1) Creditele sunt transferabile între structurile aparţinând unor specializări sau profile diferite
(transfer structural); regula permite interpretarea flexibilă a regimului de disciplină de profil sau
complementară.
(2) Creditele sunt transferabile de la o unitate de învăţământ la alta pe discipline (module), pe
grupuri de discipline sau pe perioade compacte de studiu (transfer orizontal). Transferul se face
la cererea studentului pe baza unei convenţii între instituţiile de învăţământ implicate.
(3) Creditele se pot obţine şi în avans şi se pot reporta în semestrele următoare (mobilitatea
creditelor). Obţinerea în avans sau reportarea în semestrele următoare se face la cererea
studentului aprobată de Consiliul facultăţii în baza avizului Decanului.
(4) Creditele odată obţinute se recunosc pe întreaga durată a şcolarităţii, recunoaşterea
acestora nefiind afectată de modificările de programă sau de plan de învăţământ
(imperisabilitatea creditelor).
(5) Obţinerea creditelor obligatorii (promovarea) se poate amâna în interiorul unui ciclu.
Art.14
În cazul efectuării unei perioade compacte de studii la altă instituţie, programul de studii va
face obiectul unui contract tripartit între student şi cele două instituţii interesate.
CAPITOLUL III
Organizarea gestiunii creditelor de studii
Art.15
Se alocă credite şi unor activităţi independente, cum ar fi practica profesională (productivă,
didactică).
Art.16
(1) Nu se vor stabili reguli care să ducă la interferenţe între acordarea creditelor şi evaluarea
prin note.
(2) Creditele alocate se acumulează pe discipline şi reprezintă valori întregi.
Art.17
Timpul de studiu săptămânal standard este de 40 de ore. Durata totală a două semestre care
compun un an de studiu este de 36-40 de săptămâni. Volumul anual de muncă al unui student
este de 1500 de ore.
Art.18
(1) Studenţii au obligaţia obţinerii tuturor creditelor de studii prevăzute în planul de învăţământ
pentru a promova un an de studii.
(2) Amânarea obţinerii creditelor obligatorii aferente unui an de studiu conduce la pierderea
unor drepturi prevăzute de lege pentru studenţii integralişti.
(3) Studenţii care la sfârşitul anului întâi de studii nu acumulează cel puţin 30 de credite, vor fi
exmatriculaţi.
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(4) Studenţii care la sfârşitul anului întâi de studii au obţinut peste 30 de credite, dar mai puţin
de 60 pot fi înmatriculaţi în anul al doilea de studii. Creditele restante vor fi acumulate până la
sfârşitul anului al doilea; în caz contrar studentul va repeta anul al doilea cu taxă.
(5) Studenţii care la sfârşitul anului al doilea de studii (pentru programele de studii de 3 ani) şi
studenţii care la sfârşitul anului al doilea şi al treilea de studii (pentru programele de studii de 4
ani) au acumulat cel puţin 40 de credite de studii obligatorii pentru anul universitar respectiv,
dar mai puţin de 60 de credite, pot fi înmatriculaţi în anul universitar următor; aceştia au
obligaţia acumulării creditelor restante pe parcursul anului universitar în care au fost
înmatriculaţi. În caz contrar, vor repeta anul de studii cu taxă.
(6) Studenţii de la programele de studii de licenţă care la sfârşitul anului al doilea şi al treilea de
studii nu acumulează cel puţin 30 de credite obligatorii anual, vor repeta anul de studiu
respectiv, cu taxă.
(7) Studentul care la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre prevăzute de
panul de învăţământ pentru durata studiilor, nu şi-a finalizat în totalitate obligaţiile şcolare şi
are un număr maxim de 30 de credite restante din ultimele 4 semestre, poate solicita
prelungirea şcolarităţii cu 1 – 2 semestre în condiţiile art.58 din Legea învăţământului (cu taxă)
şi al regulamentului stabilit de Senatul Universităţii din Bucureşti.
Art. 19
Studenţii care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor şi sunt
reînmatriculaţi în acelaşi an trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei
respective.
Art.20
(1) Limba modernă obligatorie prevăzută în planul de învăţământ se creditează distinct, iar
creditele ce se acordă la această materie nu se includ în cele 30 de credite obligatorii prevăzute
pentru un semestru.
(2) Disciplinele facultative se creditează distinct.
Art. 21
Creditele se pot aduna în module pentru obţinerea unor competenţe / specializări / calificări
suplimentare.
Art.22
Situaţia şcolară se încheie cu cel puţin 3 zile înaintea începerii anului universitar următor.
Examenele se susţin în sesiunile programate. La fiecare disciplină sunt admise trei examinări:
două gratuite, a treia cu taxe de reexaminare.
Art.23
Cazurile de forţă majoră (concedii medicale de maternitate, cazuri de îmbolnăviri grave
dovedite cu acte medicale eliberate sau avizate de Spitalul Studenţesc) se constituie ca excepţie
de la regulile stabilite la art.18 şi se rezolvă la cererea studenţilor prin prelungirea şcolarităţii
sau întreruperea studiilor.
Art.24
(1) Trecerea de la ciclul de studii de licenţă la ciclul de studii de masterat este condiţionată de
obţinerea tuturor creditelor stabilite pentru ciclul de licenţă.
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(2) Studenţii înscrişi în programele de master au obligaţia acumulării pe parcursul anului
universitar a tuturor creditelor prevăzute în planul de învăţământ pentru anul de studiu
respectiv.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art.25
Prezentul regulament se aplică studenţilor înmatriculaţi începând cu anul universitar
2007/2008.
Art.26
Eventualele adaptări ale prezentului regulament la specificul facultăţilor vor lua forma unor
amendamente dezbătute şi aprobate de Consiliul Facultăţii.
Art.27
Orice modificare adusă prezentului Regulament, intră în vigoare la începutul următorului an
universitar; se admit cazuri excepţionale în funcţie de orientările procesului de reformă,
normele legale în vigoare şi prevederile interne.
Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri
şi va fi adus la cunoştinţa studenţilor prin grija Departamentului de Secretariat şi Relaţii cu Studenţii.
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