Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
Ordin nr. 5202/2009
din 22/09/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din
28/09/2009
pentru aprobarea Metodologiei privind dreptul
studentilor inmatriculati la Universitatea "Spiru
Haret" din Bucuresti in anul I, in perioada 20052008, la formele de invatamant la distanta si cu
frecventa redusa, de a continua studiile la
specializari/programe de studii autorizate sa
functioneze provizoriu sau acreditate
In conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul
studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa de a continua
studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate,
in baza Hotararii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a
structurilor institutiilor de invatamant superior si a specializarilor/programelor de studii universitare
de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea, cu modificarile
si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului
Educatiei, Cercetarii si Inovarii,
ministrul educatiei, cercetarii si inovarii emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aproba Metodologia privind dreptul studentilor inmatriculati la Universitatea "Spiru
Haret" din Bucuresti in anul I, in perioada 2005-2008, la formele de invatamant la distanta si cu
frecventa redusa, de a continua studiile la specializari/programe de studii autorizate sa functioneze
provizoriu sau acreditate, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 3. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de catre Directia generala
invatamant superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, precum si de catre
Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti si institutiile de invatamant superior acreditate.
Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii,
Ecaterina Andronescu
Bucuresti, 22 septembrie 2009.
Nr. 5.202.
ANEXĂ
METODOLOGIE
privind dreptul studentilor inmatriculati la Universitatea "Spiru Haret"
din Bucuresti in anul I, in perioada 2005-2008, la formele de invatamant
la distanta si cu frecventa redusa, de a continua studiile la
specializari/programe de studii autorizate sa
functioneze provizoriu sau acreditate

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
Metodologie
din 22/09/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din
28/09/2009
privind dreptul studentilor inmatriculati la
Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti in anul
I, in perioada 2005-2008, la formele de
invatamant la distanta si cu frecventa redusa, de
a continua studiile la specializari/programe de
studii autorizate sa functioneze provizoriu sau
acreditate
Art. 1. - In conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2009 privind
dreptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa de a
continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate,
studentii inmatriculati la Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti in anul I, in perioada 2005-2008,
la specializari/programe de studii organizate la formele de invatamant la distanta si cu frecventa
redusa au dreptul de a continua studiile prin trecere la specializari/programe de studii similare
acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu.
Art. 2. - (1) Recunoasterea perioadei de studii parcurse anterior si stabilirea anului de studii in
care se inmatriculeaza studentii prevazuti la art. 1 se realizeaza pe baza situatiei scolare a
studentilor, eliberata de Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti, si a analizei comparative a
planurilor de invatamant si creditelor de studii transferabile ale specializarilor/programelor de studii
de licenta respective.
(2) Analiza documentelor necesare recunoasterii pentru continuarea studiilor este realizata de
catre o comisie numita de decanul facultatii in cadrul careia studentii solicita sa isi continue studiile.
(3) In urma analizei documentelor, comisia intocmeste avizul de continuare a studiilor, care este
discutat si aprobat de consiliul profesoral al facultatii.
(4) Consiliul profesoral poate solicita examinari suplimentare pentru studentii prevazuti la art. 1,
in vederea eliminarii diferentelor constatate intre planurile de invatamant si/sau creditele de studii
transferabile aferente.
(5) Lista aprobata de consiliul profesoral este transmisa rectorului institutiei de invatamant
superior pentru emiterea deciziei de inmatriculare.
Art. 3. - Dupa inmatriculare studentii se conformeaza procesului didactic si regulamentelor
universitatii in care isi continua studiile.
Art. 4. - Pentru absolventii Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti care se inscriu pentru
programe de masterat la alte universitati, verificarea documentelor de studii este in responsabilitatea
universitatii primitoare. Acestea pot solicita Universitatii "Spiru Haret" documente clarificatoare
privind actele de studii.
Art. 5. - (1) Dupa finalizarea alegerilor in conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (2) din
Ordonanta Guvernului nr. 10/2009 si ale Legii invatamantului nr. 84/1995, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modificarile si completarile ulterioare, Universitatea Spiru Haret va primi aprobarea de a folosi
stampila cu antetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
(2) Pana la dobandirea stampilei cu antetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, dar nu
mai tarziu de sfarsitul anului 2009, pe documentele de studii eliberate de Universitatea "Spiru
Haret" din Bucuresti poate sa fie utilizata stampila cu antetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si
Tineretului.

