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1. Scop
Instituirea unui mod de lucru la nivelul conducerii facultăţilor /departamentelor cu
privire la refacerea disciplinelor nepromovate prevăzute în planul de învăţământ al
programului de studii. În categoria disciplinelor nepromovate sunt incluse şi
disciplinele de diferenţă.
2. Termeni şi abrevieri
RAPS – Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în baza
Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS).
CSU – Contractul de studii universitare numit Contract anual de studii.
3. Responsabilităţi
3.1. Decanul facultăţii este responsabil pentru implementarea şi menţinerea prezentei
proceduri.
3.2. Decanul facultăţii este responsabil pentru includerea disciplinelor nepromovate în
Contractul de studii universitare, încheiat anual, pentru a putea fi contractate de
către student într-un an universitar.
3.3. Secretara şefă a facultăţii/ departamentului este responsabilă pentru asigurarea şi
menţinerea unei evidenţe clare a disciplinelor nepromovate pentru care un student
solicită refacerea într-un an universitar.
4. Descriere
4.1. Într-un an universitar studenţii se pot prezenta la examen in conformitate cu RAPS.
4.2. În cazul în care într-un an universitar studentul nu a obţinut notă de
promovare după cea de a doua examinare sau a fost absent în sesiunile de
examene şi de restanţe, dar a realizat minimum de credite necesare înscrierii în
anul următor de studii (conform art. 32 din RAPS), el poate solicita din nou
contractarea disciplinei respective, cu plata taxei de refacere a disciplinei.
4.3. Studentul va solicita refacerea activităţii la o disciplină nepromovată prin CSU
încheiat cu decanul facultăţii la începutul oricărui an universitar următor.
4.4. Studentul va reface întreaga activitate didactică prevăzută în planul de învăţământ
şi fişa disciplinei pentru disciplina nepromovată, după care se poate prezenta la examen
din nou de două ori.
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4.5. Pentru refacerea activităţilor didactice se plătesc taxe de disciplină, stabilite de
Senatul universităţii la începutul fiecărui an universitar.
4.6. Cuantumul taxei pentru refacerea disciplinei restante se calculează astfel:
TS
TR
× nr.credite alocate disciplinei, unde TS=taxa anuală de studiu (şcolarizare).
60
4.7. În cazul nepromovării unei discipline opţionale nici după a doua înscriere, studentul
poate alege o altă disciplină opţională, la care va avea statutul de student cu taxă de
disciplină.
4.8. Studenţii care nu au obţinut creditele necesare înscrierii în anul de studii următor
sau necesare finalizării studiilor în perioada legală şi sunt reînscrişi în acelaşi an de
studii trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care îşi vor
finaliza studiile.
5. Referinţe
1. Legea 288/2004 – privind organizarea studiilor universitare.
2. Ordinul 3.617/2005 al M.Ed.C. privind aplicarea generalizată a Sistemului
European de Credite Transferabile.
3. Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor in baza ECTS
4. Legea 1/2011 – Legea educaţiei naţionale.
6. Modificare
6.1. Procedura poate fi modificată printr-o hotărâre a Senatului universităţii.
6.2. Responsabilitatea pentru modificarea procedurii îi revine prorectorului cu probleme
de învăţământ.
7. Anexe
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