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CADRUL LEGAL
•
•
•
•
•
•
•

Art. 147,148,149 din Legea educaței naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
Art. 15, alin. (1) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările și completările ulteriore;
Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității
Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 12, alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației Naționale, rectificată, cu modificările și completările ulteriore;
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3223/2012 privind
recunoașterea perioadelor de studii efectuate în străinătate;
Ghidul utilizatorului sistemului european de transfer și acumulare a creditelor ECTS/SECT
elaborat de Comisia Europeană în forma actualizată ediția 2015;
Ordinul ministrului educației naționale 4698/02.08.2019 privind modificarea și completarea
ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a
Sistemului European de Credite Transferabile.

TERMENI UTILIZAȚI
Termenii utilizaţi sunt definiţi după cum urmează:
(1)
ECTS – Sistemul European de Acumulare şi Transfer de Credite de Studii, adoptat
de Comisia Europeană;
(2)
Creditul (unitatea de credit):
• reprezintă o unitate convenţională utilizată pentru a calcula volumul de muncă necesar
studentului, într-o perioadă de timp, pentru a atinge obiectivele educaţionale aferente unei
materii;
• un credit corespunde la 25 – 30 ore de muncă;
• cantitatea normală de muncă specifică unui an universitar are ca echivalent 60 de credite.
Unui semestru îi corespund 30 de credite.
• creditele nu evaluează competenţele studenţilor şi nu trebuie confundate cu nota;
• creditele nu măsoară volumul de muncă al cadrului didactic, ci doar pe cel al studentului;
• creditele nu reprezintă o măsură a importanţei disciplinelor, aceasta fiind reglementată
prin clasificarea disciplinelor în obligatorii, opţionale şi facultative;
• creditele aferente unei materii se calculează relativ la cantitatea totală de muncă necesară
pentru finalizarea studiilor aferente unui an universitar;
• stabilirea numărului de credite pentru fiecare disciplină se face luând ca bază numărul de
ore din planul de învăţământ şi numărul de ore de studiu individual apreciat ca necesar
pentru însuşirea disciplinei.
• Numărul total de ore pe an universitar (orele prevăzute în planul de învăţământ şi orele de
studiu individual) este cuprins între 1500 şi 1800.
(3) Alocarea de credite - fiecărei componente a programului de formare i se alocă un
anumit număr de credite din numărul total de credite prevăzut pentru programul de formare;
(4) Volumul de muncă reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate de un student pentru
însuşirea, pregătirea şi promovarea unei discipline: prezenţă fizică la cursuri, seminarii, participarea
la ore de curs, activităţi de seminar/ laborator/ proiect (lucrări practice)/ curs practic/ practică,
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tutoriat, studiu individual în laborator/ bibliotecă/ acasă, lucru la proiecte etc., pentru obţinerea
competenţelor asigurate prin programele de studii/ specializări (numite în continuare numai
programe de studii), studiu individual, elaborare de lucrări, cercetare etc., inclusiv examinarea;
(5) Credit transferat – unitate de credit obţinută într-o altă instituţie decât instituţia de
origine sau în alt ciclu de studii şi care este recunoscută de către instituţia de origine în baza unor
acorduri inter-universitare sau a unui regulament de echivalare a studiilor. Transferul de credite se
poate realiza în următoarele situaţii:
1. pentru disciplinele promovate în anul anterior, de către studenţii care refac anul anterior;
2. pentru disciplinele urmate la alte programe de studii oferite de Universitate, dacă
studentul urmează un al doilea program de studii sau un program adiacent;
3. pentru disciplinele din acelaşi program de studii urmat la alte facultăţi din ţară sau
străinătate;
4. pentru stagiile efectuate în străinătate;
5. pentru studenţii primiţi prin transfer de la alte instituţii universitare;
6. pentru studenţii reînmatriculaţi sau la continuare de studii, în condiţiile Regulamentului
privind activitatea didactică şi activitatea profesională a studenţilor din UBc (licență,
master,doctorat);
(6) Acordarea de credite – se face în momentul promovării disciplinei. Prin acordarea
creditelor se certifică faptul că, pentru rezultatul obţinut la evaluare a fost desfăşurat volumul de
muncă definit prin numărul unităţilor de credit. Obţinerea creditelor obligatorii (promovarea) se
poate amâna de la un an de studiu la altul în condiţiile stabilite de Regulamentul privind activitatea
didactică și activitatea profesională a studenţilor din UBc. Promovarea în an superior este posibilă
numai cu condiţia acumulării a minimum 20 de credite în fiecare an de studiu. În situaţia în care nu
se acumulează 20 de credite, studentul poate solicita efectuarea anului suplimentar, pe bază de
cerere, în caz contrar este exmatriculat;
(7) Credit obţinut (acordat) – unitate de credit validată prin susţinerea şi promovarea
examinării la o disciplină dată.
• fiecare disciplină are alocat un anumit număr de credite, în relaţie cu volumul de muncă
necesar studentului pentru a atinge obiectivele educaţionale ale unei materii;
• în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău sunt utilizate doar unităţi de credit, fără
fracţiuni;
• o disciplină dată nu poate avea alocată mai puţin de o unitate de credit;
• creditele acordate unei discipline nu se pot obţine în etape;
• studentul primeşte integral creditele alocate în momentul promovării disciplinei. Nota
minimă de promovare este 5 (cinci), cu situaţiile de excepţie impuse de alte reglementări
(Metodologia de finalizare a studiilor);
• este considerat integralist studentul care obţine creditele acordate disciplinelor obligatorii
şi opţionale din programul de studii la valoarea totală pe semestrul/ anul de studii respectiv;
• examenele se susţin conform Regulamentului privind activitatea didactică și activitatea
profesională a studenţilor din UBc.
(8) Credit restant (neacordat) – unitatea de credit corespunzătoare unei materii a cărei
studiere nu a fost validată prin promovarea examenului aferent;
(9) Credit în avans – unitate de credit obţinută, prin studierea unor materii aferente anului
superior celui în care este înmatriculat studentul şi se poate reporta în semestrele următoare
(mobilitatea creditelor), potrivit Regulamentului privind activitatea didactică și activitatea
profesională a studenţilor din UBc;
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(10) Credit suplimentar – credit obţinut prin frecventarea şi promovarea unei discipline
opţionale sau facultative, care nu este cuprinsă în curricula obligatorie a planul de învăţământ.
Creditele suplimentare nu pot substitui creditele aferente disciplinelor obligatorii.
(11) Acumularea de credite – reprezintă sumarea tuturor creditelor promovate de către
student la un moment dat. Acumularea are finalitate temporală:
• promovarea studentului într-un an de studii superior este condiţionată de acumularea unui
număr minim de credite;
• absolvirea programului de studii este condiţionată de acumularea tuturor creditelor
aferente programului;
(12) Mobilitate – activitate educaţională efectuată de student în altă instituţie decât cea în
care este înmatriculat, pe baza unui acord bilateral;
(13) Acord bilateral – document cadru încheiat între două instituţii pentru derularea unui
program de mobilitate a studenţilor utilizând ECTS;
(14) Contract de mobilitate – contract educaţional încheiat între student, universitatea de
origine şi universitatea gazdă, care conţine obligaţiile părţilor şi lista disciplinelor pe care studentul
se angajează să le urmeze la universitatea gazdă;
(15) Decizia de recunoaştere a creditelor – document care atestă recunoaşterea creditelor
obţinute de un student în urma studiilor efectuate într-o altă instituţie şi/sau în urma unei mobilităţi;
(16) Foaie matricolă parţială (Situaţie şcolară, Transcript of records) – document care
atestă disciplinele studiate, calificativele şi creditele obţinute de student într-o perioadă de studii
determinată.
Art. 1 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău aplică Sistemul European de Credite
Transferabile (European Credit Transfer Syatem – ECTS), atât în evidența rezultatelor profesionale
ale propriilor studenți de la toate formele de învățământ, cât și în operarea transferului de rezultate
profesionale obținute de studenți, ca urmare a frecventării și promovării probelor la discipline
cuprinse în planurile de învățământ ale altor universități din țară și străinătate sau ale altor facultăți
din propria universitate. Această măsură se aplică, atât în ciclul de studii universitare de licență, cât
și în ciclul de studii universitare de master.
Art. 2 (1) Alocarea de credite se face în conformitate cu practica universitară internațională,
urmând metodologia Sistemului European de Credite Transferabile, potrivit căreia 60 de credite
reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea normală de muncă specifică unui an universitar,
iar 30 de credite corespund, de obicei, unui semestru de învățământ superior. Obținerea de credite
peste numărul normal alocat este posibilă prin frecventarea și promovarea de discipline facultative
cuprinse în planul de învățământ al fiecăriu an/semestru de studii universitare.
(2) Alocarea de credite se referă la toate disciplinele (obligatorii, opționale și facultative),
oferite în cadrul planurilor de învățământ, inclusiv activitatea de proiectare și stagiile de practică.
Elaborarea și susținearea cu succes a lucrării de licență/disertației poate fi, la rândul ei, apreciată cu
un număr de până la 10 credite, potrivit deciziei fiecărei facultăți și se adaugă, după caz, la cela 180
sau 240 de credite acumulate până la susținerea licenței, respectiv la cele 60 sau 120 de credite
acumulate în cadrul programului de studii universitare de master până la susținerea disertației.
(3) Dacă în cadrul aceluiași semestru sau an de studiu sunt oferite mai multe discipline
facultative, numărul de credite poate depăși pragul minim menționat în art. 2 (1).
(4) În alocarea numărului de credite pentru fiecare disciplină/activitate se are în vedere, în
exclusivitate, cantitatea de muncă (Workload) pe care o solicită disciplina/activitatea respectivă,
raportată la totalul cantității de muncă necesară pentru a promova un an întreg de studiu. Cantitatea
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de muncă vizează: orele de prezență fizică la cursuri, seminare, laboratoare, dar și orele de sudiu
individual, elaborare de lucrări, cercetare etc., necesare pentru pregătirea și promovarea disciplinei.
Importanța disciplinei, în cadrul planului de învățământ sau gradul de dificultate a conținutului, nu
reprezintă criterii pentru sporirea numărului de credite alocate.
(5) Aceeași disciplină poate fi prevăzută cu număr diferit de credite în structura planurilor de
învățământ ale diferitelor facultăți/universitate sau din alte universități, în măsura în care respectiva
disciplină are funcție de formare fundamentală, de specialitete sau complementară.
(6) Se acordă un credit pentru volumul de muncă care îi revine unui student la învățământ cu
frecvență pentru a echivala 25 ore de pregătire pentru dobândirea rezultatelor învățării, din care:
• pregătire universitară, formată din 10-12 ore didactice care sunt alocate pentru frecventarea
cursurilor/prelegerilor, seminarelor, aplicațiilor de laborator, realizarea proiectelor, disertații,
examene, practică, vizete de lucru, și alte activități care să asigure pregătirea universitară a
studentului; volumul orelor aplicative să fie cel puțin egal cu cele de curs;
• pregătire/studiu individual, restul de ore până la cele 25, se vor considera și orele din sesiune și
practică;
(7) Fiecărei discipline i se alocă un număr de 4-6 credite transferabile pentru a putea
conduce spre recunoaștere europeană.
(8) Numărul total de ore didactice și studiu individual se încadrează în 8 ore/zi.
(9) Universitatea poate acorda credite pentru activitatea practică.
Art. 3 (1) Universitatea, prin hotărâre a Senatului, stabilește:
• un coordonator al ECTS, la nivelul universității, în persoana prorectorului cu programe de
învățământ și activități studențești;
• câte un coordonator al ECTS, la nivelul facultăților;
(2) Pentru a facilita utilizarea documentelor suport ECTS, se promovează, conform
recomandărilor europene, Ghidul utilizatorului sistemului european de transfer și acumulare a
creditelor ECTS/SECT, elaborat de Comisia Europeană, în forma actualizată ediția 2015.
(3) Pentru programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă,
perfecționare și educație permanentă se utilizează același regulament de aplicare a sistemului
european de acumulare și transfer de credite de studii (ECTS).
(4) Autoritatea Națională pentru Calificări va acorda asistență tehnică de specialitate
Universității în implementarea ghidului.
Art. 4 (1) Universitatea elaborează un Pachet informativ, conceput sub forma unui Ghid de studii
pentru studenți (în limba română și în limba engleză), dar și pentru informarea potențialilor
parteneri de cooperare interuniversitară/internațională.
(2) Pachetul informativ cuprinde, pe lângă elementele de identificare a fiecărei facultăți,
următoarele elemente:
• Scurtă prezentare a Universității și a facilităților oferite în campus;
• Calendarul anului universitar;
• Procedurile de înmatriculare;
• Prezentarea sintetică a planurilor de învățământ aplicabile în fiecare an de studiu (Structura
anului universitar pe semestre);
• Precizarea perioadei/perioadelor din fiecare semestru/an universitar în care se fac opțiuni pentru
(pachete de) discipline opționale și facultative cuprinse în planul de învățământ al
semestrului/anului următor;
F 03.07/Ed.2

Document public

REGULAMENT
Regulament de aplicare a sistemului european de
acumulare și transfer de credite de studii (ECTS)

Cod document
R-05-14
Pag./Total pag.
Data

5/8
20.09.2019

Ediţie/Revizie

6/ 0 1 2 3 4 5

•

Descrierea schematică a fiecărei discipline cuprinse în planul de învățământ (Rezumatul fisei
disciplinei): denumirea disciplinei în limba română și în limba engleză; statutul disciplinei
(obligatoriu, opțional, facultativ); precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovare
prealabilă a unor alte discipline (pre-requisires); enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme
ale disciplinei; biografiaa minimală obligatorie; numărul de ore de curs/seminar/ lucrări
aplicative/proiectare; procedura de evaluare a cunoștițelor (examen, colocviu sau verificare pe
parcursul semestrului); numărul de credite acumulate prin promovare.
(3) Acest Pachet informativ are caracter anual și este făcut public prin difuzarea gratuită în
rândul studenților și cadrelor didactice sub forma unui Ghid de studii și prin afișare pe site-ul
universității, cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea anului universitar.
(4) Departamentul de consiliere profesională, din cadrul Universității, asistă studenții în
alegerea rutei de studii prin valorificarea optimală a conținutului informativ al Ghidului de studii.
Art. 5 (1) Având în vedere finalitatea formativă distinctă a ciclurilor de studii universitare de licență
și de master, transferul de credite poate fi operat numai în cadrul aceluiași ciclu de studii
universitare.
(2) Facultățile pot aloca credite peste nivelul a 180 sau 240 de credite aferente studiilor
complete de licență pentru discipline și activități formative complementare planurilor de învățământ
(cursuri desfășurate în temeiul parteneriatelor strategice dintre universitate și structuri
reprezentative ale mediului de afaceri, cursuri alternative desfășurate în timpul vacanțelor etc.).
Alocarea de credite se face în funcție de cantitatea de muncă necesară pentru promovarea
probei/probelor finale.
(3) Creditele se recunosc, echivalează și transferă în scopul eventualei continuări a studiilor
în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele:
a) instituțiile de învățământ superior sunt acreditate instituțional;
b) programele de studii au același nivel de calificare în Cadrul European al Calificărilor;
c) programele de studii sunt în același domeniu fundamental;
d) programele de studii conduc către competențe/rezultate ale învățării similare
Art. 6 Creditele permit: mobilitatea studenţilor, recunoaşterea perioadelor de studii, recunoaşterea
diplomelor, diversificarea gradului de opţiuni ale studentului şi flexibilitatea programului de studii
în cadrul planului de învăţământ, includerea unor discipline noi în programul de studii,
recunoaşterea perioadelor compacte de studiu efectuate în alte universităţi, integrarea în normele
sistemului de învăţământ european.
Art. 7 Cuantificând volumul de muncă necesar învăţării, creditele monitorizează mai precis
programele de studii. Un program de studii conţine ansamblul disciplinelor studiate de către fiecare
student în contextul creşterii ponderii disciplinelor opţionale (traseul educaţional).
Art. 8 În Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, sistemul ECTS este folosit pentru:
• evidenţa rezultatelor profesionale ale studenţilor – funcţia de evaluare a acumulării
cunoştinţelor;
• calcularea performanţelor individuale ale studenţilor şi clasificarea acestora;
• aprecierea şi echivalarea studiilor efectuate în alte instituţii de învăţământ superior, din ţară sau
străinătate – funcţia de transfer.
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Art. 9 Creditele transferabile sunt aplicate tuturor studiilor universitare (licenţă, master şi doctorat)
şi studiilor şi cursurilor postuniversitare, în concordanţă cu reperele acceptate pe plan european.
Creditele se pot aduna pe cicluri de studii universitare (nu între cicluri), în module pentru obţinerea
competenţelor asigurate printr-un program de studii, certificate prin diplomă, sau a competenţelor
oferite de un program complementar (din acelaşi domeniu sau domenii înrudite).
Art. 10 Creditele şi notele sunt recunoscute prin contractul de studiu.
Art. 11 Recunoaşterea creditelor transferabile va avea loc cu aprobarea Consiliului Facultăţii sau a
Comisiilor de echivalare la nivelul fiecărei facultăţi, validată de Senatul Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău.
Art. 12 Studentul poate fi transferat de la o formă de învăţământ la alta, de la un program de studii
la altul sau de la o facultate la alta, ţinându-se seama de aplicarea sistemului de credite transferabile
şi compatibilitatea planurilor de învăţământ.
Art. 13 Creditele sunt transferabile de la o instituţie de învăţământ la alta, pe discipline, grupuri de
discipline (module) sau pe perioade compacte de studiu (transfer orizontal).
Art. 14 Aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din regulamentele bazate pe ECTS reprezintă
atribuţia structurilor academice direct responsabile de coordonarea şi derularea procesului didactic
la nivelul respectiv (licenţă, master, doctorat).
Art. 15 Modalitatea de aplicare a ECTS pentru evidenţa rezultatelor profesionale ale studenţilor
este descrisă în:
• Regulamentul privind activitate didactică și activitatea profesională a studenților din UBc ciclul de studii universitare de licenţă;
• Regulamentul privind activitate didactică și activitatea profesională a studenților din UBc ciclul de studii universitare de master;
• Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare de doctorat
în cadrul UBc.
Art. 16 Disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al unui an universitar, la ciclul
de studii universitare de licenţă, sunt creditate în limita celor 60 de credite aferente.
Art. 17 Disciplinele facultative şi/sau opţionale studiate peste limita minimă impusă de planul de
învăţământ permit acumularea de credite suplimentare.
Art. 18 Creditele odată obţinute, sunt definitive. Ele sunt recunoscute pe întreaga durată a
şcolarităţii şi recunoaşterea lor nu este afectată de modificările planurilor de învăţământ, cu excepţia
studenţilor exmatriculaţi datorită încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie universitară.
Art. 19 Un examen promovat într-un an universitar anterior este recunoscut ca promovat, chiar dacă
se modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă.
Art. 20 Pentru un an universitar sunt alocate 60 de unităţi de credit, distribuite în două semestre.
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Art. 21 Înscrierea în anul universitar următor se face pe baza rezultatelor profesionale obţinute în
anul precedent sau în anii precedenți.
Art. 22 Numărul de unităţi de credit atribuit fiecărei discipline este dependent de volumul activităţii
necesare studierii şi promovării disciplinei.
Art. 23 Pentru creditele restante se plăteşte o taxă, conform Listei taxelor aplicabile în universitate.
Art. 24 Studentul poate urma, în cursul unui an universitar, mai multe cursuri opţionale.
(1) Creditele obţinute în plus se constituie în credite suplimentare.
(2) Creditele suplimentare nu pot substitui creditele aferente materiilor obligatorii.
Art. 25 Condițiile de frecvență a activităților didactice pentru promovarea fiecărei discipline sunt
prevăzute în Fișa disciplinei (Programa analitică) conform Regulamentului privind activitatea
didactică și activitatea profesională a studenților din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
(licență, master, doctorat).
Art. 26 Pentru promovarea creditelor restante se poate susţine examen de trei ori într-un an
universitar, la o disciplină dată.
Art. 27(1) Promovarea examenului implică şi acordarea numărului de credite prevăzute pentru
disciplina respectivă.
(2) Numărul de credite alocat unei discipline nu este divizibil.
Art. 28 Pentru a putea solicita reexaminarea în vederea măririi notei, un student trebuie să nu aibă
nici un credit restant (să fie integralist). Studenţii care nu au credite restante pot susţine reexaminări
pentru mărirea notelor în sesiunea de reexaminare I.
Art. 29 (1) Studenţii la ciclul de studii universitare de licență care nu obţin creditele necesare
promovării în anul universitar următor, se pot înscrie în an suplimentar, cu condiția să satisfacă
cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care îşi reiau studiile, conform regulamentelor în
vigoare.
(2) Prin anul suplimentar se prelungeşte durata totală a studiilor.
Art. 30 Studenţii din anul suplimentar refac disciplinele nepromovate în regim cu taxă, prin
recontractarea acestor discipline.
Art. 31 Obţinerea creditelor corespunzătoare unui an de studii se poate amâna până la finalizarea
studiilor.
Art. 32 Pentru examenul de finalizare de studii trebuie acumulat numărul total de credite alocat
disciplinelor obligatorii şi opţionale din programul de studiu ales - din cele oferite de planul de
învăţământ.
Art. 33 Cazurile de forţă majoră (concedii medicale, de maternitate etc.) sunt stabilite în
Regulamentul privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenţilor din UBc.
Art. 34 Disciplinele facultative (liber alese) se oferă pe întreaga durată a programului de studii şi
sunt creditate separat.
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Art. 35 Studenţii de la formele de învăţământ I.D. şi I.F.R. beneficiază de acelaşi număr de credite
ca la învăţământul cu frecvenţă.
Art. 36 Fiecare an de studii universitare de masterat are alocate 60 de unităţi de credit transferabil,
în principiu câte 30 de unităţi de credit pentru fiecare semestru.
Art. 37 Fiecare disciplină din planul de învăţământ are alocat un număr de credite, proporţional cu
volumul de muncă necesar a fi depus de student, pentru însuşirea cunoştinţelor şi promovarea
examenului.
Art. 38 Studenţii de la ciclul de studii universitare de master, care nu au obţinut numărul de unităţi
de credit necesare pentru promovarea unui an universitar (20 unităţi de credit), pot continua studiile
în cursul unui an suplimentar.
Art. 39 Pentru activităţile cuprinse în planul de învăţământ al programului de pregătire bazat pe
studii universitare avansate de doctorat se acordă 30 de credite transferabile. Numărul de credite se
stabileşte în funcţie de durata şi conţinutul planului de învăţământ (curriculei), al fiecărui modul din
structura programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate.
Art. 40 Creditele obținute într-un program de master de cercetare sau parcurgerea unor stagii
anterioare de doctorat și/ori a unor stagii de cercetare științifică, desfășurate în țară sau în
străinătate, în universități ori în unități de cercetare-dezvoltare de prestigiu, pot fi recunoscute ca
echivalente cu cele dintr-un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate. Echivalarea
este propusă de către conducătorul de doctorat și se aprobă de către Consiliul Școlii de Studii
Doctorale.
Art. 41 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău îşi rezervă dreptul de a refuza echivalarea
studiilor efectuate în instituţii cu care nu există convenţii de recunoaştere a studiilor sau care nu
aplică sistemul ECTS. Hotărârea în aceste cazuri este luată de către Consiliul facultăţi şi nu poate fi
atacată.
Art. 42 Prin utilizarea ECTS pentru aprecierea studiilor efectuate în alte instituţii de învăţământ
superior, din ţară sau străinătate, se realizează funcţia de transfer a unităţilor de credit.
Art. 43 Se va avea în vedere faptul că recuperarea materiilor, care nu au fost studiate în străinătate,
trebuie să poată fi planificată astfel încât să nu existe suprapuneri temporale ale materiilor restante.

DISPOZIŢII FINALE
Art. 44 Metodologia de echivalare a creditelor pentru studenţii Erasmus + se găseşte în R-05-15,
Regulament de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate.
Art. 45 Regulamentul a fost aprobat inițial în 03.04.2006, iar ediția 6, revizia 0 a fost aprobată în
ședința Senatul universitar din data de 20.09.2019.
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