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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa aplică Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS –
European Credit Transfer System) atât pentru evaluarea activităţii propriilor studenţi de la toate
formele de învăţământ (cu frecvenţă şi la distanţă), cât şi pentru operarea transferului de rezultate
obţinute de studenţi de la şi la alte universităţi din ţară şi străinătate.
Art. 2
Prevederile acestui regulament sunt valabile pentru ciclul de studii de licenţă şi ciclul de studii de
master.
Art. 3
Prezentul Regulament are la bază următoarele acte normative:
 Ordinul M.E.C nr. 3.666/ 2012 - privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor
studentului
 Legea 1 / 2011– Legea Educaţiei Naţionale actualizată;
 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
 HG Nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă;
 Ordinul M.E.C nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă;
 HG nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
 Ordinul M.E.C nr. 3617/ 6.03 2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de
Credite Transferabile (ECTS);
 OUG 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste
locurile finanţate de la buget;
 Legea nr 69 din 28 aprilie 2000 – Legea educaţiei fizice şi sportului actualizată;
 O.M. nr. 5745/17.09.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a
programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru
profesia didactică;
 OMECTS 6501/19.12.2012 pentru completarea OMECTS nr.5745/17.09.2012;
 O.U.G. nr. 49/24.06.2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării
ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative.
Art. 4
Sistemul European de Credite Transferabile permite armonizarea învăţământului superior de la UEM
Reşiţa cu învăţământul superior european, pe baza creditelor transferabile, prin atingerea obiectivelor
de compatibilitate, flexibilitate şi transferabilitate, atât pentru a facilita mobilitatea studenţilor, cât şi
pentru ca absolvenţii universităţii să-şi poată utiliza calificarea, competenţele şi abilităţile în întreg
spaţiul european al pieţei muncii.

CAPITOLUL II: Elemente fundamentale ale Sistemului European de
Credite Transferabile
Art. 5
(1) Sistemul de Credite Transferabile este un sistem de învăţământ centrat pe student, prin care se
cuantifică cantitatea medie de muncă pe care studentul o desfăşoară pe întreaga perioadă de studii
pentru atingerea obiectivelor de pregătire pe fiecare ciclu de studii.
(2) Creditele sunt asociate disciplinelor din planul de învăţământ. 1 credit transferabil echivalează cu
25-30 de ore de activitate globală (interacţiunea didactică propriu-zisă (activitatea frontală),
documentare, proiecte, redactarea unor materiale specifice, consultaţii, pregătire individuală pentru
evaluare, etc.).
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(3) Creditele sunt numere întregi mai mici sau egale cu 30, asociate disciplinelor cuprinse în planurile
de învăţământ.
(4) Creditele reflectă cantitatea de muncă investită de student pentru însuşirea unei discipline, sub
toate aspectele: curs, seminar, lucrări de laborator, proiecte, practică, teme, cercetare, studiu individual
şi nu se referă la calitatea pregătirii studentului sau la performanţele studentului şi nici la importanţa
disciplinei/activităţii sau gradul ei de dificultate.
(5) Alocarea de credite se face în conformitate cu practica universitară internaţională, pentru o medie
de 1.500-1.800 ore de pregătire pe an /student.
(6) În cazul în care studentul a promovat discipline în cadrul unui alt program de studiu anterior şi care
se regăsesc în planul de învăţământ al programului de studii pe care îl urmează în prezent, facultăţile
pot proceda la recunoaşterea notelor şi transferul creditelor aferente conform Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Centrului de resurse de informare și documentare (R30).
Art. 6
(1) Creditele alocate unei discipline prin planul de învăţământ sunt dobândite de student în urma
obţinerii notei minime 5 sau a calificativului admis la evaluarea cunoștinţelor.
(2) Creditele alocate unei discipline nu se pot obţine în etape şi nu se pot fragmenta.
Art. 7
Diplomele de finalizare a studiilor universitare oferă atât drepturi academice de continuare a studiilor
la un ciclu de studii de nivel mai înalt, cât şi drepturi profesionale de a exercita o profesie prin
atingerea unor standarde minime de calificare, competenţe şi abilităţi de recunoaştere academică a
titlurilor într-un sistem uşor de comparat şi de interpretat în întregul spaţiu European al învăţământului
superior, conform primului obiectiv al procesului Bologna (1999).
Art. 8
(1) Ghidul de studii este documentul care conţine toate informaţiile privind activitatea didactică din
cadrul fiecărei facultăţi din Universitatea „Eftimie Murgu”, necesare atât propriilor studenţi, cât şi
pentru informarea partenerilor potenţiali de cooperare interuniversitară.
(2) Ghidul de studii trebuie să conţină:
a) Prezentarea universităţii şi a facultăţii;
b) Prezentarea calendarul anului universitar;
c) Prezentarea procedurilor de admitere şi absolvire ale fiecărui ciclu de studii;
d) Prezentarea procedurilor de înmatriculare;
e) Prezentarea ofertei educaţionale pe domenii şi programe/specializări;
f) Prezentarea fişelor de competenţe pentru fiecare program/specializare;
g) Prezentarea sintetică a planurilor de învăţământ pentru fiecare an de studiu, de la fiecare
domeniu/specializare;
h) Prezentarea pachetului de discipline opţionale şi facultative, cu precizarea perioadei din
semestru II al anului universitar precedent când se poate opta pentru disciplinele opţionale
şi facultative cuprinse în planul de învăţământ al anului următor de studii;
i) Prezentarea fişelor fiecărei discipline cuprinse în planul de învăţământ, care trebuie să
includă: denumirea disciplinei; codul unic de identificare şi statutul disciplinei (obligatorie,
opţională, facultativă); semestrul de predare şi numărul de ore de curs/seminar/lucrări
aplicative/proiect; obiectivele şi principalele capitole/teme ale disciplinei; procedura de
evaluare a cunoştinţelor (examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestrului);
numărul de credite acumulate prin promovare; bibliografia minimală obligatorie.
Art. 9
În funcţie de ciclul de studii, la finalizarea studiilor se eliberează urătoarele tipuri de diplome:
1) Diplomă de licenţă/inginer, însoţită de Suplimentul la diplomă, la finalizarea studiilor de
licenţă;
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2) Diplomă de master, însoţită de Suplimentul la diplomă, la finalizarea studiilor universitare
de master;
3) Diplomă de doctor, la finalizarea studiilor universitare de doctorat.

CAPITOLUL III: Alocarea creditelor transferabile
Art. 10
Principiul fundamental al sistemului ECTS este că 60 de credite reprezintă întreaga cantitate de muncă
a unui student pe un an de studiu, iar pe un semestru vor fi atribuite 30 credite.
Art. 11
Fiecare disciplină din planul de învăţământ pe care studentul o va urma trebuie să aibă alocat un
număr de credite. Alocarea creditelor pe fiecare disciplină se va face în exclusivitate în funcţie de
volumul de muncă necesar pentru toate activităţile prevăzute, în funcţie de:
a) durata de timp a activităţilor de curs, seminar, laborator şi proiect ale disciplinei (ore pe
disciplină);
b) ponderea activităţilor de studiu individual: consultarea cărţilor şi lucrărilor din referinţele
bibliografice, pregătirea seminariilor şi a lucrărilor de laborator, efectuarea de teme,
redactarea de referate şi lucrări, elaborarea de proiecte, rapoarte de stagii de practică şi de
cercetare.
Art. 12
În atribuirea creditelor pe discipline de studiu se vor respecta criterii unitare pentru toate facultăţile
Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în următoarele combinaţii:
Ore disciplină
5 ore
4 ore
3 ore
2 ore

Combinaţii
3+2, 2+3, 0+5
2+2, 3+1, 1+3, 0+4
2+1, 1+2, 3+0, 0+3
1+1, 2+0, 0+2

Credite acordate
4-8
3-8
2-6
1-3

Art. 13
La Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa creditarea disciplinelor se face după cum urmează:
a) Disciplinele obligatorii şi opţionale din fiecare semestru vor avea un total de 30 de credite;
b) Disciplinele „Practică de domeniu”, „Practică de specialitate”, „Practică” din planurile
de învăţământ ale programelor de studii universitare de licență vor fi creditate pentru o
perioadă compactă/săptămânală de maximum 90 de ore cu 2-5 credite, incluse în cele 30 de
credite pe semestru;
c) Disciplinele „Practică de specialitate”, „Practică profesională / de proiectare I”,
„Practică profesională / de proiectare II” şi „Practică profesională / de proiectare III”
din planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare de master vor fi creditate
cu câte 3-10 credite, incluse în cele 30 de credite pe semestru, în funcție de standardele de
calitate ARACIS specifice programelor de studii;
d) Disciplinele „Cercetări pentru elaborarea lucrării de licență”, „Practică pentru
proiectul de diplomă” din planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare de
licenţă va fi creditată cu 4-10 credite, incluse în cele 30 de credite pe semestru, în funcție de
standardele de calitate ARACIS specifice programelor de studii;
e) Disciplinele ,,Cercetare științifică pentru elaborarea lucrării de disertaţie”, „Practică
pentru elaborarea lucrării de disertaţie” din planurile de învăţământ ale programelor de
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f)

g)
h)

i)
j)

studii universitare de master va fi creditată cu 6-20 credite, incluse în cele 30 de credite pe
semestru, în funcție de standardele de calitate ARACIS specifice programelor de studii;
Disciplinele „Elaborarea lucrării de licenţă/ proiectului de diplomă”, "Documentare şi
elaborare lucrare licenţă" din planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare
de licenţă vor fi creditate cu 4-10 credite, în funcție de standardele de calitate ARACIS
specifice programelor de studii;
Disciplina ,,Elaborarea lucrării de disertaţie” din planurile de învăţământ pentru
programele de master va fi creditată cu 10 credite.
Disciplina „Educaţie fizică” / „Educaţie fizică şi sport I / II / III / IV” are statut de
disciplină complementară impusă, este inclusă în primele 4 semestre în numărul de
ore/săptămână, se finalizează cu calificativul Admis/Respins şi se creditează cu 3-4 credite
transferabile, credite identificabile în suplimentul la diplomă. Aceste credite, conform
deciziei interne a universității, pot fi incluse în cele 240 credite obligatorii sau pot să le
exceadă.
Disciplinele facultative sunt creditate distinct cu credite suplimentare peste cele 30 de
credite;
Disciplinele din Programul de formare psihopedagogică nivel I/II sunt facultative şi se
creditează distinct.

Art. 14
Aceeaşi disciplină poate fi prevăzută cu număr diferit de credite în structura planurilor de învăţământ
ale facultăţilor din universitate în conformitate cu art.11.
Art. 15
Studentului i se atribuie creditele integral numai în urma unei forme de evaluare (examen, colocviu sau
verificare pe parcurs) la care a obţinut minim nota 5(cinci) sau calificativul admis.
Art. 16
Durata studiilor de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă şi la distanţă este aceeaşi, iar numărul
de credite de studii este acelaşi pentru toate formele de învăţământ.
Art. 17
(1) Studiile universitare de licenţă se organizează pe domenii de studii, care cuprind una sau mai multe
programe/specializări universitare.
(2) Un domeniu de studiu este definit prin cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, iar
programele/specializările sunt modalităţi alternative de a dobândi cunoştinţe şi competenţe definitorii
pentru un domeniu de studiu.
Art. 18
Studiilor universitare de licenţă li se alocă un număr de credite transferabile cuprins între 180 şi 240 şi
pot fi urmate pe locuri fără taxă sau cu taxă.
Art. 19
(1) Durata cumulată a ciclului I – Studii universitare de licenţă şi a ciclului II – Studii universitare de
masterat trebuie să corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de studiu transferabile.
(2) Studiile universitare de licenţă corespund unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240
de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT şi se finalizează prin nivelul 6 din Cadrul
European al Calificărilor pe tot parcursul vieţii şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.
(3) La învăţământul cu frecvenţă, durata specifică a studiilor universitare de licenţă este, după caz, de 3
- 4 ani şi corespunde unui număr de minimum de 60 credite de studii transferabile pentru un an de
studii.
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(4) Durata studiilor de licenţă pentru învăţământul universitar din domeniile ştiinţe inginereşti, ştiinţe
juridice şi teologie pastorală este de 4 ani.
(5) Programele de studii universitare de masterat reprezintă al doilea ciclul de studii universitare şi se
finalizează prin nivelul 7 din Cadrul European al Calificărilor pe tot parcursul vieţii şi din Cadrul
Naţional al Calificărilor.
(6) Acestea au o durată normală de 1 – 2 ani şi corespund unui număr de credite de studii transferabile
de 60, respectiv 120.
Art. 20
Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se poate face numai după finalizarea studiilor de
licenţă şi obţinerea Diplomei de licenţă (sau echivalentă) şi a Suplimentului la diplomă, pentru
aprofundarea studiilor în acelaşi domeniu sau într-un domeniu apropiat.
Art. 21
Transferul de credite poate fi operat numai în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare (licenţă
sau masterat), dată fiind finalitatea distinctă a ciclurilor.
Art. 22
(1) Anul universitar de studii are două semestre.
(2) Fiecare semestru este de 14 săptămâni de activitate didactică (curs, seminar, laborator, proiect,
stagii de practică), cu un număr de 12-28 de ore pe săptămână pentru studenţi.
Art. 23
(1) Unitatea de bază în planul de învăţământ este semestrul, care cuprinde cele 14 săptămâni de
activitate didactică şi 3 săptămâni sesiune de examene, precum şi sesiuni de reexaminări (restanţe).
(2) În ultimul semestru, de regulă la final, se pot prevedea 2-4 săptămâni destinate elaborării lucrării de
licenţă/disertaţie sau a proiectului de diplomă, după caz, în conformitate cu standardele specifice
ARACIS.
Art. 24
Stagiile de practică se desfăşoară conform planului de învăţământ aprobat pentru fiecare program de
studiu. Planul de învăţământ este anexă la contractul de studii pe care-l încheie fiecare student cu
universitatea.
Art. 25
(1) În fiecare semestru se studiază 2-8 discipline obligatorii şi opţionale în vederea acumulării celor 30
de credite.
(2) Disciplinele obligatorii (fundamentale, în domeniu şi de specialitate) oferă cunoştinţe şi
competenţe generale pentru domeniul de licenţă.
(3) Disciplinele opţionale (de specialitate şi complementare) vizează aprofundarea unor cunoştinţe şi
competenţe specifice specializării urmate de către student, precum şi abilităţi cognitive specifice
profesiei.
Art. 26
(1) Studenţii vor alege, în săptămânile 13 şi 14 ale semestrului II al anului universitar precedent, câte o
disciplină din fiecare pachet/modul de discipline opţionale în funcţie de programul de studii pe care-l
urmează, după o temeinică informare şi consiliere de către tutorele de an.
(2) O dată aleasă o disciplină opţională, ea devine obligatorie pentru anul universitar următor în urma
semnării contractului anual de studii şi se înscrie în Anexa 1 a acestuia.
(3) Stabilirea disciplinei opţionale care se va organiza, dintr-un pachet/modul de discipline opţionale,
se va realiza în baza majorităţii opţiunilor studenţilor respectivului program de studii, exprimată în
termen.
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Art. 27
(1) Studenţii pot alege în plus, în săptămânile 13 şi 14 ale semestrului II al anului universitar
precedent, din oferta facultăţii şi/sau din modulul de „Formare psihopedagogică”, discipline
facultative, care se creditează distinct cu credite suplimentare peste cele 30 de credite şi se înscriu în
Anexa 1 a contractului anual de studii.
(2) Rezultatele de la aceste discipline sunt consemnate în Registrul matricol şi în Suplimentul la
diplomă. Opţiunea scrisă pentru o disciplină sau un pachet de discipline facultative se poate concretiza
dacă există minim 10 studenţi, care au optat pentru acea disciplină, cu scopul de a se asigura calitatea
şi eficienţa financiară necesare la nivel de program/specializare.
Art. 28
Disciplinele din planurile de învăţământ vor fi codificate printr-un sistem unic, la nivelul universităţii,
de forma:
Codul de identificare a unei discipline:
anul universitar începând cu care
aa
se aplică planul de învăţământ
PPPPP denumirea programului de studii

aaPPPPPs000CTcslp
Exemplu: 13 – pentru anul universitar 2013-2014
14 – pentru anul universitar 2014-2014
Exemplu:IM*** – Inginerie mecanică
AATCS – Administrarea afacerilor în
turism, comerţ şi servicii
semestrul în care se studiază
Exemplu: 2 – semestrul 2, anul I
disciplina (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
5 – semestrul 1, anul III
numărul de ordine al disciplinei în Exemplu: 001, 002,003,….
nomenclatorul disciplinelor din
cadrul programului de studii
categoria disciplinei
Exemplu: F – Disciplină fundamentală
D – Disciplină în domeniu
S – Disciplină de specialitate
C – Disciplină complementară
DOU – Discipline la opțiunea
universității

s
000

C

T

tipul disciplinei

c
s
l
p

numărul de ore de curs
numărul de ore de seminar
numărul de ore de laborator
numărul de ore de proiect

Exemplu: O – Disciplină obligatorie
A – Disciplină la alegere (opţională)
F – Disciplină facultativă
Exemplu: 2 – 2 ore de curs pe săptămână
Exemplu: 0 – 0 ore de seminar pe săptămână
Exemplu: 2 – 2 ore de laborator pe săptămână
Exemplu:1 – 1 oră de proiect pe săptămână

Art. 29
Durata pregătirii universitare pe cele două cicluri de studii universitare (licenţă şi masterat) va fi:

Ciclul de studii
Ciclul I – licenţă
Numărul de ore/săpt.
Stagiile de practică
Cod: R7

Durata studiilor universitare
Facultatea de
Facultatea de
Facultatea de
Inginerie şi
Ştiinţe Economice
Ştiinţe Sociale
Management
4 ani – 8 semestre
3 ani – 6 semestre
3 ani – 6 semestre
26 – 28 ore
22-28 ore
22 – 28 ore
Conform
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60 – 90 ore

84 - 90 ore

standardelor
ARACIS
Elaborarea lucrării de
Min. 2 saptamani
Conform
licenţă/proiectului de
56 ore
standardelor
diplomă
ARACIS
Susţinerea Examenului de licenţă: conform Metodologiei de finalizare a studiilor
Ciclul II - masterat
1,5 (M3) – 2 ani
2 ani
2 ani
(M4)
(4 semestre)
(4 semestre)
(3 – 4 semestre)
Numărul de ore/săpt.
Conform
26 – 28 ore
12 – 20 ore
standardelor
ARACIS
Stagiile de practică
Practică
profesională sau
practică de
cercetare: min. 60
Conform
ore (M3), min. 90
84 – 90 ore
standardelor
ore (M4).
ARACIS
Practică pentru
elaborarea lucrării
de disertaţie: min.
60 ore.
Elaborarea lucrării de
Activitate parţial
Conform
disertaţie
asistată în ultimul
Min. 2 saptamani
standardelor
semestru
ARACIS
Art. 30
(1) Durata standard a unei discipline de studiu este de un semestru.
(2) Dacă pregătirea la o disciplină necesită două sau trei semestre, fiecare parte va fi tratată ca unitate
de studiu distinctă notată prin indicii 1, 2, 3 şi prevăzută cu activităţi de: curs, seminar, laborator şi/sau
proiect care se vor finaliza după fiecare semestru.
Art. 31
Recunoaşterea creditelor pentru studenţii mobili se realizează la nivel de universitate, conform
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului de resurse de informare și documentare
(R30).
Art. 32
Recunoaşterea notelor se va face prin corelarea dintre Scala de notaţie din România şi Scala de notaţie
ECTS :
Scala de
notaţie ECTS
A

Scala de
notaţie din
România
10

B

9

C

7-8

D

6

Cod: R7

Calificative ale
rezultatelor

Distribuţia procentuală a
studenţilor

EXCELENT
(excellent)
FOARTE BINE
(very good)
BINE
(good)
SATISFĂCĂTOR
(satisfactory)

Între primii 10% din cei evaluaţi şi
promovaţi
Între următorii 25% după A
Între următorii 30% după B
Între următorii 25% după C
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E

5

FX

3-4

F

1-2

SUFICIENT
(Sufficient)
INSUFICIENT
(fail)
INACCEPTABIL
(fail)

Între ultimii 10% din cei evaluaţi şi
promovaţi
Nepromovat, necesită relativ puţină
muncă suplimentar pentru a
promova
Nepromovat, necesită multă muncă
suplimentară pentru a promova

Art. 33
(1) Promovarea studenţilor în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa se face pe fiecare ciclu
de studii.
(2) Ciclul I de studii de licenţă este absolvit dacă sunt obţinute minim 240 de credite la domeniile de
ştiinţe inginereşti și științe juridice (4 ani de studii), respectiv 180 de credite pentru celelalte domenii
de licenţă, cu durata studiilor de 3 ani.
(3) Ciclul II de studii de masterat, cu durata studiilor de 1 - 2 ani, este absolvit dacă sunt obţinute
minim 60 - 120 de credite, după caz.
Art. 34
(1) Finalizarea studiilor de licenţă se realizează o dată cu promovarea examenului de licenţă/diplomă,
care se desfăşoară conform Metodologiei de finalizare a studiilor de licenţă, publicată în fiecare an.
(2) Promovarea examenului de licenţă/diplomă conduce la atribuirea de maximum 10 credite, alocate
suplimentar față de cele 30 aferente ultimului semestru.
Art. 35
(1) Finalizarea studiilor de masterat se realizează o dată cu promovarea examenului de disertație, care
se desfăşoară conform Metodologiei de finalizare a studiilor de masterat, publicată în fiecare an.
(2) Promovarea examenului de disertație conduce la atribuirea de maxim 10 de credite, alocate
suplimentar față de cele 30 aferente ultimului semestru.
Art. 36
Trecerea dintr-un an de studii în altul pe fiecare ciclu de studii este condiţionată de obţinerea de minim
30 de credite, din cele 60 de credite aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de
învăţământ al programului de studii în anul de studii curent.
Art. 37
(1) Studenţii cu taxă sau fără taxă, care nu acumulează într-un an universitar un total de minim 30
credite, pot urma, la cerere, un „an suplimentar de studii”, care se va face numai în regim de studii cu
taxă. În cazul în care studentul nu depune cerere de an suplimentar, acesta este exmatriculat.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), studenţii anilor I de studii, care nu acumulează minim 30
de credite sunt exmatriculaţi. Reluarea studiilor în astfel de situaţii se poate realiza numai prin
susţinerea unui nou examen de admitere.
(3) Cererea se va depune la secretariatul facultăţii, până cel târziu la data de 25 septembrie a fiecărui
an.
(4) În cazul studenţilor, care beneficiază de sesiune de reexaminări extraordinare (sportivi şi cazuri
medicale), depunerea cererilor pentru an suplimentar se poate face până cel târziu la data de 15
octombrie.
Art. 38
(1) Reluarea studiilor se face din anul nepromovat, cu obligativitatea de a reface toate activităţile la
disciplinele nepromovate.
(2) Disciplinele promovate sunt recunoscute ca promovate, indiferent dacă se modifică numărul de
credite alocat prin divizarea unei discipline de semestru în două discipline pe două semestre sau prin
comasarea a două discipline din două semestre într-o disciplină de un semestru.
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(3) Orice alte situaţii de această natură vor fi reglementate conform prevederilor Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea Centrului de resurse de informare și documentare (R30).
Art. 39
(1) Creditele se pot obţine şi în avans la disciplinele dintr-un semestru următor, conform opţiunii
studentului prin contractul de studii anual sau la cerere, în cazul unor mobilităţi.
(2) Creditele aferente disciplinelor în cauză vor putea fi reportate în semestrele în care sunt prevăzute
disciplinele promovate, din momentul promovării examenului, VP-ului sau colocviului.
Art. 40
(1) Pentru asigurarea implementării şi monitorizării aplicării ECTS, la nivelul anilor de studii sunt
desemnaţi tutori de ani, care asigură consilierea studenţilor privind activitatea studenţilor în sistemul
de credite transferabile şi semnarea la timp a contractelor de studii anuale.
(2) La începutul fiecărui an universitar, decanii vor desemna în scris tutorii de an pentru fiecare
program, care începe şi vor lua măsuri de înlocuire a tutorilor, unde este cazul.
(3) Comisia CRID de la nivelul fiecărei facultăţi îndeplineşte şi funcţia de consiliere şi orientare în
vederea aplicării Sistemului de Credite Transferabile.
Art. 41
(1) Pot beneficia de sesiune specială de examene numai studenţii cuprinşi în activităţi sportive sau în
activităţi artistice în care reprezintă universitatea sau fac performanţă, precum şi cei care au participat
la programe de mobilităţi internaţionale şi nu au acumulat credite transferabile. Studenţii care nu
îndeplinesc condiţiile de promovare în anul următor, se pot prezenta la maxim 3 discipline în cadrul
unei sesiuni de reexaminări, cu taxă pe disciplină, până la începerea noului an universitar sau
înaintea perioadei de înscriere pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor, în cazul
studenţilor din an terminal.
(2) În vederea integrării în sistemul de învăţământ şi pentru integrarea socială şi profesională a
sportivilor de performanţă, studenții sportivi de performanță pot beneficia de scutire de frecvență,
diferențiat, în funcție de nivelul la care activează:
- pentru sportivii componenţi ai loturilor olimpice, loturilor naționale: scutirea de frecvență poate
fi de până la 80%;
- pentru sportivii care activează la nivelul ligii I: scutirea de frecvență poate fi de până la 70%;
- pentru sportivii care activează la nivelul ligii a II-a: scutirea de frecvență poate fi de până la
50%;
- pentru sportivii care activează la nivelul ligii a III-a: scutirea de frecvență poate fi de până la
25%.
Studenţii trebuie să certifice calitatea de sportivi de performanţă prin documente eliberate de
federaţiile, cluburile sau asociaţiile sportive de specialitate la care sunt legitimaţi.

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 42
(1) La începutul fiecărui an universitar, în termen de 30 de zile de la începerea cursurilor se semnează
Contractul de studii între fiecare student şi universitate pe un an de studii.
(2) Studentul este consiliat de către tutorele de an în vederea alegerii, în cunoştinţă de cauză, a
disciplinelor opţionale şi facultative, cât şi în ceea ce priveşte adecvarea acestuia la procesele din
universitate.
Art. 43
(1) Studenţii cu taxă, care nu achită în termenele prevăzute ratele taxei de studii vor fi exmatriculaţi
după urmarea procedurilor prevăzute de regulamentele în vigoare.
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(2) Studenţii exmatriculaţi vor putea să-şi reia studiile prin reînmatriculare, la cerere, până la data de 1
octombrie, anul suplimentar de studii, la nivelul aceluiaşi an din care a fost exmatriculat, şi plata în
avans a primei rate din taxa de studii. Examenele promovate sunt recunoscute, iar la disciplinele
nepromovate vor fi refăcute toate activităţile didactice prevăzute în planul de învăţământ al noului an
universitar.
Art. 44
(1) Studenţii care nu pot să-şi mai continue studiile din diferite motive, pot întrerupe studiile la cerere
pe o perioadă de maximum 2 ani pe toată durata unui ciclu de studii, dar numai după parcurgerea
primelor două semestre şi obţinerea a minimului de 30 de credite în primul an de studii.
(2) Cererea pentru întreruperea studiilor se va depune la secretariatul facultăţii, la care este înmatriculat
studentul. Nu se poate acorda întreruperea studiilor în cazul studenţilor aflaţi în situaţie de
exmatriculare.
(3) După revenire, studentul îşi va relua studiile din anul în care le-a întrerupt, numai în regim cu taxă
şi va parcurge planul de învăţământ al promoţiei în curs, fiindu-i recunoscute numai disciplinele
promovate. Acest fapt va fi acceptat sub semnătură de către student în momentul întreruperii studiilor.
Art. 45
Absolvenţii cu Diplomă de licenţă, pentru ocuparea prin concurs a unui post în învăţământul primar şi
gimnazial, trebuie să posede certificatul de absolvire a „Modulului de pregătire psihopedagogică”, care
să corespundă unui număr de 30 de credite transferabile.
Art. 46
Absolvenţii cu Diplomă de master pot ocupa prin concurs un post în învăţământul liceal sau
universitar, dacă posedă certificatul de absolvire a „Modulului de pregătire psihopedagogică”, care să
corespundă unui număr de 60 de credite transferabile, obţinute în cadrul celor două cicluri I şi II.
Art. 47
(1) Absolvenţii cu diplomă de învăţământ superior de scurtă durată pot continua studiile în cadrul
ciclului I de studii universitare de licenţă şi pot obţine recunoaşterea creditelor transferabile în urma
înscrierii şi reuşitei la admitere conform „Metodologiei de admitere” la UEMR publicată în fiecare
an.
(2) Înmatricularea acestor studenţi se va face în anul de studii stabilit de Comisia CRID.
Art. 48
(1) Recunoaşterea unor perioade de studii universitare, nefinalizate cu o diplomă, se face numai prin
înscrierea şi reuşita la admitere conform „Metodologiei de admitere” la UEMR, publicată în fiecare an.
(2) Înmatricularea acestor studenţi se va face în anul de studii stabilit de Comisia CRID.
Art. 49
Universitatea „Eftimie Murgu” poate iniţia şi dezvolta programe de studii universitare de masterat la
solicitarea instituţiilor publice sau a altor parteneri, cu asigurarea finanţării de către aceştia.
Art. 50
Alocarea creditelor pentru disciplinele şi activităţile formative se face în funcţie de cantitatea de muncă
necesară pentru promovarea probei/probelor finale prevăzute.
Art. 51
(1) Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa în data
de 19.09.2019 şi intră în vigoare începând cu ziua aprobării.
(2) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă orice prevederi contrare, existe în
regulamentele şi documentele UEMR, aprobate anterior.
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