
EXTRAS DIN REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA 

PROFESIONALA A STUDENTILOR 

 

Art. 28 Structura anului de învăţământ prevede următoarele sesiuni de examene: două 
ordinare, cele din iarnă şi vară, şi sesiunea de restanţe şi în cazuri speciale, cu aprobarea 
Senatului Universităţii o sesiune de refacere a creditelor. Pentru studenţii anului terminal se 
aprobă de către Senat, la solicitarea Consiliilor facultăţilor, o sesiune specială de refacere a 
creditelor. 
 
Art. 29  Examenele pot fi susţinute numai în sesiunile de examen, parte integrantă a structurii 
anului universitar, aprobate de către Senatul Universităţii.  
 
Art. 30 Susţinerea examenelor în afara sesiunilor de examene se poate face doar cu avizului 
Senatului Universităţii, în situaţii excepţionale, la propunerea Decanului facultăţii, pe baza 
cererilor individuale. 
 
Art. 31 Dreptul de a se prezenta la examen îl au doar studenţii care şi-au îndeplinit integral 
obligaţiile profesionale din timpul anului, condiţiile de frecvenţă la activităţile didactice, precum şi 
obligaţiile financiare față de Universitate. 
 
 
Art. 32  
(1) Studentul are dreptul de a se prezenta o singură dată/sesiune ordinară la examenul de la o 
anumită disciplină. Prezentarea studentului la examen va fi admisă de cel mult 2 ori pe 
parcursul unui an universitar sau 3 ori in cazul in care Senatul Universitatii aproba o sesiune de 
reexaminare: 
a.  examinarea inițială din sesiunea de iarnă sau de vară,  
b.  examinarea ca restanță,  
c. reexaminarea, în cazul în care Senatul Universităţii aprobă o sesiune de refacere a creditelor. 
(2) Primele două prezentări la examen, dacă ele au loc în sesiunea de iarnă/vară respectiv 
restanță sunt gratuite, pentru restul examinărilor studentul plătind taxa stabilită de Consiliul de 
Administratie.  
 
Art. 33 Încheierea activităţii la disciplinele de învăţământ se realizează prin examen, colocviu 
sau verificare, după cum este prevăzut în planul de învăţământ. 
 
Art. 34  
(1) Aprecierea cunoştinţelor studenţilor se face cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare 
fiind nota 5. Evaluarea constă în examinarea cunoştinţelor teoretice şi, după caz, practice.  
(2) Un examen se promovează prin obţinerea notei minime (cinci) atât la examenul practic, cât 
şi la cel teoretic. O data ce una din probele examenului este promovată, ea rămâne 
recunoscută în continuare indiferent de rezultatul celorlalte probe. 
(3) O probă promovată, chiar în absența promovării examenului, va fi recunoscută la repetarea 
ulterioară a examenului, în anul de studiu respectiv. 



(4) Notele mai mici de nota 5 impun repetarea examenului într-o sesiune viitoare. 
(5) Condiţionarea primirii la examen se referă doar la îndeplinirea obligaţiilor didactice legate de 
disciplina respectivă, fără a face referiri la alte discipline din planul de învăţământ.  
 
Art. 35  
(1) Studenţii înscrişi la forma de învăţământ cu frecvenţă au obligaţia să participe la toate 
formele de activitate didactică prevăzute în planul de învăţământ. Fiecare disciplină este 
obligată să aibă un jurnal de prezenţă în care să înregistreze frecvenţa şi rezultatele activităţii 
studenţilor la orele de lucrări practice/stagii clinice/seminarii/cursuri pentru fiecare disciplină de 
predare.  
(2) Modul de frecventare a orelor de activitate didactică, precum şi îndeplinirea obligaţiilor sunt 
stabilite în raport cu specificul disciplinelor, de către şefii acestora şi aprobate de conducerea 
Facultăţii.  
(3) În cazul programelor de studii din cadrul domeniului Sănătate frecvenţa la cursurile şi 
activităţile practice ale disciplinei este obligatorie. Absenţele de la curs nu se recuperează decât 
în cadrul aceleiaşi săptămâni, cu altă serie, dacă este posibil. Absenţele nemotivate de la orele 
de curs într-un cuantum mai mare de 20% atrag după sine neprimirea studentului la 
examen/verificare/colocviu în sesiunea semestrului respectiv.  
 
 Art. 36 Prezentarea la examen este condiţionată de participarea la toate stagiile/lucrările 
practice/seminariile sau recuperarea integrală a eventualelor absenţe la acestea. Studenţii care 
absentează de la lucrări practice/stagii clinice/seminarii peste numărul maxim de absenţe admis 
(stabilit de fiecare disciplină în parte, dar nu mai mult de 20%) sau care nu obţin calificativul 
minim necesar la una sau mai multe lucrări de verificare/seminarii, se pot prezenta la examen 
numai după refacerea/promovarea acestora, după un program stabilit de fiecare disciplină şi 
după achitarea unei taxe stabilite de Senatul Universitar 
 
Art. 37 
(1) Motivarea absenţelor înregistrate la discipline se face de către conducerea facultăţii, pe baza 
actelor justificative şi a cererii individuale înregistrată la secretariat. Se pot motiva absenţele 
determinate de următoarele împrejurări:  
♦ cazuri de boală dovedite cu adeverinţe medicale tip; cererea va fi luată în considerare numai 
în cazul în care este depusă în termen de cel mult două săptămâni de la reluarea activităţii;  
♦ motive bine întemeiate, care vor fi aduse la cunoştinţa decanatului în prima zi de reluare a 
activităţii, pe bază de cerere scrisă;  
♦ activităţi efectuate în folosul Universităţii conform unei programări anterioare;  
♦ învoire prealabilă dată de decanat, în cazuri excepţionale.  
(2) Recuperarea activităţii practice este obligatorie şi în cazul existenţei unei motivări, dar, 
recuperarea se va efectua fără plata unei taxe suplimentare.  
 
Art. 54  
(1) Promovarea anului necesită obţinerea a minimum 45 de credite la programele de studiu din 
cadrul domeniului Sănătate şi 30 de credite la celelalte programe de studii din totalul celor 60 
alocate. Se pot transfera într-un an de studiu superior un număr de 15 de credite restante la 
programele de studiu din cadrul domeniului Sănătate, respectiv 30 la celelalte programe de 



studii. Nu se iau în calculul celor 45 de unităţi de credit, respective 30, unităţile obţinute în acel 
an din credite restante ale anilor precedenți.  
(2) Studentul care, deşi a realizat cele 45  de unităţi de credite, respective 30,  din examenele 
anului în curs, dar nu a promovat un număr suficient din credite transferabile, realizând în acest 
fel mai mult de 15, respective 30 de unităţi de credite nepromovate, nu poate beneficia de 
transferul celor 15, respectiv 30 unităţi de credite în anul superior şi va fi declarat nepromovat;  
(3) Creditele restante pot fi realizate în cadrul unui an complementar, la cererea studentului, cu 
respectarea prevederilor prezentului Regulament.  
 
Art. 55 Un student poate repeta un an de studii cel mult de două ori. Dacă nu reușește 
promovarea după cele 2 repetări, el va fi exmatriculat eliberandu-i-se situația școlară.  
 
Art. 56  
(1) În condiţiile promovării anului de studii, creditele restante din anul anterior pot fi realizate şi 
în anul următor de studii, dar numai în interiorul aceluiaşi ciclu.  
(2) Studentul care în urma frecventării anului complementar în interiorul ciclului rămâne cu până 
la 15, respective 30 unităţi credite nepromovate, după scăderea creditelor recunoscute şi a 
celor promovate în anul complementar, va beneficia de credite transferabile, fiind înscris în anul 
superior celui promovat.  
 
Art. 57 Promovarea în următorul ciclu de studii, în cazul programelor de studii Medicină, 
Medicină (în limba franceză), Medicină (în limba engleză), Medicină dentară implică obţinerea 
integrală a creditelor ciclului anterior (anii I-III). Nu pot fi transferate credite din ciclul I în ciclul II. 
La programul de studiu Farmacie trecerea in anul III de studiu este condionata de obtinerea 
tuturor celor 120 de credite aferente anului I şi II de studiu, obligativitatea obtinerii a minim 45 
de credite pe an de studiu fiind o alta conditie de promovare a anului de studiu. Creditele 
restante pot fi realizate numai în cadrul unui an complementar cu taxă, la cererea studentului.  
 
Art. 58 În anii complementari frecventaţi, studentul va plăti taxa de şcolarizare stabilită de 
Consiliul de Administraţie al Universităţii. 
 
Art. 59 În anii complementari obligaţiile didactice ale studentului se rezumă la disciplinele 
nepromovate. Disciplinele promovate vor fi recunoscute de decanii facultăţilor. Nu se admit 
credite în avans.  
 
Art. 60 Sistemul de credite transferabile este valabil pentru toate specializările Universităţii, 
inclusiv pentru cele care au un singur ciclu de studiu. 
  
Art. 61 Anul de studii este considerat promovat când studentul a obţinut minimum nota 5 la 
fiecare dintre disciplinele obligatorii şi cele opţionale solicitate şi a acumulat prin acestea cele 60 
de credite necesare. 
 
Art. 63 Studenţii exmatriculaţi într-un an universitar anterior pot fi reînmatriculaţi (excepţie 
exmatriculaţii din anul I care nu se reînmatriculează), în acelaşi an de studiu (anul de studiu 
nepromovat), în primii 5 ani de la exmatriculare, la cerere, cu acordul consiliului facultăţii și cu 



respectarea cifrei de școlarizare aporbate. Cererea de reînmatriculare se depune la 
Secretariatul facultăţii cu cel puţin 10 zile înainte de începerea anului universitar.  
 
Art. 67  
(1) Studenţii pot fi exmatriculaţi pentru neplata taxelor de şcolarizare.  
(2) Redobândirea calităţii de student prin reînmatriculare rămâne la opțiunea conducerii 
Universității, în limita capacităţii de şcolarizare aprobată. 
 
Art. 68  
(1) Reînmatricularea se avizează de conducerea Facultăţii care poate impune obligativitatea 
susţinerii examenelor de diferenţă. Dacă numărul examenelor de diferenţă este mai mare decât 
numărul de examene al anului în care se face reînmatricularea, se poate solicita un an 
suplimentar pentru susţinerea acestora.  
(2) Studenţii din anul I exmatriculaţi pe motiv de neprezentare la activitatea didactică în cursul 
anului universitar, nu își vor putea relua studiile, decât printr-un nou concurs de admitere. 
(3) Studenţii anilor II-VI exmatriculaţi în cursul anului universitar, vor putea solicita 
reînmatricularea numai cu începere din anul universitar următor, cu respectarea capacităţii de 
şcolarizare aprobată. 
(4) Universitatea nu garantează reînmatricularea nici unui student care a fost exmatriculat pe 
motive de neîndeplinire a obligațiilor didactice sau financiare  
 
Art. 69  
(1) La cererea motivată a studentului, Consiliul facultăţii poate aproba întreruperea studiilor 
pentru o perioadă de maxim doi ani.  
(2) Înteruperea studiilor se face pentru motive temeinice (boală, alte situații speciale), care 
trebuie justificate.  
 
Art. 70 Studenţii care au întrerupt studiile sunt obligaţi la reluarea acestora să îndeplinească 
eventuale obligaţii didactice rezultate, în urma modificării între timp a planurilor de învăţământ, 
prin studierea materiilor nou introduse şi susţinerea eventualelor examene de diferenţă. 
  
Art. 71 Studenţii care întrerup studiile înainte de expirarea termenului pentru care au plătit taxa 
şcolară nu beneficiază de restituirea taxei. 
 
Art. 72  
(1) Studenţii care solicită retragerea de la studii au obligaţia de a achita taxa şcolară până la 
data retragerii. Actele de la dosarul personal se eliberează în urma prezentării notei de lichidare 
completate la decanat.  
(2) Studenții care solicită din motive personale retragerea de la studii, vor fi exmatriculaţi. 
 
Art. 73 Studenţii care beneficiază de întreruperea studiilor, transferul sau retragerea de la studii 
vor depune la decanat carnetul şi legitimaţia de student. 
 
Art.81  
(1) Exmatricularea din Universitate se aplică:  



a) pentru încălcarea normelor de conduită profesională: fraudarea sau tentativă de fraudare a 
examenelor – exmatriculare fără posibilitatea de reînscriere în Universitate;  
b) pentru încălcarea gravă a normelor de convieţuire socială, în interiorul sau în afara 
Universităţii - exmatriculare fără posibilitatea de reînscriere în universitate;  
c) pentru neachitarea obligaţiilor financiare (taxe) faţă de Universitate, în termenele stabilite prin 
reglementări specifice - exmatriculare fara preaviz;  
d) pentru abandonul şcolar (absenţa nemotivată pe durata a 45 de zile din cadrul facultăţii) – 
exmatriculare fara preaviz;  
e) depăşirea duratei normale de şcolarizare la specialitatea la care a fost înmatriculat - 
exmatriculare fără posibilitatea de reînscriere la anul de studii unde a fost înmatriculat.  
f) pentru desfășurarea de acțiuni de orice fel (verbale sau în scris) menite să discrediteze 
Universitatea sau oricare membru al comunității academice sau să afecteze în mod grav 
imaginea și prestigiul acesteia - fără drept de reînmatriculare.  
g) pentru nepromovarea examenelor de diferenţă, în cazul transferului, pe durata anului de 
studiu în care a fost înmatriculat; 
(2) Exmatricularea se hotărăşte de către Senatul Universităţii, cu consultarea reprezentantului 
studenţilor, la propunerea Facultăţii. Discutarea propunerii de exmatriculare se face în prezența 
conducerii Facultăţii, a cadrului didactic care a semnalat fapta (în cazul fraudei) şi a studentului 
în cauză. În ordinul de exmatriculare se va preciza motivul exmatriculării. 
 
 


