UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

PROMOVAREA ANULUI DE STUDIU ȘI
REGULI DE TRECERE
(2017 – 2018)
- Extras din Regulamentul privind activitatea profesională a
studenților
CREDITELE TRANSFERABILE ȘI ACUMULABILE – Creditele sunt
unități valorice alocate pentru disciplinele incluse în planul de învățământ,
care reflectă cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei (curs, seminar,
studiu individual etc) investită de student pentru înșușirea unei discipline.
Evaluarea calității instruirii se face prin note.
In sistemul ECTS (European Credit Transfer System) sunt alocate 60 unități
de credit (UC) pentru disciplinele dintr-un an de studiu. Creditele alocate
unei discipline din Planul de învățământ sunt obținute de student prin
participarea la activitățiile obligatorii și prin studiul individual alocat
disciplinei. Recunoașterea acumulării creditelor se face prin promovarea
disciplinei respective, adică prin obținerea notei minime 5 (cinci). Creditele
și evaluările obținute la o disciplină sunt valabile pe toată durata școlarității

Pentru ZI si ID
a ) Un an universitar este promovat dacă sunt acumulate toate cele 60
unități de credit din anul în curs (studentul este integralist).
b ) Reguli de trecere într-un an superior în cazul în care studentul nu
este integralist (este creditat) :
b.1.) Din anul I în anul II: min 40 unități de credit acumulate
(ATENȚIE: creditul de la disciplina Sport nu se ia în calcul în cele 40 UC) ;
Sub 10 UC, studentul este exmatriculat. Între 10 şi 39 UC, studentul poate
solicita prelungire de şcolaritate (repetarea anului în an complementar, cu
plata integrală a taxei). In caz contrar, este exmatriculat.
b.2.) Din anul II în anul III : anul I promovat (integralist) şi anul II
minim 40 unități de credit acumulate (ATENȚIE: creditul de la disciplina
Sport nu se ia în calcul în cele 40 UC)
b.3.) Pentru studenții din anul III - zi si ID: La sfârșitul sesiunii de
reexaminari (26.06 – 27.06.2018) studentul este considerat absolvent dacă a
acumulat cele 60 unități de credit.
ATENTIE: disciplina “Elaborarea lucrării de licență” este o disciplină
obligatorie în planul de învățământ, cu credite, care se finalizează cu notă.

Studentul care nu primește notă la această disciplină va fi considerat la
sfârșitul anului universitar ori în „prelungirea școlarității” (va repeta anul
III în an complementar) – dacă va face cerere în acest sens - ori
exmatriculat, după caz. Nota este acordată de coordonatorul lucrării de
licență.

Pentru MASTER
a) Un an universitar este promovat dacă sunt acumulate toate cele 60
unități de credit (studentul este integralist).
b) Reguli de trecere în cazul în care studentul nu este integralist:
b.1.) Pentru anul I - minim 40 unități de credit (din 60);
Sub 10 UC, studentul este exmatriculat. Între 10 şi 39 UC, studentul poate
solicita prelungire de şcolaritate (repetarea anului în an complementar). In
caz contrar, este exmatriculat.
b.2.) Pentru anul II - La sfârșitul sesiunii de reexaminari (26.06 –
27.06.2018) studentul este considerat absolvent dacă a acumulat cele 60
unități de credit.
ATENTIE: disciplina “Elaborarea lucrării de disertație” este o disciplină
obligatorie în planul de învățământ, cu credite, care se finalizează cu notă.
Studentul care nu primește notă la această disciplină va fi considerat la
sfârșitul anului universitar ori în „prelungirea școlarității” (va repeta anul II
în an complementar) – dacă va face cerere în acest sens - ori exmatriculat,
după caz. Nota este acordată de coordonatorul lucrării de disertație.
Important: un student exmatriculat de la studii de master, NU POATE
FI REÎNMATRICULAT !!

Situația studentului la sfârșitul anului universitar :
- Student cu an de studii promovat (integralist) – studentul a acumulat
numarul total de credite – 60 UC
- Student cu an de studii creditat – studentul care a acumulat minim 40
UC pt anul de studii respectiv și a promovat toții anii de studii
anteriori
- Student în prelungirea duratei de școlarizare (sau student în an
complementar) – studentul care a acumulat între 10 și 39 UC și care a
depus o cerere în acest sens.
- Student exmatriculat – studentul care a întrerupt relațiile contractuale
cu universitatea (nu a achitat taxa / nu a acumulat minim 10 UC etc –
vezi Regulamentul privind activitatea profesională a studenților)

Despre examenele creditate
Un examen/colocviu nepromovat la sfârșitul anului universitar la o
disciplină din planul de învățământ, care se reportează pentru anul de studiu
următor este denumit examen/colocviu creditat. Examenele și colocviile
creditate nu pot cumula mai mult de 20 unități de credit (UC).
Studenții care au examene creditate vor participa la cursuri și la seminarii
la disciplina nepromovată împreună cu studenții din anul de studiu
respectiv. Examenele creditate se susțin odată cu acești studenți, cu
cadul didactic titular din anul de studiu in curs, în sesiunile programate.
Taxe examene/colocvii creditate:
- Prima programare (sesiunea de iarnă sau vară) – 50 lei
- A doua programare (sesiunea de restanțe) – 100 lei
- A treia programare (sesiunea de reexaminări) – 150 lei

IMPORTANT !!
Studenţii care nu îndeplinesc condiţiile de trecere în an superior, vor depune
obligatoriu, la secretariatul facultăţii, o cerere de prelungire a şcolarităţii
(de repetare a anului de studiu). Cererile de prelungire se vor depune pâna la
data de 21 septembrie 2018. In caz contrar, după data de 30 septembrie,
studenţii vor fi exmatriculaţi de drept.
Atenție !!! Se poate solicita prelungirea duratei de școlarizare doar dacă
studentul a acumulat între 10 și 39 unități de credit.
Studentul aflat în prelungire de școlaritate (repetă anul de studiu în an
complementar) trebuie să îndeplinească cerințele planului de învățământ al
promoției cu care își continuă studiile. Comisia de echivalare a studiilor
stabilește disciplinele echivalate și examenele de diferență pe care studentul
trebuie să le susțină.
ATENTIE ! : Dacă după parcurgerea anului complementar un student nu a
acumulat numărul necesar de credite pentru a se înscrie în anul următor sau
pentru a finaliza studiile, va fi EXMATRICULAT ! Prin excepție, doar
studenții înmatriculați la studiile de licență, pot continua studiile în același
an de studiu, la cerere, cu plata integrală a taxei de școlarizare, o singură
dată pe parcursul ciclului de studii.
Prelungirea școlarității pentru un an de studiu (repetarea unui an) se poate
face o singura data, pentru fiecare an de studiu. Un singur an de studiu, pe
parcursul școlarității, se poate repeta, in conditii exceptionale, de două ori cu excepția anului I care se poate repeta o singură dată. (Ciclul de licenta de
tre ani, se poate promova in maxim 7 ani). La studii de master un an de
studiu se poate repeta o singura dată. (Ciclul de studii de master se poate
finaliza în maxim 4 ani universitari)

Cum se calculează taxa pentru studenții care vor
fi în prelungirea școlarității în 2017 – 2018
(repetă anul în an complementar)
Disciplinele promovate se echivalează (transferabilitatea creditelor). Taxa de
școlarizare se calculează funcție de numărul de credite pe care studentul
trebuie să le mai acumuleze pentru a fi considerat promovat (integralist).
Excepție : studenții din anul I care au acumulat între 10 și 39 UC și care
solicită repetarea anului I în an complementar, vor plăti taxa integral.
Exemplu de calcul (pentru ZI/ID/MASTER, începând cu anul II):
Intrucât nu are condiții de trecere în anul III (sau de a fi absolvent la Master), studentul
XXX solicită la sfârșitul anului universitar 2017 - 2018 prelungirea școlarității pentru
anul II. In 2018 – 2019 studentul mai are de acumulat: 20 unități de credit (UC) din anul
I și 20 unități de credit (UC) din anul II.
Taxa studentului XXX, pt anul II de studiu, în 2018 – 2019, va fi calculată astfel:
20 UC din anul I + 20 UC din anul II = 40 UC.
40 UC x X (lei) = taxa studentului (lei)
în care X este valoarea în lei a unei unități de credit si se calculeaza :
valoarea taxei de școlarizăre : 60 = X lei

Taxa de școlarizare a studenților ce se vor afla în
prelungirea studiilor se va achita INTEGRAL, la începtul
anului universitar 2018 – 2019, respectiv pâna la data de
19 octombrie .
La sfărșitul anului universitar, rezultatele studenţilor pot fi exprimate prin :
puncte valorice = ∑ Nota x punctele de credit
si / sau medii ponderate = ∑ Nota x punctele de credit
nr. de credite
Situația studenților de buget se va calcula la începutul anului
universitar viitor după punctele valorice !

