Întrebări frecvente
Referitoare la Sistemul European de Credite Transferabile
Ce sunt creditele? Cum se calculeaza punctul de credit?
Creditele reflectă o evaluare a muncii depuse pentru atingerea rezultatelor programate ale
învăţării pe teritoriul Europei. Un punct de credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu
(activităţi didactice şi studiu individual). Un semestru permite acumularea a maximum 30 de
credite, iar un an universitar 60 de credite. Dacă un student nu a acumulat minim 40 de
credite, nu poate promova anul.
Ce inseamna ECTS?
ECTS inseamna Sistemul European de Transfer si Echivalare a Creditelor. Creditele utilizate
in Romania pentru a evalua munca depusă pentru atingerea rezultatelor învăţării sunt credite
ECTS. Informaţii privind ECTS pot fi găsite la
adresele:http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm
http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/index_en.htm
Daca mă transfer la Universitatea Transilvania din Braşov de la o altă universitate, mi
se iau in considerare creditele de la materiile promovate?
Da, pentru disciplinele echivalente din planul de învăţământ. Pentru disciplinele din plan, care
nu au fost studiate, sau care au un număr diferit de credite, decanatul numeşte o comisie ce
echivalează, sau propune o listă de diferenţe de discipline ce trebuie absolvite
Creditele conteaza la medie?
Creditele contează pentru media ponderată a studenţilor. Nota obţinută la o disciplină se
înmulţeşte cu numărul de credite alocate disciplinei şi rezultă puncte de credit.
Daca promovez un examen cu o notă mai mica de 10, mi se aloca mai putine credite
pentru materia respectiva?
Nu, creditele se aloca in intregime la terminarea unui curs, indiferent de nota cu care acesta a
fost promovat. Diferă doar punctele de credit (notă x credite ECTS).
La ce îmi folosesc punctele de credit ?
Punctele de credit sunt utilizate pentru clasificarea studenţilor dintr-un an de studii. Această
clasificare poatde fi folosită în mai multe scopuri: studenţi bugetaţi / cu taxă în anul
universitar următor, alocare de burse, alocare de locuri în tabere etc.

Referitoare la practica de specialitate
Cum se efectuează practica de specialitate ?
Practica de specialitate (anii II şi III) se efectuează conform „Regulamentului privind cadrul
general de organizare si desfasurare a practicii studentilor”. În anul II practica se efectuează în
laboratoarele DEC, iar în anul III în instituţii cu care facultatea/universitatea încheie convenţii
de practică.

http://www.unitbv.ro/Portals/0/Hotarari/Regulamente/Regulament%20privind%20cadrul%20
general%20de%20organizare%20si%20desfasurare%20a%20practicii%20studentilor%20%2
0.pdf

Referitoare la examene
Cum trebuie să procedez în situația în care, din motive întemeiate (de exemplu de
natură medicala) doresc să mi se decaleze data examenului?
Studentul adreseaza o cerere domnului/doamnei Decan la care se atașează documente
doveditoare pentru motivarea amânării examenului. Cererea va fi analizată de Biroul
Consiliului Facultății, hotărârea acestuia fiind comunicată studentului și cadrului didactic
titular al disciplinei pentru care se solicită decalarea datei examenului.
Referitoare la comunicarea instituțională
Cum pot să intru în contact, în probleme oficiale, cu un cadru didactic prin intermediul
email-ului?
Trimițând email-ul către cadrul didactic pe adresa instituțională a acestuia (@unitbv.ro) de pe
adresa instituțională a studentului (@student.unitbv.ro).

