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ANExA. LA H.S. NR. 118 din 07.05.2015

REGULAMENT
de organizare si defasura re a procesului de invatamant la ciclul

de studii Licenta din Universitatea Politehnica T'imisoara

1. Dispozitii-cadru

Art. 1. Prezentul REG ULAMENT defineste cadrul, principiile si regulile care stau la baza
organizarii si desfasurarii procesului de invatamant la ciclul de studii Licenta din Universitatea
Politehnica Timisoara (UPT), avand ca suport juridic legislatia specifica in vigoare si Carta UPT.

Art. 2. Procesul de invatfunant din Universitatea Politehnica Timisoara se desfasoara in sistemul
creditelor de studiu transferabile (credite). Fiecarei discipline de studiu ii este asociat un numar de
credite.

Art. 3. Creditele asociate unei discipline de studiu cuantifica si reflecta cota parte ce ii revine ei din
incarcarea la care planul de invatamant il supune, intr-un fel sau altul, pe student:

• prin cerinta de prezenta la activitatile de curs , seminar, laborator, proiect sau, dupa caz, de
practica;

• sub aspectul efortului individual:
de invatare a materiei predata si/sau indicata la curs,
de efectuare a temelor de casa,
de pregatire a lucrarilor de laborator, prelucrare a datelor experimentale si elaborare a
referatelor,
de elaborare a proiectelor;

• in procesul de evaluare a cunostintelor si abilitatilor dobandite.
De asemenea, se exprima prin credit si efortul de pregatire a examenului de finalizare a studiilor,
considerat in completitudinea sa si de sustinere a probelor in care el consista.

Art. 4. (1) Creditele aferente unei discipline se obtin prin promovarea acelei discipline, indiferent
de nota cu care promovarea are loc.
(2) Promovarea unei discipline duce la obtinerea tuturor creditelor alocate respectivei discipline.
(3) Nu se pot obtine fractiuni din numarul de credite alocate unei discipline.

Art. 5. Se spune despre credite ca au atributul de transjerabilitate atunci cand pot fi recunoscute, in
cadrul aceleiasi specializari sau al unei alteia, in aceeasi universitate sau intr-o alta , la nivel
individual sau in pachet/pachete, in locul altor credite, corespunzatoare altor discipline, asimilabile
celor carora ele le sunt asociate sau acceptabile in alternativa la ele.

Art. 6. Se spune despre un proces de invatamant ca este organizat in sistemul crediteLor
transferabile, daca, in cadrul lui, fiecare student, de comun acord cu universitatea la care este
inmatriculat, isi stabileste, printr-un contract de studii bilateraL, care are in vedere specificul
specializarii in care studentul aspira sa obtina diploma, curriculum-ul pe care il are de urmat, astfel
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incat in final, dar si pe parcurs, sa obtina, atat sub aspect cantitativ, cat si sortimental, creditele
stabilite ca necesare, respectiv ca acceptabile, pentru specializarea in cauza; unele dintre credite,
precizate in cadrul contractului si reprezentand 0 pondere relativ redusa din total , pot fi obtinute in
eadrul altei/altor specializari, inclusiv din alta facultate/alte facultati sau chiar alta universitate/alte
universitati,

Art. 7. (1) UPT organizeaza studii universitare de licenta in domeniile fundamentale:
1. ,, ~tiinte Ingineresti",
2. "Arhitectura",
3. ,, ~tiinte exacte": dorneniul Informatica,
4. ,, ~ti inte sociale si politice": domeniile Stiinte ale Comunicarii si Stiinte Administrative,
5. ,, ~ti inte umaniste": domeniul Limbi Modeme Aplicate.

(2) Durata studiilor universitare de licenta este de:
.4 ani pentru domeniul fundamental ,, ~ti inte Ingineresti", carora Ie corespund 240 credite

(exclusiv creditele acordate disciplinelor facultative);
.6 ani pentru domeniul fundamental .Arhitectura", specializarea "Arhitectura" careia ii

corespund 360 credite (exclusiv creditele acordate disciplinelor facultative) si
• 3 ani pentru domeniile fundamentale ,,~ti inte exacte ", ,,~tiinte sociale si politice", ,, ~ti inte

umaniste" si .Arhitectura", specializarea "Mobilier si amenajari interioare", carora le
corespund 180 credite (exclusiv creditele acordate disciplinelor facultative).

(3) Pentru sustinerea examenului de finalizare a studiilor la ciclul Licenta sunt alocate 20 credite la
domeniul Arhitectura si 10 credite la celelalte domenii, care fac parte din cele 180/240/360 credite.

Art. 8. Studiile universitare de licenta din UPT se organizeaza pe doua trepte:
1. treapta 1, cuprinzand anii de studiu 1-11 pentru toate domeniile fundamentale mai putin

domeniul .A rhitectura", specializarea .Arhitectura", la care treapta 1 corespunde ani lor de
studiu I - IV;

2. treapta 11, cuprinzand anii de studiu Ill-IV pentru domeniul fundamental ,, ~ti inte

ingineresti", anii de studiu V-VI pentru domeniul fundamental "Arhitectura", specializarea
.Arhitectura" si anul de studiu III pentru domeniile fundamentale ,,~ti inte exacte", ,, ~ti inte

sociale si politice", ,,~tiinte umaniste" ~i .Arhitectura", specializarea .Jvlobilier si amenajari
interioare" .

Art. 9. (1) In UPT se organizeaza studii universitare de licenta la urmatoarele forme de invatamant:
cu frecventa (IF) , cu frecventa redusa (IFR) si la distanta (ID).
(2) Duratele programelor de studii la formele IFR si ID sunt egale cu duratele programelor similare
de la forma IF.

Art. 10. (1) Un an de studiu are 0 durata de 36 saptamani ~i este structurat pe semestre. Primele 18
saptamani reprezinta semestrul I, iar ultimele 18 reprezinta semestrul 11. In fiecare semestru,
primele 14 saptamani sunt dedicate transmiterii de cunostinte ~i formarii de abilitati, iar 4 saptamani
sunt dedicate evaluarii cunostintelor si abilitatilor, Perioadele dedicate exclusiv evaluarii
cunostintelor si abilitatilor se numesc sesiuni. Exista situatii in care evaluarea se poate face si in
timpul perioadei de transmitere de cunostinte ~i abilitati (Art. 10 (3) si (4), Art. 34 (2) , alin. 3).
(2) In fiecare semestru exista doua sesiuni programate la sfarsitul semestrului.
In cazul semestrului I prima sesiune este de 3 saptamani, fiind destinata programarii I a
examenelor. Urmeaza sesiunea a 2-a, de restante, cu durata de 2 saptamani (din care saptamana a
doua se suprapune peste prima saptamana din semestrul II), dedicata programarii 2 a examenelor si
programarii 3 pentru evaluarile distribuite.
In cazul semestrului 11, in mod similar se prevede 0 prima sesiune de 3 saptamani, destinata
programarii 1 a examenelor. Urmeaza sesiunea a 2-a, de restante, eu durata de 2 saptamani (din care
saptamana a doua este prevazuta ca extensie la cele 36 saptamani care definesc semestrele),
dedicata programarii 2 a examenelor si programarii 3 pentru evaluarile distribuite.
Sesiunile din semestrul I se numeroteaza cu 1, respectiv 2, iar sesiunile din semestrul 11 cu 3,
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respectiv 4.
In extensie la cele 36 saptamani care definesc semestrele, pentru anii de studiu I ~i II (acolo unde
este cazul) si III neterminali se programeaza stagii de practica cu durata conforma planului de
invatamant.
De asemenea in extensie la cele 36 saptamani care definesc semestrele, se prevede inca 0 sesiune
de restante, sesiunea 5, cu durata de 2 saptamani, in luna septembrie, dedicata exclusiv programarii
3 pentru examenele aferente disciplinelor din semestrulII.
(3) Consiliul de Administratie poate decide, la propunerea Biroului Consiliului Facultatii,
organizarea unei sesiuni speciale, pentru studentii aflati, pe durata sesiunilor mai-sus amintite, in
una din urmatoarele situatii exceptionale:

• graviditate,
• participarea la competitii sportive nationale sau internationale sub egida federatiilor de

specialitate sau organismelor internationale recunoscute,
• participarea la cornpetitii artistice de inalt nivel ,
• handicap temporar,
• spitalizari,
• evenimente deosebite in familie (operatii chirurgicale ale parintilor, spitalizari urgente ale

parintelui (in familii monoparentale), decese ale parintilor, bunicilor, fratilor/surorilor),
• mobilitati nationale si/sau internationale sub egida universitatii ,
• alte situatii reglementate de legislatia specifica.

(4) Consiliul de Administratie poate decide organizarea unei sesiuni speciale pentru studentii din
anii terminaIi. De asemenea poate decide decalarea sesiunilor 3, 4 si 5 pentru disciplinele
recontractate de studentii din anii terminali.

Art. 11, Procesul de invatiimant din UPT, in ansamblul sau, prin intreaga solicitare la care il supune
pe student (conform precizarilor de la Art. 3), determina 0 incarcare saptamanala medie a acestuia
de 40 ore , extinsa pe parcursul tuturor celor 18 saptamani ale fiecarui semestru. In consecinta, la
nivel de semestru, incarcarea totala va fi de 18*40 =720 ore.

Art. 12. Incarcarea total a sernestriala a unui student se transpune in credite astfel incat, la nivelul
ansamblului disciplinelor programate pentru semestrul in cauza, in acord cu normele definite si
promovate de Uniunea Europeana sub sigla ECTS (European Credit Transfer System), sa se
totalizeze 30 credite.
Atribuirea de credite discip1inelor de studiu se face la nivelul Consi1iilor Facultatilor, in acord cu
semantica notiunii de credit (vezi Art. 3) ~i plecand de la propunerile board-urilor
domeniilor/specializarilor. Fac exceptie de la aceasta regula disciplinele impuse prin standardele
curriculare ale UPT, carora creditele li se stabilesc de catre Consiliul de Administratie la propunerea
Comisiei Consultative de Proces de Invatiimant.

2. Dispozitii privind planurile de invatamant

Art. 13. Activitatile de invatamant din UPT constau in: curs, seminar, laborator, proiect, practica,
studiu invidual. Ele se asociaza fiecarei discipline, potrivit specificului acesteia si incadrarii in
planul de invatamant in conditiile Art. 14. Din punctul de vedere al evaluarii, disciplinele din
planul de invatamant sunt de urmatoarele tipuri:

• discipline Cll examen, la care nota finala se stabileste potrivit Art. 28, dintr-o nota de examen
si 0 nota pentru activitatea pe parcurs;

• discipline eu evaluare distribuitd, la care nota finala se stabileste, conform Art. 31, pe baza
mai multor evaluari;

• discipline Cll colocviu, la care evaluarea se face la sfarsitul semestrului pe baza unor probe
practice;

• discipline ell sustinere de proiecte, unde:
- disciplina este de sine statatoare, proiectul este autonom si atunci nota finala se stabileste
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ca si la disciplinele cu examen, caz in care nota de la sustinerea proiectului are rolul de nota
de examen,
- proiectul este parte a disciplinei , proiectul este neaoutonom si atunci nota la proiect este
parte a notei de la activitatea pe parcurs.

Planurile de invatamant se afiseaza pe site-urile universitatii si facultatilor.

Art. 14. In treapta I de invatamant, planurile de invatamdnt sunt specifice la nivel de domeniu. In
treapta a II-a de invatamant, planurile de invatamant se personalizeaza la nivel de specializare. La
baza intocmirii planurilor de invatamant stau urmatoarele specificatii:

a) Semestrele 1-7 pentru domeniul fundamental "Stiinte Ingineresti", semestrele 1-5 pentru
domeniile fundamentale ,,~ti inte exacte", ,,~tiinte sociale si politice" si ,,$ tiinte umaniste"
precum ~i semestrele 1-11 pentru domeniul fundamental .Arhitectura" cuprind cursuri,
seminarii, laboratoare, proiecte si stagii practice, precum ~i evaluarile aferente; toate acestea,
impreuna, au asociate, la nivel de sernestru, 30 credite;

b) Disciplina Educatie Fizica se incheie cu calificativul admislrespins si poate fi inclusa in
planuri le de invatarnant, pe durata a 2-4 sernestre, in cadrul celor 30 de credite transferabile
ale unui sernestru sau prin acordarea a 3-4 eredite transferabile, in total , peste eele 30 eredite
ale unui semestru. Se asigura in aces t mod compatibilitatea sistemului de credite de la
programele ID si IFR cu cele de la progarmele IF.

c) Semestrul 12 la Arhitectura este dedicat elaborarii proiectului de diploma ~i pregatirii si
sustinerii examenului de finalizare a studiilor; tuturor acestor activitati li se asociaza un total
de 30 eredite;

d) Sernestrul 8 pentru domeniul fundamental "Stiinte Ingineresti", respectiv semestrul 6 pentru
domeniile fundamentale ,,~tiinte exacte", ,,$tiinte sociale si politice" , si ,,$tiinte umaniste"
cuprinde 7 saptamani de predare avand asociate un total de 15 credite si 7 saptamani
dedicate elaborarii lucrarii de licenta/proiectului de diploma, pregatirii si sustinerii
examenului de finalizare a studiilor, avand asoeiate 15 credite;

e) In semestrele 1-4 pentru domeniile fundamentale "Stiinte Ingineresti" si "Arhitectura",
respectiv 1-2 pentru domeniile fundamentale ,,$tiinte exacte" ,,$tiinte sociale si politice" , si
,,$tiinte umaniste" , toate disciplinele au statut de discipline impuse, nefiind permise
optionalitati; disciplina "Limbi de circulatie internationala" are 0 situatie aparte: ea poate
functiona, optional, ca limba engleza, limba franceza, limba germana etc. ;

f) In semestrele 5-6 pentru domeniul fundamental "Stiinte Ingineresti", 5-11 pentru domeniul
fundamental "Arhitectura" , respectiv 3-4 pentru domeniile fundamentale ,,$tiinte exacte"
,, ~ti inte sociale si politice", si ,, ~ti inte umaniste", eel putin 25 % dintre discipline au statut
de discipline optionale independente;

g) in semestrele 7-8 pentru domeniul fundamental "Stiinte Ingineresti" si 5-6 pentru domeniile
fundamentale ,,$tiinte exacte", ,,$tiinte sociale si politice" si ,,~tiinte umaniste", toate
disciplinele au statut de discipline optionale, minimum 50 % dintre ele trebuind sa fie liber
eligibile C'optionale independente");

h) La nivelul treptei I, curriculum-mile specializarilor din acelasi domeniu sunt identice;
i) Numarul maxim de discipline pe semestru (altele decat Educatia Fizica si Practica) este 7, cu

exceptii bine fundamentate aprobate de Consiliul de Administratie;
j) Numarul mediu de ore didactice fizice pe saptamana, la nivel de an universitar si nu neaparat

de sernestru este de maximum 26 (rara orele de Educatie fizica si Practica) pentru toate
domeniile mai putin eel de "Arhitectura". In mod exceptional Consiliul de Administratie
poate accepta, la nivelul treptei I, in acest caz , un nurnar mediu de 27 ore didactice fizice pe
saptamana. Numarul mediu de ore didactice fizice pe saptamana la domeniul fundamental
"Arhitectura" cu specializarile "Arhitectura" si "Mobilier si amenajari interioare" , la nivel
de an universitar si nu neaparat de semestru este de maximum 29 (rara orele de Educatie
fizica ~i Practica) In mod exceptional Consiliul de Administratie poate accepta, la nivelul
treptei I, in acest caz , un numar mediu de 30 ore didactice fizice pe saptarnana;

k) Numarul de ore de curs mediu pe saptamana aferent unei discipline este de maximum 2.5; in
mod exceptional, cu aprobarea Consiliului de Administratie, se admit 3 ore;
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I) Raportul dintre numarul de ore de curs pe semestru si numarul de ore de aplicatii pe semestru,
cu exceptia celor de practica, trebuie sa fie 1 ± 0.1.

Termenul "proiect" se refera, in contextul punctului a), la cazurile prezentate la Art. 13 , alin. 4.
Planurile de invatarnant pot contine si discipline facultative .

Art. 15. Disciplinele optionale pentru 0 anumita specializare pot fi alese:

• dintre disciplinele optionale din planul de invatamant al acelei specializari ;
• dintre disciplinele obligatorii sau optionale din planul de invatarnant al altei/altor

specializari, din domeniul specializarii in cauza;
• dintre disciplinele obligatorii sau optionale din planul de invatamant al altei/altor

specializari, de domeniu diferit de eel al specializarii in cauza

Art. 16. Alegerea de catre studenti a disciplinelor optionale se efectueaza in raport cu oferta
facultatilor conceputa in acord cu prevederile Art. 15 , dupa 0 informare terneinica a studentilor,
realizata pe baza unor materiale scrise, prezentate lor si oferite spre consultare directa in timp util de
catre Oficiile de Informare si Consiliere ale studentilor, sub asistenta board-urilor specializarii in
care se urmareste sa se obtina diploma, iar rezultatul ei se va regasi in contractul de studii.
Optiunile studentilor trebuie exprimate prin depunerea la secretariat a unei solicitari sub semnatura
sau online, cu identificarea studentilor ca utilizator sau prin email. Dupa exprimarea optiunii online,
studentii vor primi un email de confirmare cu optiunile exprimate. Emailurile transmise trebuie
arhi vate pe server. Exprimarea acestor optiuni se poate face eel tarziu pana la sfarsitul semestrului
II al anului universitar anterior celui pentru care se face alegerea.
In situatii bine intemeiate studentii pot exprima cu privire la disciplinele optionale si alte propuneri
decat cele facute de facultate , formulate in acord cu Art. 15. Conducerile facultatilor au datoria de a
Ie examina si in cazul cand Ie considera justificate si posibile de aplicare, de a Ie aproba si
administra.

Art. 17. Pentru stabilirea disciplinelor optionale care functioneaza la un moment dat trebuie avute
in vedere, pe de 0 parte, constrangeri de natura profesionala, stabilite de Consiliul Facultatii in
administrarea careia functioneaza specializarea in care se urmareste sa se obtina diploma iar pe de
alta parte constrangeri ce tin de politica de scolarizare promovata de universitate si constrangeri de
ordin financiar. In baza ultimelor, optiunea pentru 0 disciplina/un pachet de discipline se onoreaza
in oferta unei specializari doar daca urmeaza sa fie frecventata de un numar de studenti dat de
maximumul dintre 1/4 din totalul studentilor specializarii si 15.

Art. 18. (1) Dintre disciplinele de studiu, eel mult 4 pe semestru pot avea, atat in privinta cursurilor ,
cat si in privinta aplicatiilor, 0 desfasurare pe parcursul tuturor celor 14 saptamani de transmitere de
cunostinte si formare de abilitati pe care semestrul Ie contine; evaluarea la aceste discipline se face
prin examen. Celelalte, si in mod obligatoriu disciplineIe pre vazute cu evaluare distribuita, vor fi ,
eel putin in privinta cursului, modularizate pe primele 7 - 12 saptamani din semestru. Activitatile de
aplicatii aferente disciplinelor cu cursurile modularizate pot sau nu sa fie modularizate.
(2) Atat in cazul disciplinelor cu cursurile modularizate, cat si in cazul disciplinelor cu cursurile
nemodularizate, este strict interzis sa se programeze mai mult de 4 ore de curs la 0 disciplina in
aceeasi zi .

Art. 19. Planurile de invatamant sunt elaborate de board-urile dorneniilor/specializarilor, validate
de Consiliile Facultatilor si aprobate de Consiliul de Administratie,

3. Dispozitii privind participarea studentilor la activitatile de invatamant

Art. 20. (1) in UPT, procesul de scolarizare se desfasoara pe baza unui contract individual de studii,
intocmit intre institutie si fiecare student. Toate obligatiile si drepturile partilor in interrelatia lor se
fixeaza prin acest contract.
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(2) Contractele de studii se incheie, pentru toti anii de studiu, in timpul primelor doua saptamani ale
fiecarui an universitar.

Art. 21. Prezenta studentilor la activitatile de invatamant de toate tipurile (curs, seminar, laborator,
proiect, practica) este obligatorie. Studentii din treapta a II-a care au promovat anul de studiu
imediat inferior ca integralisti cu media generala minimum 7 sunt exceptati de la obligativitatea de a
frecventa cursurile.
Eventualele cazuri de exceptie la care ar fi justificate derogari ale prezentului articol (cazuri de
boala, competitii sportive de inalt nivel etc.) vor fi tratate de Consiliul de Adrninistratie.

Art. 22. Absentarea de la activitatile de invatamant cu prezenta obligatorie conduce la acordarea de
sanctiuni, dupa cum urmeaza:

a) "avertisment", pentru absentarea nernotivata la peste 1/5 din numarul total de ore prevazute in
programul semestrial prin contractuI de studii;

b) "exmatriculare" , pentru absentarea nemotivata la peste 1/3 din numarul total de ore prevazute
in programul semestrial prin contractul de studii sau in urma acordarii unui al doilea
avertisment, in cursul aceluiasi an universitar.

Sanctiunile se aplica de catre Consiliile Facultatilor, cu precizarea ca pentru exmatriculare este
necesara aprobarea Consiliului de Administratie, Sanctiunile se cornunica studentilor in cauza de
secretariatele facultatilor.

Art. 23. Seminariile, lucrarile de laborator si proiectele neautonome neefectuate in termen sau
nefinalizate cu nota de promovare sau la care se doreste marirea notei se pot recupera/reface cu alte
formatii , in timpul semestrului in limite le posibilitatilor oferite de salile de seminar si laborator. Un
numar de seminarii/lucrari de laborator/sedinte de proiect, totalizand, per disciplina, maximum 25
% din totalul orelor de seminar/laborator/proiect ale disciplinei, pot fi recuperate si dupa un orar
expres, in timpul perioadelor de transmitere de cunostinte si formare de abilitati , in limitele
resurselor materiale si umane disponibile la departamente sau, cu titlu de exceptie, in timpul
sesiunilor dar, in acest caz, in regim cu taxa.

Art. 24. Prezenta la activitatile prevazute in planul de invatamant si prestatia pe parcurs la aceste
activitati sunt elemente pe baza carora se acorda componenta notei finale numita "nota pentru
activitatea pe parcurs" . Aceasta nota nu reprezinta 0 conditie de acceptare a studentului la
examene/probe la evaluarea distribuita/colocvii si no se ia in considerare la stabilirea notei
acordate in cadrul examenului/probei pentru evaluarea distribuita/colocviului; ea intervine insa in
calcularea notei finale , in conformitate cu Art. 28 din prezentul regulament.

Art. 25. Pot primi nota de promovare pentru activitatea pe parcurs la 0 anumita disciplina doar
studentii care si-au efectuat toate lucrarile de laborator aferente ei, au participat la eel putin 2/3 din
totalul orelor de seminar si/sau la eel putin 2/3 din totalul orelor de proiect si au avut 0 prestatie
profesionala corespunzatoare cerintelor minime de promovabilitate.

Art. 26. Studentii care au fost spitalizati, studentele in situatii de graviditate si matemitate, studentii
care practica sport de performanta (participa la cornpetitii sportive nationale sau internationale sub
egida federatiilor de specialitate sau organismelor internationale recunoscute), studentii care
desfasoara activitati artistice de nivel inalt, studentii beneficiari de burse de studiu sau de schimb de
experienta in alte centre universitare si alti studenti in situatii exceptionale pot beneficia din partea
Biroului Consiliului Facultatii de un regim favorizant de recuperare a absentelor la activitatile
aplicative prevazute in planul de invatamant. Procedurile in acest sens se stabilesc de catre Birourile
Consiliilor Facultatilor cu considerarea resurselor materiale si umane de care dispun
departamentele.
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4. Dispozitii privind contractarea de catre studenti a disciplinelor de studiu

Art. 27. (1) Pentru fiecare an universitar, studentii au obligatia de a-si contracta toate creditele
aferente anului de studiu in care sunt inmatriculati, inca nedobandite, precum si toate creditele
restante din anii de studiu anteriori (daca este cazul).
(2) Daca disciplinele inca nepromovate din anul de studiu curent si disciplinele restante aferente
anilor de studiu anteriori totalizeaza mai mult de 70 credite, atunci studentul are dreptul de a
contracta doar 0 parte din disciplinele restante din anii de studiu anteriori alaturi de toate
disciplinele inca nepromovate din anul de studiu curent, in limita a eel putin de 70 eredite. Prin
exceptie, studentii aflati dupa 0 exmatriculare/reinmatriculare pentru nepromovarea anului de studiu
nu sunt obligati sa recontracteze toate diseiplinele restante din anii de studiu anteriori sau 0 parte
din ele pana la plafonul de 70 credite, ei au dreptul sa contracteze mai putine, la limita niciuna, dupa
propria optiune.
(3) Daca totalul creditelor restante si al creditelor aferente anului de studiu curent, inca nedobandite,
este mai mie de 60, atunci se pot contracta si discipline din anul de studiu imediat urmator, in
limita unui total de maximum 70 punete de credit.
Studentii integralisti cu media multianuala mai mare sau egala cu un prag fixat de Consiliile
Facultatilor au dreptul ca pe langa creditele aferente anului de studiu pe care 11 urmeaza, inca
nedobandite, sa-si contracteze discipline din anul de studiu urmator, in limita unei incarcari totale
de maximum 90 eredite.
(4) Studentii care contracteaza si promoveaza discipline facultative vor primi creditele asociate
acestora, peste cele 60 alocate disciplinelor obligatorii si optionale din planurile de invatamant.
Creditele corespunzatoare disciplinelor facultative nu pot inlocui creditele corespunzatoare
diseiplinelor obligatorii si optionale din planurile de invatamant si, ca atare, nu se tine seama de ele
in situatiile prezentate in Art. 22, 27 alin. 1) - 3),34 alin. 3), 40, 43, 45 alin 1),48,49,51 alin. 1),
56 si 57.

5. Dispozi'[ii privind evaluarea

Art. 28. (1) Toate disciplinele se incheie la nivel de semestru. Educatia Fizica se finalizeaza in
urma unui colocviu respectiv evaluari distribuite, eu ealifieativ, iar toate eelelalte discipline ,
inclusiv Practiea, se finalizeaza eu nota. Calificativele pot fi "promovat" sau "nepromovat", iar
notele iau valori intregi in intervalul 1-10 (se au in vedere notele finale). Valoarea unei note finale
se stabileste cu formula:

nota finala = parte_ fntreaga din (ki- e-k: p+O.5)
unde:

e = nota fa examenlnota fa proba pentru evaluare distribuita/ nota fa colocviulnota fa
sustinere proiect autonom;
p = nota pentru activitatea pe parcurs;

k
ki, k: = coeficienti de ponderare eu proprietatile: k, + kr = 1 si k , ~ _ 1 •

- 2

Coeficientii sunt stabiliti de titularul de disciplina si se noteaza in Fisa disciplinei.
(2) Nota la examen/proba la evaluarea distribuita/ sustinere proiect autonom reprezinta exclusiv
masura cunostintelor/abilitatilor dovedite in timpul examenului/probei la evaluarea distribuita/
sustinerii de proiect, in timp ce nota pentru aetivitatea pe pareurs este 0 apreciere de ansamblu a
prestatiei studentului pe parcursul intregului semestru, surprinzand elemente cum sunt: gradul si
calitatea participarii la discutii si dezbateri si raspunsurile date la intrebari in cadrul ore1or de curs,
seminar, laborator si proiect, modul de efectuare a lucrarilor de laborator, gradul de achitare de teme
si calitatea acestora, ritmicitatea in munca de proiectare, prezenta la orele de curs , seminar,
laborator, proiect, etc. Ambele aeeste note se pot exprima fie prin numere intregi, fie prin numere
reale cu doua zecimale, dupa cum considera titularul de disciplina, Nota finala, insa, este
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obligatoriu numar intreg.
(3) Promovarea la activitatea pe parcurs nu poate fi conditionata de promovarea unui test unie,
indiferent de denumirea sau forma aeestuia.

Art. 29. Nota la examen poate fi fie rezultatul unei evaluari unice, vizand toata materia, fie media
aritmetica intre 0 nota de examen partial, corespunzator primei jumatati a materiei si 0 nota de
examen final , vizand partea a doua a materiei. Examenele partiale se organizeaza la solieitarea
studentilor.

Art. 30. Atat pentru proieetele autonome cat si pentru eele neautonome, nota la sustinerea de
proiect este functie doar de valoarea proieetului, de calitatea prezentarii sale scrise si orale, de
raspunsurile date la intrebari eu ocazia sustinerii si, in cazul lucrarilor in echipa, de aportul personal
adus de fiecare student in parte la realizarea lucrarii .

Art. 31. Nota finala in eazul evaluarii distribuite trebuie sa rezulte ca medie a eel putin 3 note
acordate pe parcursul derularii disciplinei dintre care una va reflecta prestatia de ansamblu a
studentului, iar eelelalte cunostintele, cornpetentele si abilitatile dobandite. Nota, din totalul de
minimum 3, care reflects prestatia de ansamblu a studentului la disciplina se va descarca in rubriea
din eatalogul de note , respeetiv din sistemul informatie, intitulata "nota pentru activitatea pe
parcurs" si va avea , din toate punetele de vedere, inclusiv din eel al recontractarii , acelasi tratament
ca si nota pentru activitatea pe parcurs la disciplinele prevazute cu examen. Ponderile in nota final a
ale celor minimum 2 note care reflecta cunostintele, competentele si abilitatile dobandite trebuie sa
fie evasiegale, in oriee eaz neputand diferi intre ele eu mai mult de 10 %. Media eelor minimum 2
note , din totalul de minimum 3 care reflecta cunostintele, competentele si abilitatile dobandite de
student la disciplina, se va descarca in rubricile din eatalogul de note, respeetiv din sistemul
informatie, intitulate "nota la programarea x eu x E (1,2,3j " si va avea, din toate punetele de vedere,
inclusiv din eel al recontractarii acelasi tratament ca ~i nota la examen la disciplinele prevazute cu
examen. Pentru cele minimum 2 note care reflecta cunostintele, cornpetentele ~i abilitatile dobandite
este obligatorie asigurarea posibilitatii refacerii probelor in conditiile Art. 34.

Art. 32. Formulele de la Art. 28 si Art. 31 se aplica doar daca notele ee intervin in eadrul lor au
valori mai mari sau egale eu 5. In cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita, atunci nota
finala nu se poate caleula, iar studentul ramane nepromovat, neacordandu-i-se niei un punet de
credit la diseiplina in cauza.

Art. 33. Programarea activitatilor de evaluare, se au in vedere cele normale si nu cele suplimentare,
eare vor fi tratate la Art. 34, se face dupa cum urmeaza:

• sustinerile de proiecte: exclusiv in perioadele de transmitere de cunostinte si formare de
abilitati;

• colocviile/probele pentru evaluari distribuite: cu precadere in perioadele de transmitere de
cunostinte si formare de abilitati;

• pentru discipline cu examene: cu precadere in sesiuni, dar posibil si in perioadele de
transmitere de cunostinte si formare de abilitati, in alte saptamani decat cele direct
premergatoare sesiunilor; in sesiunile altele decat cele de restante se vor programa 4
examene care pot fi, in toate cazurile, partiale sau integrale.

Art. 34. (1) Pentru fiecare proba de evaluare: examen/colocviu/sustinere de proiect/proba pentru
evaluarea distribuita (acele probe pentru care s-au aeordat eele minimum 2 note privind
cunostintele, competentele si abilitatile dobandite), pe langa programarea normala, numerotata eu 1,
se asigura inca doua programari:

• programarea 2, in regim rara taxa (ca si programarea 1) si
• programarea 3, in regim cu taxa.

Examenele partiale nu sunt eons iderate aiei. Ele se programeaza, atunci cand este eazul, 0 singura
data, :tara taxa si rara a afeeta eele 3 programari referite anterior.
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(2) Programarea normala a examenelor (programarea 1) se localizeaza in sesiunea 1 pentru
disciplinele din semestrul I, respectiv in sesiunea 3 pentru disciplinele din semestrul II.
Programarea 2 a examenelor se localizeaza in sesiunea 2, pentru disciplinele din semestrului I,
respeetiv in sesiunea 4, pentru diseiplinele din semestrului II.
Programarea 3 a examenelor se localizeaza in perioada de transmitere de cunostinte si formare de
abilitati din timpul semestrului II, rara a depasi saptamana a 6-a , pentru diseiplinele din semestrul I,
respectiv in sesiunea 5 (sesiunea de toamna) pentru disciplinele din semestrul II.
Pentru disciplinele cu evaluare distribuita: programarile 1 si 2 ale probelor pentru care se acorda
cele minimum 2 note privind cunostintele, competentele si abilitatile dobandite se localizeaza pe
parcursul perioadei de transmitere de cunostinte si formare de abilitati din semestrul in curs.
Programarea 3 a probelor de refacere a notelor acordate pentru disciplinele cu evaluare distribuita se
localizeaza in sesiunea de restante 2 (pentru probele aferente semestrului I) respeetiv in sesiunea de
restante 4 (pentru probele aferente semestrului II).
Un student se poate prezenta la marirea notei, din postura de promovat, in cadrul programarilor 2 si
3 ale probelor de evaluare aferente disciplinelor din anul eurent precum si in cadrul programarilor 1,
2 si 3 ale probelor de evaluare ale disciplinelor din anii anteriori, promovate, fiind necesara, insa,
recontractarea lor. Se precizeaza ca toate prezentarile pentru mariri de note sunt in regim rara taxa.
(3) Au dreptul de participare la sesiunea de toamna doar studentii care la finele sesiunii 4 totalizeaza
in contul anului de studiu pe care il urmeaza minimum 30-x eredite, unde x este numarul de credite
aferente practicii in acel an , in cazul anilor de studiu neterminali. Neindeplinirea acestei conditii
conduce automat, mai putin in cazurile in care se beneficiaza de intreruperea studiilor, la
exmatriculare.
(4) In cazul anilor terminali, toate programarile probelor aferente disciplinelor din semestrul II din
anul de studiu curent sau reeontractate vor fi planificate eel tarziu cu 2 saptamani inaintea
examenului de finalizare a studiilor. Programarea 3 pentru disciplinele din semestrul I din anul de
studiu curent sau recontractate trebuie, de asemenea, sa fie planificata eel tarziu cu 2 saptarnani
inaintea examenului de finalizare a studiilor.
(5) Consiliul de Adrninistratie poate decide, pentru anii terminali , 0 sesiune exceptionala pentru a 4
a programare a examenelorl probelor pentru evaluare distribuita/ colocviilorl sustinerilor de proiecte
autonome, la 2 discipline cu activitatea pe parcurs promovata. Aceasta va fi in regim cu taxa ~i va fi
localizata in penultima saptamana inaintea examenului de finalizare a studiilor. Cuantumul taxei va
fi stabilit de Consiliul de Administratie,

Art. 35. Indiferent de tipul lor , evaluarile se programeaza de comun acord de catre studentii si
cadrele didactice in cauza, sub aprobarea Birourilor Consiliilor Facultatilor, iar calendarul lor se
face cunoscut prin afisare la avizierele si pe site-urile facultatilor cu eel putin 2 saptamani inainte,
Nu este permisa programarea a 2 probe de evaluare in aceeasi zi .

Art. 36. Examenele/colocviile/probele pentru evaluarile la disciplinele cu evaluare distribuita se
sustin scris, oral sau scris si oral. Forma de sustinere se stabileste de catre Biroul Consiliului
Facultatii, prin consultare cu titularii de disciplina, In fiecare semestru, incepand cu primul semestru
de specializare, se va prevedea eel putin un examen oral sau scris si oral. Ourata examenelor serise
partiale este de maxim 1,5 ore , iar a examenelor scrise integrale de maxim 3 ore (se are in vedere
timpul efectiv de lucru al studentilor) . La examenele/colocviile orale, fiecare student va avea
asigurate 15-20 minute pentru pregatirea raspunsului ~i 15-20 minute pentru prezentarea
raspunsului .

Art. 37. (1) La toate probele de evaluare, studentii au obligatia de a se legitima cu cametul de
student si de a prezenta acest camet titularului de disciplina, in vederea consernnarii notei finale ,
indiferent daca aceasta este de promovare sau nu.
(2) La toate probele de evaluare studentii au obligatia de a se prezenta in 0 tinuta decenta, adecvata
unei activitati din invatamantul superior.
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6. Dispozitii privind promovarea

Art. 38. Problema promovarii/nepromovarii se pune, pe de 0 parte, la nivel de disciplina, iar pe de
alta parte, la nivel de an de studiu.

Art. 39. 0 disciplina este prornovata atunci cand nota finala aferenta ei este eel putin 5 sau , in cazul
disciplinelor prevazute cu calificativ, cand calificativul aferent ei este "promovat".

Art. 40. Un an de studiu neterminal este promovat atunci cand totalul creditelor obtinute prin
promovarea de discipline din planul sau de invatamant este 60 (nu se iau in considerare creditele
corespunzatoare disciplinelor facultative) . Este posibila trecerea in anul de studiu urmator daca
totalul de credite obtinute este minim 40 (nu se iau in considerare creditele corespunzatoare
disciplinelor facultative) dar trecerea se face cu discipline restante, nepromovate , care trebuie
recontractate in conditiile Art. 41.
Intrucat in anii termi~ali disciplinele de studiu au asociate, la domeniul Arhitectura doar 30 credite,
iar la celelalte domenii doar 45 credite, restul pana la 60 revenind elaborarii lucrarii de
licenta/proiectului de diploma si sustinerii examenului de licenta/diploma, conditia de promovare a
acestor ani este obtinerea a eel putin 20 credite la domeniul Arhitectura si a eel putin 30 credite la
celelalte domenii.

Art. 41. (1) Nepromovarea unei discipline in cadrul unui an universitar irnplica recontractarea ei , in
conditiile prevederilor Art. 27, incepand din anul universitar imediat urmator, in fiecare an, pana la
promovare. Recontractarea se face cu taxa punctuala, pe disciplina, reprezentand 0 cota parte din
taxa de studiu anuala a regimului cu taxa, proportionala cu ponderea pe care creditele disciplinei 0

au in totalul de credite anual nominal (60) ; daca disciplina a fost nepromovata doar la
examen/colocviu/sustinere de proiect autonom/probele de evaluare a cunostintelor, competentelor si
abilitatile dobandite, din cadrul evaluarii distribuite, dupa caz , atunci taxa de recontractare va fi de
25 % din valoarea ei integrala; daca disciplina a fost neprornovata doar la activitatea pe parcurs in
cazul disciplinelor prevazute cu examen/colocviu/evaluare distribuita, atunci taxa de recontractare
va fi de 75 % din valoarea ei integrala. Taxa de recontractare, fie ea integrala sau redusa, se
multiplica, de la an la an , cu 0.5*(x+1) , unde x este decalajul in ani universitari intre anul curent ~i

anul in care disciplina ar fi trebuit promovata, in mod normal (in mod firesc, in stabilirea valorii lui
x nu se iau in considerare anii in care persoana in cauza nu a avut calitatea de student sau a fost in
intrerupere de studii sau a avut calitatea de student dar a urmat un program de studii in care nu a
existat disciplina in cauza).
Disciplinele se pot recontracta si in cazul in care sunt promovate, dar studentul nu este satisfacut de
nota pe care a obtinut-o. In acest caz , daca noua nota este mai mare decat prima, atunci se ia in
considerare, altfel, se ignora. Recontractarile pentru rnarirea notei se fac in regim lara taxa.
In contextul recontractarii , notele de promovare agreate de student la activitatea pe parcurs,
examene partiale, examene integrale, colocvii sau proiecte se recunosc lara nici 0 conditionare,
(2) In cazurile in care se considera oportun, conducerile facultatilor pot aproba, in prealabil, eu
oeazia incheierii eontraetelor de studii ~i nicidecum dupa incheierea lor , frecventarea de catre
studentii in cauza a disciplinelor recontractate cu alte serii de curs din aceeasi facultate sau dintr-o
alta la care ele se regasesc in planurile de invatamant, lara a avea importanta daca in acest fel se
ajunge sau nu la un alt titular de disciplina decat eel initial (conducerile facultatilor vor tine seama
de limitele de incarcabilitate a titularilor de disc iplina vizati si de toate celelalte aspecte cu impact
asupra seriozitatii si calitatii procesului instruetiv pe eare 11 asigura UPT).
De asemenea, in contextul recontractarilor, Birourile Consiliilor Facultatilor pot aproba studentilor
ca in loc sa-si recontracteze 0 disciplina optionala pe care nu au reusit sa 0 promoveze, sa-si
eontraeteze 0 alta disciplina, cu toate obligatiile conexe, totalizand acelasi numar de eredite; noua
disciplina va fi tratata sub toate aspectele, inc1usiv sub eel financiar, ca si cum de la inceput ar fi
fost ea cea contractata si nu disc iplina pe care 0 inlocuieste.
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(3) Studentii pot fi examinati, la cerere, in mod exceptional, de catre 0 comisie si nu de titularul de
disciplina, Titularul de disciplina nu poate face parte din comisie. Conditiile aprobarii unor astfel de
cereri sunt:

• proportia celor prornovati din totalul studentilor inmatriculati la disciplina in cauza, la prima ei
contractare, este sub 50%;

• studentii au fost prezenti la programarile 1, 2 si 3 la probele de evaluare aferente disciplinei in
cauza.

Examinarea de catre comisie, atunci cand are loc, este localizata dupa programarea 3 si este in
regim cu taxa de prezentarea a 3-a.
Un student poate beneficia de examinare de catre comisie 0 singura data/disciplina contractata
sau/si recontractata.
(4) Daca 0 anumita disciplina ajunge sa nu mai functioneze, ca urmare a modificarii planurilor de
invatamdnt si exista studenti care 0 au nepromovata, atunci Birourile Consiliilor Facultatilor vor
stabili respectivilor studenti, din planurile de invatarnant curent in vigoare, noi obligatii totalizand
acelasi numar de credite.

Art. 42. Un procent de maxim 5% din studentii inmatriculati la ciclul Licenta, in regimul de
invatamant cu frecventa, pot efectua, cu respectarea Art. 27, 2 ani de studii intr-un singur an
universitar, cu aprobarea Consiliului de Administratie si la propunerea Consiliului Facultatii. Nu
beneficiaza de aceasta posibilitate studentii din anii terminali.

Art. 43. Nepromovarea unui an universitar, adica netotalizarea la finele unui an universitar a eel
putin x credite la disciplinele din planul de invatamant al anului de studiu in cauza, cu x=40 pentru
anii de studiu neterminali la toate domeniile, x=20 pentru anii de studiu terminali de la domeniul
Arhitectura si x=30 pentru anii de studiu terminali de la celelalte domenii , conduce automat, mai
putin in cazurile in care se beneficiaza de intreruperea studiilor, la exmatriculare.

7. Dispozitii privind finalizarea studiilor

Art. 44. (1) Finalizarea studiilor de licenta in UPT se realizeaza printr-un examen ce consta in:
1. 0 proba de verificare a cunostintelor fundamentale si de specialitate;
2. 0 proba de sustinere a unei lucrari/unui proiect, numita/numit lucrare de Iicenta/proiect de

diploma.
Accesulla proba a doua este conditionat de promovarea probei intai .
(2) Lucrarea de licenta/proiectul de diploma se elaboreaza in intervalele prevazute la Art. 14,
punctele b) si c). Elaborarea este rnonitorizata si coordonata de catre un cadru didactic, conducator
de lucrare de licenta/proiect de diploma, singur sau in colaborare, pe baza unui plan de activitate
asociat proiectului.
Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca 0 lucrare de licenta/un proiect de diploma sunt stabilite
de catre fiecare facultate in parte si sunt publicate pe site-ul facultatii .
Orice lucrare de licenta/proiect de diploma va contine in final 0 declaratie a autorului, pe proprie
raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, respectiv sanctiunile prevazute
de Legea nr. 1/2011 , referitoare la faptul ca .Jucrarea/proiectul este rezultatul propriei activitati
intelectuale si nu contine portiuni plagiate".
(3) Odata finalizata/finalizat, lucrarea de licenta/proiectul de diploma este prezentata/prezentat
conducatorului de lucrare de licenta/proiect de diploma. Pentru a putea fi sustinut, fiecare lucrare de
licenta/proiect de diploma, este evaluata/evaluat in scris de catre conducatorul (conducatorii) de
lucrare de licenta/proiect de diploma. Evaluarile vor argumenta nota acordata. Daca in urma
evaluarii nota acordata este mai mica decat 5, absolventul nu este acceptat la examenul de finalizare
a studiilor.
Nota acordata de conducatorul/conducatorii de lucrare de licenta/proiect de diploma poate fi
contestata la Biroul Consiliului Facultatii care numeste pentru analiza contestatiei 0 comisie fermata
din 3 persoane. Conducatorul/ conducatorii de lucrare de licenta/proiect de diploma nu face /fac
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parte din cormsie. Contestatia va fi discutata in prezenta conducatorului/ conducatorilor si a
absolventului, pe baza lucrarii de licenta/proiectului de diploma si planului de activitate. Activitatea
comisiei se consernneaza intr-un proces - verbal. Comisia va decide daca nota conducatorului se
pastreaza sau se rnodifica. Decizia comisiei este definitiva,

Art. 45. (1) Studentii din anii terminali care la finele sesiunii din semestrul II (inclusiv programarea
3 pentru disciplinele din semestrul I si II), sunt integralisti sau cumuleaza eel mult 15 credite
restante (30 credite restante pentru domeniul Arhitectura), pe care si Ie dobandesc in totalitate pana
in preziua perioadei stabilita de structura anului universitar pentru sustinerea examenului de
licenta/diploma, se pot prezenta in sesiunea din luna iunie a anului universitar curent pentru
sustinerea examenului de finalizare a studiilor.
(2) Studentii din anii terminali care la finele sesiunii din semestrul II (inclusiv programarea 3 pentru
disciplinele din semestrul I si II), cumuleaza mai mult 15 credite restante (30 credite restante pentru
domeniul Arhitectura), nu se pot prezenta in sesiunea din luna iunie a anului universitar curent
pentru sustinerea examenului de finalizare a studiilor si vor avea reziliata, prin interventia
unilaterala a universitatii , pozitiile .Elaborarea lucrarii/proiectului de licenta/diploma" si .Examen
de Iicenta/diploma" din contractul de studii pe anul curent. Pentru acesti studenti, prima contractare
a examenului de finalizare a studiilor va fi considerata in anul in care ei cumuleaza mai putin de 15
credite restante (30 credite restante pentru domeniul Arhitectura) la sfarsitul ultimei sesiuni din anul
terminal si va fi tratata ca atare in calculul taxei aferente acestui examen.
(3) Studentii din anii terminali care nu se incadreaza in prevederile aliniatului (2) si au, la inceputul
sesiunii de examene din vara, maxim 2 discipline restante din anii neterminali, cu activitatea pe
parcurs prornovata, se pot prezenta in sesiunea de examene din vara a anului universitar curent.
Pentru disciplinele restante din semestrul II datele de prezentare vor fi cele fixate pentru studentii
din anii neterminali iar pentru disciplinele din semestrul I vor fi fixate , impreuna cu titlularul
disciplinei, noi date. Aceste prezentari sunt in regim cu taxa/discipline iar cuantumul taxei va fi
fixat de Consiliul de Administratie. Daca in urma acestor prezentari, toate restantele sunt
promovate, studentii se pot prezenta in sesiunea din luna septembrie a anului universitar curent
pentru sustinerea examenului de finalizare a studiilor. Daca, in urma sesiunii de examene din vara,
nu au promovat toate restantele, dar au activitatea pe parcurs promovata la disciplinele restante, se
pot prezenta in sesiunea din toamna a anului universitar curent, la datele fixate pentru studentii din
anii neterminali daca disciplinele sunt din semestrul II sau la noi date, fixate impreuna cu titularul
de diosciplina, daca disciplinele sunt din semestrul I. Aceste prezentari sunt in regim cu
taxa/discipline iar cuantumul taxei va fi fixat de Consiliul de Administratie, Daca in urma acestor
prezentari, toate restantele sunt promovate, studentii se pot prezenta in sesiunea din luna februarie a
anului universitar urmator pentru sustinerea examenului de finalizare a studiilor.
(4) Daca examenul de finalizare a studiilor nu este sustinut in interval de 3 ani de la data primei
contractari, tematica lucrarii de Iicenta/proiectului de diploma i~i pierde valabilitatea. Depasirea
acestui termen conduce la obligativitatea stabilirii de catre conducatorul stiintific a unei noi teme
de lucrare/proiect si implicit la recontractarea cornpleta a examenului de finalizare a studiilor, in
regim de prima contractare.
(5) Examenul de finalizare a studiilor poate fi sustinut in 3 sesiuni:

• in luna iunie ,

• in luna septembrie a aceluiasi an universitar, in regim cu taxa,
• in luna februarie a anului universitar urmator, prin recontractare.

Art. 46. (1) Examenul de finalizare a studiilor se promoveaza doar prin promovarea ambelor sale
probe. Promovarea examenului, in ansamblul sau, conduce, implicit, la obtinerea creditelor pe care
elle are alocate, 20 la domeniul Arhitectura, respectiv 10 la celelalte domenii.
(2) Nepromovarea a eel putin uneia dintre probe conduce la neacordarea nici unui punct de credit
din cele 20 pentru domeniul Arhitectura, respectiv 10 pentru celelalte domenii, alocate pozitiei
.Examen de licente/diploma" din Contractul de studii si la necesitatea repetarii intregului examen.

Art. 47. Studentii care promoveaza examenul de finalizare a studiilor si astfel ajung in posesia a
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211 *30 eredite, 11 fiind numarul neextins al anilor de studii ai unui program de studii, primese
diploma de licenta prevazuta de reglementarile legale in vigoare.

Art. 48. Studentii cu examenul de finalizare a studiilor nepromovat, dar aflati in posesia a eel putin
(211-1)*30 eredite la domeniul Arhitectura, respectiv a eel putin (211-1)*30 + 15 eredite la eelelalte
domenii (eu 11 acelasi ea la Art. 47) , nu pot primi , inca, diploma de licenta referita la Art. 47 , ei
doar un eertifieat de studii superioare nediplomate care se elibereaza la cerere.

Art. 49. Studentii care dupa incheierea anului universitar in care au urmat anul de studiu terminal
nu ajung in posesia eelor (211-1) *30 eredite la domeniul Arhitectura, respeetiv a eelor (211-1) *30 +
15 eredite la eelelalte domenii (eu 11 acelasi ca la Art. 47) prevazute prin planul de invatamant al
programului de studii in cauza si care nu ajung sub incidenta Art. 45 , au la dispozitie un numar
nelimitat de ani pentru a-si recontracta disciplinele restante, in eonformitate eu Art. 41. In
evidentele UPT, acesti studenti vor figura in ani de studiu de extensie (extensie 1, extensie 2, etc .),
lara, insa, a mai beneficia de vreo facilitate legata de statutul de student (cazare, bursa, ajutor social,
reducere de pret pe mijloaeele de transport in eomun, etc.).

8. Dispozitii privind dobandirea/ redobandlrea calitati] de student al UPT

Art. 50. Calitatea de student al UPT se obtine in unul din urmatoarele moduri:
a) prin concurs de admitere;
b) prin recunoasterea premiilor obtinute la fazele nationale si internationale ale concursurilor

profesionale organizate pentru elevii de liceu si acceptarea laureatilor pentru scolarizare lara
taxa, in eonformitate eu Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere
la eicIul de studii universitare de Iicenta la Universitatea Politehnica Timisoara;

c) prin transfer de la 0 alta universitate de stat din Romania sau din alte tari ale Uniunii
Europene;

d) prin mobilitati , pentru 0 perioada limitata, in eadrul programelor europene speeifiee;
e) prin mobilitati , pentru 0 perioada limitata, intre universitatile din tara;
f) prin reinmatriculare cu taxa, pana la promovarea in anul de studii imediat superior;
g) prin repartitie a Ministerului Educatiei ~i Cercetarii Stiintifice.

In toate eazurile, cu exceptia mobilitatilor, calitatea de student se revalideaza anual, 0 data cu
semnarea bilaterala a contractului de studii. Cu aceasta ocazie, se actualizeaza regimul financ iar al
studiilor, in acord cu reglementarile in vigoare.

Art. 51. (1) Inmatricularea se face in anul de studii I, eu zero puncte de credit, pentru studentii care
nu au in posesie, din contexte anterioare, studii superioare recognoscibile si echivalabile, respectiv
in eel mai mare an de studii, x, pentru care, in urma aplicarii procedurii de recunoastere si
echivalare de studii, nu rezulta un deficit de puncte de credit mai mare de 20*(x-l), in raport eu
numarul de puncte de credit ce ar corespunde in mod nominal inceputului acelui an.
(2) In cazul mobilitatilor, inmatricularea se face in anul de studiu care rezulta din specificatiile
tipului de mobilitate.

Art. 52. (1) Studentii exmatriculati pot fi reinmatriculati, cu aprobarea Consiliului de Administratie,
nu insa in anul universitar in care s-a produs exmatricularea. Reinmatricularea se face cu taxa
pana la promovarea in anul de studii imediat superior. Reinmatricularea se face numai de la inceput
de an universitar.
(2) Cu titlu de exceptie, pot fi reinmatriculati in acelasi an universitar in care s-a produs
exmatrieularea, studentii exmatriculati pentru neplata la termen a taxelor de scolarizare.
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9. Dispozitri privind intreruperea/reluarea studiilor

Art. 53. (1) Studentii ajunsi in imposibilitatea temporara de continuare a studiilor datorita unor
situatii de forta majora, competenta de apreciere in aceasta privinta revine Consiliului de
Administratie, pot beneficia de dreptul de a-si intrerupe studiile. Reluarea studiilor se face in regim
financiar cu taxa, cu exceptia situatiilor de forta majora de natura medicala cand reluarea studiilor
dupa intrerupere se face in acelasi regim financiar pe care studentull-a avut la momentul solicitarii.
Pe parcursul perioadei de intrerupere a studiilor, se pastreaza calitatea de student dar se suspenda
dreptul de a accede la facilitatile sociale acordate studentilor, Intreruperea studiilor se poate acorda
oricand, cu conditia ca la data solicitarii ei, studentul sa nu fie ajuns in postura de exmatriculabil.
(2) Reluarea studiilor intrerupte se face pe baza de cerere scrisa. Studentii care si-an intrerupt
studiile pe parcursul semestrului I i~i pot relua studiile doar de la inceput de an universitar.
Contractul de studii al acestor studenti nu va fi marcat in nici un fel de faptul ca ei au avut studiile
intrerupte. Studentii care si-au intrerupt studiile pe parcursul semestrului II isi pot relua studiile fie
de la inceput de an universitar, fie de la inceput de semestru II. In primul caz , pentru semestrul I ei
vor contracta disciplinele restante aferente ani lor de studiu anteriori si anului de studiu curent, in
regim cu taxe punctuale, conform Art. 41 si, daca mai este cazul , in completare pana la 30 credite,
discipline in avans din anul de studiu imediat superior, acestea in regimul in care respectivii
studenti se afla la studii. In ambele cazuri, contractarea de discipline din semestrul II de catre
aceasta categorie de studenti nu va fi marcata in nici un fel de faptul ca ei au avut studiile intrerupte.

10. Dispozitii privind recompense ~i sanctiuni

Art. 54. Studentii care obtin rezultate deosebite (premiile I, II si III sau mentiune) la fazele
internationale si nationale ale concursurilor profesionale studentesti sunt recompensati prin
acordarea unei burse speciale, pe durata unui an universitar (cu exceptia mentiunii pentru care
recompensa se acorda 0 singura data) cumulativa cu orice alt tip de bursa. Recompensarea este
aprobata de Consiliul de Administratie la propunerile Birourilor Consiliilor Facultatilor.

Art. 55. (1) Studentii care obtin rezultate foarte bune in activitatea profesionala sunt recompensati
prin:

• diplome si premii anuale in cadrul unor evenimente deosebite (de exemplu deschiderea anului
universitar, diverse manifestatii stiintifice etc);

• burse care pot fi: de performanta, de merit sau de studiu.
(2) Studentii cu situatie materiala dificila pot primi burse sociale.
(3) Studentii cu rezultate profesionale bune si situatie materiala dificila sunt recornpensati cu burse
si ajutoare sociale speciale, din venituri proprii ale UPT , cumulative cu orice alt tip de bursa.
(4) Studentii masteranzi cu rezultate bune la invatatura si in activitatea de cercetare pot primi burse
speciale, din venituri proprii ale UPT , cumulative cu orice alt tip de bursa.

Art. 56. (1) Se sanctioneaza cu "avertisment", absentarea nemotivata la peste 1/5 din numarul total
de ore prevazute in programul seme strial prin contractu1de studii.
(2) Se sanctioneaza cu "avertisment" savarsirea unor abateri de conduita.

Art. 57. Se exrnatriculeaza din UPT studentii care se situeaza in unul sau mai multe din urmatoarele
cazuri:

a) absenteaza nemotivat la peste 1/3 din numarul total de ore prevazute in programul
semestrial prin contractul de studii sau cei care ajung sa primeasca un al doilea avertisment
in cursul aceluiasi an universitar;

b) totalizeaza, fara a beneficia de intreruperea studiilor, la sfarsitul sesiunii de vara, pentru un
an de studiu neterminal, mai putin de 30-x credite , unde x este numarul de credite aferente
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practicii in ace1an, iar pentru un an de studiu terminal. mai putin de 20 credite la domeniul
Arhitectura si mai putin de 30 credite la celelalte domenii , in toate cazurile, la disciplinele
din planul de invatamant al anului de studiu urmat;

c) totalizeaza, fara a beneficia de intreruperea studiilor, la sfarsitul unui an universitar, pentru
un an de studiu neterminal , mai putin de 40 credite;

d) fraudeaza (inclusiv prin plagiat') sau incearca sa fraudeze in procesul de evaluare inclusiv
Ia examenul de finalizare a studiilor;

e) nu-si achita obligatiile financiare fata de UPT in termenele fixate ;
f) intreprind alte acte incompatibile cu cali tatea de student (aprecierea in aeest sens revine

Consiliului de Administratie);
g) nu semneaza contractul de studii in termenul fixat;
h) solicita sa renunte la calitatea de student al UPT .

Art. 58. Sanctiunile se aplica de catre Consiliile Facultatilor, cu precizarea ca pentru exmatriculare
este necesara aprobarea Consiliului de Adrninistratie. Sanctiunile se cornunica studentilor in cauza
de secretariatele facultatilor,

1I. Dispozitii privind transferurile

Art. 59. UPT inmatriculeaza prin transfer doar studenti proveniti de la universitati de stat , de la
domenii identice sau asimilabile celor pe care Ie vizeaza, care au acordul universitatilor respective
si acceptul facultatii Ia care solicits sa fie transferati , Inmatricularca lor se face in anul de studiu si
in regimul de scolarizare rezultate pe baza Art. 51 si 53 din prezentul REGULAMENT.

Art. 60. Transferurile in interiorul UPT se pot face doar eu aeordul Biroului Consiliului
Facultatii/Birourilor Consiliilor Facultatilor implicate, cu conditia ca studentul in cauza sa fi obtinut
la concursul de admitere 0 medie eel putin egala cu media minima cu care s-a intrat in anul
respeetiv la domeniul pe care il vizeaza.

Art. 61. Pot beneficia de transfer catre UPT sau in interiorul UPT doar studentii care , pe baza Art.
51 din prezentele precizari ar putea fi inmatriculati intr-un an de studiu mai mare sau egal eu II la
domeniul/speeializarea spre care aspira,

Art. 62. Toate tipurile de transfer se aproba de catre Consiliul de Administratie, iar evidenta
transferurilor aprobate se va tine atat la Rectorat, cat si la Decanate si va cuprinde, pe de 0 parte,
cererile in speta, indosariate cronologie, iar pe de alta parte , 0 sinteza tabelara a informatiilor pe
care cererile le contin, organizata de asemenea in ordine cronologica,

12. Dispozitii privind regimul studiilor

Art. 63. (1) Regimul studiilor, cu taxa/tara taxa, pentru anul I este , timp de un an universitar, eel
dobandit prin eoneursul de admitere.
(2) Regimul studiilor pentru anii mai mari sau egali eu II este stabilit anual , in functie de
performantele scolare, in conformitate cu prevederile HS nr. 1/2006.

I Definitia plagiatului, conform art . 4, alin . I , lit . d) din legea nr . 206/2004 - d) plagiatul - expunerea intr-o
opera scrisii sau 0 comunicare orala. inclusiv in f ormat electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstratii,
date. ipoteze. teorii, rezultate ori metode stiintifice extrase din opere scrise, inclusiv in fo rmat electronic. ale
altor autori, fara a mentiona acest luau si ftira a f ace trimitere fa sursele originale;
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13. Dispczitil finale

Art. 64. Prezentul REGULAMENT se aplica incepand cu anul universitar 2015-2016 pentru toti
studentii UPT de la ciclul de studii Licenta.
De la data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga orice dispozitii interne contrare.

Art. 65. Prezentul REGULAMENT a fost initiat ~i adoptat in sedinta Consiliului de Administratie
din data de 20.01.2015 si aprobat de Senatul UPT in sedinta din 07.05.2015 .

p.PRESEDINTE,
Prof. dr. ing. Nico ae ROBU
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CONSILIER JURIDIC,

Jr. Alina ATANA~ESCU
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