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Partea I. Preambul. Definiţii. Domenii de utilizare a ECTS. Responsabilitatea aplicării

Art.1. Prezentul regulament descrie modalitatea de implementare a Sistemului European
de Acumulare şi Transfer de Credite de Studii (ECTS) în UMF “Iuliu Haţieganu”, ClujNapoca.
Art. 2. Prezentul regulament este elaborat în acord cu prevederile Legii nr. 1 / 2011 a
educatiei nationale.
Art. 3. Termenii utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi după cum urmează:
(1) ECTS - Sistemul European de Acumulare şi Transfer de Credite de Studii, adoptat de
Comisia Europeană;
(2) Creditul (unitatea de credit):
i. Reprezintă o unitate convenţională utilizată pentru a calcula volumul de muncă
individuală necesar studentului, într-o perioadă de timp, pentru a atinge
obiectivele educaţionale aferente unei materii;
ii. Un credit corespunde la 25 – 30 ore de muncă individuală;
iii. Cantitatea normală de muncă specifică unui an universitar are ca echivalent 60
de credite. Unui semestru îi corespund, de obicei, 30 de credite;
iv. Creditele nu evaluează competenţele studenţilor şi nu trebuiesc confundate cu
nota;
v. Creditele nu măsoară volumul de muncă al cadrului didactic, ci doar pe cel al
studentului;
vi. Creditele nu reprezintă o măsură a importanţei disciplinelor, aceasta fiind
reglementată prin clasificarea disciplinelor în obligatorii, opţionale şi
facultative;
vii. Creditele aferente unei materii se calculează relativ la cantitatea totală de
muncă necesară pentru finalizarea studiilor aferente unui an universitar.
(3) Alocarea de credite – fiecărei componente a programului de formare i se alocă un
anumit număr de credite din numărul total de credite prevăzut pentru programul de
formare;
(4) Munca individuală defineşte totalitatea activităţilor desfăşurate de un student pentru
însuşirea, pregătirea şi promovarea unei discipline (prezenţă fizică la cursuri, seminarii,
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lucrari practice / stagii, tutoriat, studiu individual, elaborare de lucrări, cercetare etc.,
inclusiv examinarea);
(5) Credit transferat – unitate de credit obţinută într-o altă instituţie decât instituţia de
origine sau în alt ciclu de studii şi care este recunoscută de către instituţia de origine în
baza unor acorduri interuniversitare sau a unui regulament de echivalare a studiilor;
(6) Acordarea de credite – se face în momentul promovării disciplinei. Prin acordarea
creditelor se certifică faptul că, pentru rezultatul obţinut la evaluare a fost desfăşurat
volumul de muncă definit prin numărul unităţilor de credit;
(7) Credit obţinut (acordat) – unitate de credit validată prin susţinerea şi promovarea
examinării la o disciplină dată.
i. Fiecare disciplină are alocat un anumit număr de credite, în relaţie cu volumul
de muncă necesar studentului pentru a atinge obiectivele educaţionale ale unei
materii;
ii. În UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca sunt utilizate doar unităţi de credit,
fără fracţiuni;
iii. O disciplină dată nu poate avea alocată mai puţin de o unitate de credit;
iv. Creditele acordate unei discipline nu se pot obţine în etape;
v. Prin promovarea unei discipline se înţelege obţinerea notei minime 5 (cinci) sau
a calificativului admis.
(8) Credit restant (neacordat) – unitatea de credit corespunzătoare unei materii a cărei
studiere nu a fost validată prin promovarea examenului aferent;
(9) Credit în avans – unitate de credit obţinută, în anumite condiţii prevăzute de
regulamentele universităţii, prin studierea unor materii aferente anului superior celui în
care este înmatriculat studentul;
(10) Credit suplimentar – credit obţinut prin frecventarea şi promovarea unei discipline
opţionale sau facultative, care nu este cuprinsă în curicula obligatorie a programului de
învăţământ. Creditele suplimentare nu pot substitui creditele aferente materiilor
obligatorii.
(11) Acumularea de credite – reprezintă sumarea tuturor creditelor promovate de către
student la un moment dat. Acumularea are finalitate temporală:
i. Promovarea studentului într-un an de studii superior este condiţionată de
acumularea unui număr minim de credite;
ii. Absolvirea programului de studii este condiţionată de acumularea tuturor
creditelor aferente programului;
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(12) Mobilitate – activitate educaţională efectuată de student în altă instituţie decât cea în
care este înmatriculat, pe baza unui acord bilateral;
(13) Acord bilateral – document cadru încheiat între două instituţii pentru derularea unui
program de mobilitate a studenţilor utilizând ECTS;
(14) Contract de mobilitate – contract educaţional încheiat între student, universitatea de
origine şi universitatea gazdă, care conţine obligaţiile părţilor şi lista disciplinelor pe care
studentul se angajează să le urmeze la universitatea gazdă;
(15) Decizia de recunoaştere a creditelor – document care atestă recunoaşterea
creditelor obţinute de un student în urma studiilor efectuate într-o altă instituţie şi/sau în
urma unei mobilităţi;
(16) Foaie matricolă parţială (Situaţie şcolară, Transcript of records) – document care
atestă disciplinele studiate, calificativele şi creditele obţinute de student într-o perioadă de
studii determinată.
Art. 4. În Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, sistemul
ECTS este folosit pentru:
a. evidenţa rezultatelor profesionale ale studenţilor – funcţia de evaluare a
acumulării cunoştinţelor;
b. calcularea performanţelor individuale ale studenţilor şi clasificarea acestora;
c. aprecierea şi echivalarea studiilor efectuate în alte instituţii de învăţământ
superior, din ţară sau străinătate – funcţia de transfer.
Art. 5. Sistemul ECTS se aplică la nivelul studiilor de licenţă, masterat şi doctorat.
Art. 6. La nivelul Universităţii, aplicarea sistemului creditelor transferabile intră în
atribuţiile prorectorului cu responsabilităţi didactice.
Art. 7. Aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din regulamentele bazate pe ECTS
reprezintă atribuţia structurilor academice direct responsabile de coordonarea şi derularea
procesului didactic la nivelul respectiv (licenţă, masterat, doctorat).
Partea a II-a. Aplicarea ECTS pentru evidenţa rezultatelor profesionale ale studenţilor
(funcţia de evaluare a acumulării cunoştinţelor).

4

Art. 8. Modalitatea de aplicare a ECTS pentru evidenţa rezultatelor profesionale ale
studenţilor este descrisă în:
a. regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii didactice in ciclul de
licenta;
b. regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii didactice in ciclul de
studii universitare de masterat;
c. regulamentul de desfăşurare a studiilor doctorale.
Art. 9. Materiile obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al unui an universitar
sunt creditate în limita celor 60 de credite aferente.
Art. 10. Materiile facultative şi/sau opţionale studiate peste limita minimă impusă de
planul de învăţământ permit acumularea de credite suplimentare.
Art. 11. Materia obligatorie “Educaţie fizică” se creditează cu o unitate de credit pe an.
Art. 12. Studenţii care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor
şi sunt reînmatriculaţi în an complementar, trebuie să satisfacă cerinţele planului de
învăţământ al promoţiei cu care îşi reiau studiile.
Art. 13. Pe durata unui ciclu de studii, creditele obţinute de un student sunt imperisabile.

Art. 14.
(1) Un examen promovat într-un an universitar anterior este recunoscut ca promovat, chiar
dacă se modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă.
(2) Această prevedere se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care, în urma
modificării planului de învăţământ, o disciplină de un semestru este divizată în două
discipline de semestru sau o disciplină de două semestre este comasată într-o
disciplină de semestru.
Art. 15. Activitatea de elaborare a lucrării de licenţă este creditată suplimentar, după cum
urmează:
a. 5 (cinci) credite în penultimul an de studii, pentru elaborarea studiului teoretic al
tematicii lucrării de licenţă la specializările Medicină şi Medicină Dentară;
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b. 10 (zece) credite în ultimul an de studii, pentru finalizarea lucrării, la toate
specializările.
Art. 16. Modificarea prevederilor privind ECTS în regulamentele menţionate în art. 8.
atrage după sine modificarea în mod corespunzător a textului prezentului regulament.
Art. 17. Prevederile din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice în
ciclul de licenţă care se referă la utilizarea ECTS ca instrument de evaluare a acumulării sunt:
(1) Capitolul V. Înmatricularea. Înscrierea la studii
Art. 25 (4) Înscrierea se face pe baza rezultatelor profesionale obţinute în anul universitar
precedent, cu obligativitatea dobândirii numărului minim de credite necesare pentru
promovarea unui an universitar ( minimum 45 de credite).
(2) Capitolul VIII. Planul de invăţământ şi creditele transferabile, dupa cum urmeaza:
Art. 42. Aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS) în Universitate
este definită în regulamentul specific, adoptat de Senatul Universităţii.
Art. 43. Pentru un an universitar sunt alocate 60 de unităţi de credit, distribuite în două
semestre.
Art. 44. Numărul de unităţi de credit atribuit fiecărei discipline este dependent de
volumul activităţii necesare studierii şi promovării disciplinei.
Art. 45. Programele de studii pe care le oferă UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
sunt:
1. Specializări reglementate sectorial:
(1)Medicină - 6 ani de studii /360 unităţi de credit
(2)Medicină Dentară – 6 ani de studii / 360 unităţi de credit
(3)Farmacie - 5 ani de studii / 300 unităţi de credit
(4)Moaşe şi Asistenţă Medicală - 4 ani de studii / 240 unităţi de credit
2.Specializări reglementate general:
(1)Balneofiziokinetoterapie,
(2)Tehnicieni licenţiaţi de Radiologie – imagistică medicală,
(3)Laborator clinic,
(4)Tehnica dentară,
(5)Asistenţă dentară,
(6)Nutriţie – dietetică
Toate cu durata de 3 ani de studii/ 180 unităţi de credit.
Art. 47. (1) Promovarea unui an universitar necesită obţinerea a minimum 45 unităţi
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de credit din totalul celor 60 alocate unui an de studiu.
(2) Pentru promovarea într-un an de învăţământ superior este necesar ca suma
creditelor restante din anii inferiori să nu depăşescă 15 unităţi de credit.
(3) În calculul unităţilor de credit obţinute într-un an universitar nu sunt incluse
unităţile de credit obţinute în acel an din credite restante.
(4) Studenţii au obligaţia să obţină creditele restante în maxim 2 ani de la
nepromovarea examenelor la materiile respective.
(5) La programul de studii medicină, studenţii au obligaţia ca, la sfârşitul celui de-al
treilea an de studii, să acumuleze toate cel 180 de credite aferente primilor trei ani de studii de
licenţă.
(6) Dacă cerinţa de la alin. (4)sau (5) nu este îndeplinită, studentul este înmatriculat în
an complementar
(7) Pentru creditele restante se plăteşte o taxă conform Anexei “Taxe Şcolare”
Art. 49. Creditele aferente materiilor opţionale pot fi atribuite oricăreia dintre aceste
materii, prin alegerea, frecventarea şi promovarea ei.
Art. 52. (1) Studentul poate urma, în cursul unui an universitar, mai multe cursuri
opţionale.
(2) Creditele obţinute în plus se constituie în credite suplimentare.
(3) Creditele suplimentare nu pot substitui creditele aferente materiilor obligatorii.
(3) Capitolul IX. Activitatea profesională. Frecvenţa. – dupa cum urmeaza:
Art. 56. Pentru a realiza integral numărul de credite aferent unei discipline de studiu,
studenţii au obligaţia să participe la minim 70 % din cursurile disciplinei respective.
(4) Capitolul X. Evaluarea performanţelor. Examinarea
Art. 81. Pentru promovarea creditelor restante se poate sustine examen de trei ori întrun an universitar, la o disciplină dată.
Art. 83. După începerea anului universitar nu mai este posibilă nici o examinare pentru
anul/anii universitari precedenţi, cu excepţia creditelor restante, în numar de cel mult 15,
pentru care examenele vor fi susţinute în cadrul sesiunilor ordinare.
Art. 119. (1) Promovarea examenului implică şi acordarea numărului de credite
prevăzute pentru disciplina respectivă.
(2) Numărul de credite alocat unei discipline nu este divizibil.
Art. 125. (1) Pentru a putea solicita reexaminarea în vederea maririi notei, un student
trebuie să nu aibă nici un credit restant (să fie integralist).
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(5) Capitolul XI. Anul complementar. Prelungirea medicală a şcolarităţii. Creditele în
avans
Art. 138. (1) Studenţii care nu au obţinut numărul minim de unităţi de credit necesare
pentru promovarea unui an universitar (45 unităţi de credit) pot continua studiile în cursul unui
an complementar.
(2) Prin anul complementar se prelungeşte durata totală a studiilor.
(3) Anul complementar înseamnă an de repetenţie cu posibilitatea obţinerii unor credite
în avans.
Art. 148. Studentul înmatriculat în an complementar poate opta pentru a parcurge
parţial planul de învăţământ al anului superior, obţinănd astfel credite în avans.
Art. 149. Numărul de credite asumate din anul superior este limitat la 20 de unităţi de
credit.
Art. 150. Suma creditelor restante şi a celor asumate din anul superior nu poate depăşi
cifra 60, într-un an universitar.
Art. 151. Creditele efectuate în avans se plătesc conform reglementărilor privind
taxele.
Art. 152. Obţinerea de credite în avans pentru un an de studii nu este urmată de
diminuarea taxei şcolare aferentă acelui an.
Art. 153. (1) Opţiunea de a parcurge parţial planul de învăţământ al anului superior
este depusă la decanatul facultăţii în termen de maxim 15 zile de la începerea anului
universitar.
(2) Cererea este avizată de şeful de disciplină şi aprobata de Biroul Consiliului de
Facultăţii.
(3) Repartizarea într-o formaţiune de studiu, pentru obţinerea creditelor în avans, se face
fără suprapunerea creditelor restante din anul complementar cu orarul creditelor asumate din
anul superior.
(6) Capitolul XII. Întreruperea studiilor. Transferarea. Retragerea de la studii.
Art. 167. (1) Studenţii care sunt înmatriculaţi prin transfer şi care trebuie să susţină
examene de diferenţă, au obligaţia de a susţine şi promova aceste examene în primii doi ani de
la înmatricularea în Universitate, cu condiţia ca, la sfîrşitul primului an, să nu cumuleze mai
mult de 15 credite restante.
(2) În cazul în care studentul nu se conformează acestei cerinţe, el este înscris în an
complementar, în acelaşi an de studii în care a fost transferat, până la realizarea a cel mult 15
credite restante.
Art. 175. Pentru echivalarea studiilor este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii:
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(2) Suma creditelor aferente unor discipline care se constituie în diferenţe, prin lipsa studierii
unor materii din planul de învăţământ al programelor de studiu ale Universităţii şi care vor fi
validate prin examene de diferenţă nu poate să depăşească 15 unităţi de credit.
(3) În calculul unitatilor de credit de la punctul (2) nu sunt cuprinse materiile Educaţie fizică şi
Limba română sau modernă.
(7) Capitolul XIV. Repartizarea locurilor de studiu bugetate în funcţie de performanţele
studenţilor în procesul didactic
Art. 201. Practica de vară nu este luată în calcul pentru repartizarea locurilor bugetate.
În calculul mediei ponderate se reduc, în mod corespunzător, numarul total de credite folosit
pentru calculare.
Art. 202. Clasificarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare,
începând cu studenţii integralişti, fără credite restante din anii precedenţi anului pentru care sa calculat media de repartizare .
Art. 205. Studenţii care nu au credite restante pot susţine reexaminări pentru mărirea
notelor în sesiunea reexaminare I.
(8) Capitolul XV. Recompense şi sancţiuni
Art. 217. Fraudarea examenelor, indiferent de forma în care se manifestă, dar cu
excepţia substituţiei de persoană, se sancţionează după cum urmează: ....
1. c) înmatricularea în an complementar se face cu recunoaşterea
creditelor obţinute până în momentul săvârşirii fraudei;
Art. 18. Prevederile din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice în
ciclul de studii universitare de masterat care se referă la utilizarea ECTS ca instrument de
evaluare a acumulării sunt:
(1) Capitolul 9. Înmatricularea. Înscrierea la studii. Contractarea studiilor
Art. 63
(4) Înscrierea se face pe baza rezultatelor profesionale obţinute în anul
universitar precedent, cu obligativitatea dobândirii numărului integral de credite aferente
primului an de studii.
(2) Capitolul 10. Organizarea anului universitar. Utilizarea creditelor transferabile
Art. 70 Fiecare an de studii universitare de masterat are alocate 60 de unităţi de credit
transferabil, în principiu câte 30 de unităţi de credit pentru fiecare semestru.
Art. 71 Fiecare materie din planul de învăţământ are alocat un numar de credite
proporţional cu volumul de muncă necesar a fi depus de student pentru însuşirea cunoştinţelor
şi promovarea examenului
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(3) Capitolul 12. Evaluarea cunoştinţelor
Art. 85 Masterandul are acces la reexaminare indiferent de numărul de credite restante
Art. 87. (2) Pentru reevaluare în vederea măririi notei, masterandul trebuie să nu aiba
credite nepromovate la începutul sesiunii de reexaminare.
(4) Capitolul 13. Promovarea anului de studii. Anul complementar. Creditele în avans
Art. 89 Promovarea fiecarui an de studiu este condiţionată de obţinerea celor 60 de
credite aferente disciplinelor obligatorii din planul de învăţământ al programului de masterat.
Art. 90. (1) Masteranzii care nu au obţinut numărul de unităţi de credit necesare pentru
promovarea unui an universitar (60 unităţi de credit) pot continua studiile în cursul unui an
complementar.
(2) Prin anul complementar se prelungeşte durata totală a studiilor.
(3) Anul complementar înseamnă an de repetenţie cu posibilitatea obţinerii unor credite
în avans.
Art. 94. Masterandul înmatriculat în an complementar poate opta, dupa caz, pentru a
parcurge parţial planul de învăţământ al anului superior, obţinănd astfel credite în avans.
Art. 95. Numărul de credite asumate din anul superior este limitat la 20 de unităţi de
credit.
Art. 96. Suma creditelor restante şi a celor asumate din anul superior nu poate depăşi
cifra 60, într-un an universitar.
Art. 97. Creditele efectuate în avans se plătesc conform reglementărilor privind taxele.
Art. 98. Obţinerea de credite în avans pentru un an de studii nu este urmată de
diminuarea taxei şcolare aferentă acelui an.
(5) Capitolul 15. Recompense şi sancţiuni
Art. 111. Fraudarea examenelor, indiferent de forma în care se manifestă, dar cu excepţia
substituţiei de persoană, se sancţionează după cum urmează...
1. c) înmatricularea în an complementar se face cu recunoaşterea creditelor
obţinute până în momentul săvârşirii fraudei;
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Art. 19. Prevederile din Regulamentul de organizare a studiilor de doctorat care se referă la
utilizarea ECTS ca instrument de evaluare a acumulării sunt:.
(1) Cap. III, art. 39: Pentru activităţile cuprinse în planul de învăţământ a anului de
pregătire universitară avansată se acordă 60 de credite transferabile (în principiu, 30 de
credite pentru fiecare semestru). Numărul de credite se stabileşte în funcţie de durata şi
conţinutul planului de învăţământ (curiculei), al fiecărui modul din structura anului de
pregătire avansată.
(2) Cap. III, art. 41: Anul de pregătire avansată nu poate fi finalizat fără a se obţine cel
puţin 50 de credite, cu obligaţia efectuării activităţilor şi a obţinerii creditelor restante
pe parcursul primului semestru al anului universitar următor
(3) Cap. III, art. 42: Doctorandul care nu obţine, nici în aceste condiţii, numărul total de
credite oferite pentru anul de pregătire universitară avansată este exmatriculat din
ciclul de studii universitare de doctorat, primind o adeverinţă cu specificarea
activităţilor finalizate şi pentru care a primit credite.
Partea a III-a. Aplicarea ECTS pentru calcularea performanţelor individuale ale
studenţilor şi clasificarea acestora
Art. 20. Numărul de credite promovate de către un student într-un an universitar este
utilizat pentru calcularea mediei ponderate după formula AxCa + BxCb +…NxCn / 60
unde A reprezintă nota obţinută la materia “A” iar Ca reprezintă numărul de credite alocat
materiei A.
Art. 21. Media ponderată este componentă a criteriilor utilizate pentru exprimarea
performanţelor profesionale anuale ale studenţilor.
Art. 22. În relaţie cu performanţele lor profesionale, studenţii beneficiază de locuri
bugetate de stat, de burse şi locuri în cămine.
Art. 23. Modul de aplicare a clasificării obţinute cu ajutorul ECTS este prezentat în:
a.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice în ciclul de
licenţă;

b.

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi;

c.

Regulamentul de cazare a studenţilor în caminele UMF.
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Partea a IV-a. Aplicarea ECTS pentru aprecierea şi echivalarea studiilor efectuate în
alte instituţii de învăţământ superior, din ţară sau străinatate.
Art. 24. Prin utilizarea ECTS pentru aprecierea studiilor efectuate în alte instituţii de
învăţământ superior, din ţară sau străinatate, se realizează funcţia de transfer a unităţilor
de credit.
Art. 25. Utilizarea ECTS pentru evaluarea şi echivalarea studiilor universitare efectuate în
alte instituţii este descrisă în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii
didactice în ciclul de licenţă.
Art. 26. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” îşi rezervă dreptul de a
refuza echivalarea studiilor efectuate în instituţii cu care nu există convenţii de
recunoaştere a studiilor sau care nu aplică sistemul ECTS. Hotărârea în aceste cazuri este
luată de către Biroul Consiliului fiecărei facultăţi şi nu poate fi atacată.
Art. 27. ECTS sunt utilizate pentru evaluarea şi echivalarea studiilor universitare
efectuate de proprii studenţi în cadrul unor mobilităţi, în alte instituţii din ţară sau
străinătate.
Art. 28. Pentru echivalarea şi recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate de studenţii
UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, în cadrul programelor de schimburi universitare
ERASMUS sau a altor acorduri interuniversitare, studenţii vor prezenta, la întoarcerea din
străinătate, următoarele documente:
(1) Dovada scrisă (în original, semnată şi ştampilată) în legătură cu stagiile
efectuate, examenele susţinute şi nota obţinută. Aceste documente vor trebui să
menţioneze:
i. durata (în ore) a stagiilor clinice;
ii. numărul de ore de curs;
iii. echivalentul în ECTS al notelor obţinute, în cazul în care universităţile
vizitate nu folosesc sistemul internaţional de credite.
Observaţie: În absenţa informaţiei de la punctul iii, se va aplica echivalarea prin calcul
procentual a notei (exemplu: nota 18/20 = 9).
(2) Programa analitică valabilă în universităţile vizitate, pentru materiile pentru
care se solicită echivalarea.
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Art. 29. Pentru recunoaşterea valabilităţii stagiului de mobilitate, studenţii vor trebui să
acumuleze minumim 25 de credite în cazul deplasărilor cu durată de 4-5 luni sau minimum
50 de credite în cazul deplasărilor cu durată de 9 luni.
Art. 30. Creditele obţinute în străinătate trebuie să fie aferente unor discipline pe care
studentul ar urma să le studieze la UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca în anul universitar
în care este înmatriculat şi în care efectuează deplasarea. Se admite recunoaşterea cel mult
a unui examen aferent unui an universitar superior (credit în avans).
Art. 31. Activitatea de pregătire a lucrării de licenţă şi practica de vară vor fi creditate şi
recunoscute doar dacă ele au fost cuprinse, iniţial, în contractul de mobilitate al
studentului.
Art. 32. Pentru recunoaşterea şi creditarea activităţii de pregătire a lucrării de licenţă
studenţii aflaţi în stagii în mobilităţi inter-universitare vor prezenta un referat al activităţii
desfăşurate,

elaborat

în

limba

ţării

vizitate,

contrasemnat

de

conducatorul

disciplinei/catedrei vizitate, din al cărei domeniu de cercetare este elaborată lucrarea,
precum şi de conducatorul român al lucrării de licenţă.
Art. 33. Pentru recunoaşterea practicii de vară, studenţii vor prezenta programa analitică
aferentă desfăşurării unui stagiu practic, independent de materiile pentru care solicită
recunoaşterea examenului (cuprinse în contractul de mobilitate).
Art. 34. Se va avea în vedere faptul că recuperarea materiilor care nu au fost studiate în
străinătate trebuie să poată fi planificată astfel încât să nu existe suprapuneri temporale ale
materiilor restante.

Partea a V-a. Dispoziţii finale
Art. 35. Calcularea numărului de unităţi de credit aferente unei materii este efectuată:
a. de către biroul consiliului fiecărei facultăţi;
b. la introducerea sistemului ECTS ca instrument în practica UMF “Iuliu Haţieganu” şi
de fiecare dată când apare o schimbare a programei analitice;
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c. după o metodologie unică pe universitate, elaborată de către prorectoratul didactic în
colaborare cu prorectoratul de evaluare şi cu decanatele facultăţilor.
.
Art. 36. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării sale de către senatul UMF
”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.
Art. 37. Din momentul intrării în vigoare a regulamentului, se abrogă orice dispoziţii
contrare.
Anexa. Echivalentul calificativelor ECTS cu notele din sistemul de învăţământ din România.
ECTS
A

NOTA (RO)

DEFINIŢIE

10

excelent
(performanţă deosebită sau erori minore)

B

9

foarte bine
(deasupra mediei, dar cu unele erori)

C

7-8

bine
(rezultat în general bun, dar cu un număr de erori notabile)

D

6

satisfăcător
(acceptabil, cu lipsuri semnificative)

E

5

suficient
(întruneşte criteriile minime)

FX

4

respins
(mai este necesară muncă înainte de acordarea creditului)

F

1-3

respins
(este necesară considerabil de multă muncă suplimentară)
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