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GHIDUL  DE  CREDITE  TRANSFERABILE 

PENTRU  PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI 

MASTERAT AL  UNIVERSITĂŢII  „ARTIFEX” DIN  BUCUREŞTI  

 

 CAPITOLUL 1.  

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Prezentul document a fost elaborat în baza următoarelor acte normative: 

 Legea educaţiei naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare 

de masterat; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

aprobată şi modificată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare;  

 Ordinul Ministrului 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de 

Credite transferabile (ECTS/SECT); 

 Ordinul MECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor 

studentului; 

 Ordinul MEN nr. 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a 

studenților; 

 Legea 133/2005 privind înfiinţarea Universităţii “ARTIFEX” din Bucureşti;  

 Carta Universității „ARTIFEX” din București. 

Art.2. Prezentul Ghid de credite transferabile reglementează aplicarea sistemului creditelor 

transferabile în evidenţa rezultatelor profesionale ale studenţilor proprii înmatriculaţi în cadrul 

programelor de studii universitare de licenţă şi masterat, cât şi în operarea transferului de rezultate 

profesionale obţinute de studenţi ca urmare a frecventării şi promovării probelor la discipline 

cuprinse în planurile de învăţământ ale programelor de studii organizate în cadrul Universității 
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„ARTIFEX” din București, precum şi în cadrul altor universităţi din ţară şi străinătate, aferente 

studiilor universitare de licenţă şi masterat. 

Art.3. ECTS/SECT are următoarele principii de bază: transparenţa informaţiilor privind programele 

de studii; acordul mutual între universităţile partenere; recunoaşterea integrală a perioadelor de 

studii efectuate în străinătate; flexibilitatea programelor de studii; recunoaşterea diversităţii; 

recunoaşterea dreptului de opţiune; încrederea reciprocă; stabilirea coordonatelor sistemului; 

alocarea creditelor pe discipline; elaborarea documentaţiei, realizarea acordurilor de cooperare în 

vederea asigurării mobilităţii studenţilor. 

  

 CAPITOLUL 2 

SISTEMUL CREDITELOR TRASFERABILE 

Art.4. Creditul este etalonul utilizat pentru a măsura nivelul (volumul) de activitate al studentului 

raportat la timpul necesar pentru asimilarea noţiunilor în vederea obţinerii anumitor rezultate.  

Art.5. Numărul creditelor de studiu transferabile (ECTS) reprezintă un punctaj asociat fiecărei 

discipline de studiu şi este proporţional cu volumul de muncă necesar studentului pentru a-şi însuşi 

disciplina, cuprinzând atât activităţile desfăşurate în mod organizat (cursuri, seminarii, lucrări 

practice de laborator, proiecte, stagii practice, participarea la procesul de evaluare a cunoştinţelor 

dobândite), cât şi individual, pentru asimilarea cunoştinţelor predate, efectuarea temelor, elaborarea 

referatelor, proiectelor, documentărilor etc. 

Art.6. Alocarea de credite se face în conformitate cu practica universitară internaţională, urmând 

metodologia Sistemului European de Credite Transferabile, potrivit căreia 60 de credite reprezintă 

echivalentul numeric pentru cantitatea normală de muncă specifică unui an universitar, iar 30 de 

credite corespund unui semestru de învăţământ superior. 

Art.7. (1) În alocarea numărului de credite pentru fiecare disciplină /activitate se are în vedere, în 

exclusivitate, cantitatea de muncă (workload) pe care o solicită disciplina/ activitatea respectivă, 

raportată la totalul cantităţii de muncă necesară pentru a promova un an întreg de studiu.  

 (2) Cantitatea de muncă vizează: orele de prezenţă fizică la cursuri, seminarii, laboratoare, 

dar şi orele de studiu individual, elaborare de lucrări, cercetare etc. necesare pentru pregătirea şi 

promovarea disciplinei.  

 (3) Importanţa disciplinei în cadrul planului de învăţământ sau gradul de dificultate a 

conţinutului nu reprezintă criterii pentru sporirea numărului de credite alocate.  

 (4) În cadrul Universității „ARTIFEX” din București, aceeaşi disciplină poate fi prevăzută 

cu număr diferit de credite în structura planurilor de învăţământ ale diferitelor programe de studii, în 

măsura în care respectiva disciplină are funcţie de formare fundamentală, de specialitate sau 

complementară și conduce la dobândirea unor competențe distincte. 
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(5) Creditele nu măsoară munca profesorului (instruirea). 

(6) Creditele nu înlocuiesc evaluarea studentului prin note şi, de aceea, ele nu au ca scop să 

măsoare calitatea învăţării. 

(7) Creditul este şi un mod de cuantificare a rezultatelor învăţării. Rezultatele învăţării se 

referă la seturile de competenţe dobândite de student la încheierea unui ciclu de învăţare, exprimate 

prin ceea ce ştie, înţelege sau este capabil să facă acesta după terminarea studiului. În sistemul 

ECTS/SECT, creditele pot fi obţinute doar după completarea volumului de muncă pretins 

studentului (sub toate formele ei) şi a evaluării rezultatelor învăţării. Acumularea de credite 

reprezintă în acest fel acumularea de rezultate.  

(8) Creditele sunt alocate tuturor componentelor educaţionale ale unui program de studii 

(module, cursuri, activităţi practice, lucrare de licenţă etc.) şi reflectă volumul de muncă solicitat de 

fiecare componentă, prin raportare la volumul total de muncă necesar completării unui an academic 

de studii în programul considerat. 

(9) Un credit reprezintă 25 ore de efort al studentului, acestea fiind alocate pe activitățile 

prevăzute la articolul 5. 

(10) Creditele obținute de un student au valori întregi, strict pozitive. 

(11) Creditele acordate unei discipline nu se pot obţine în etape.  

(12) Creditele pot fi obţinute în avans, prin susţinerea şi promovarea examenului la disciplina 

respectivă şi se pot reporta, conform opţiunii irevocabile a cursantului, opţiune condiţionată de 

încadrarea ei în planul de învăţământ al facultăţii (mobilitatea creditelor). Obţinerea în avans sau 

reportarea în semestrele următoare se face la cererea studentului şi se aprobă de decan. Eventualele 

credite obţinute în avans nu sunt luate în calcul la contabilizarea de credite necesare pentru 

promovarea anului de studiu şi nici în calculul privind stabilirea bursei. Creditele luate în avans se 

iau în considerare numai pe semestrul/anul căruia îi aparţine disciplina contractată în avans. Se pot 

contracta credite în avans la maximum trei discipline din numărul total aferent ciclului de studii. Nu 

se pot contracta credite în avans la disciplinele la care accesul este condiţionat, prin planul de 

învăţământ și fișele disciplinelor, de obţinerea creditelor la discipline care nu au fost studiate şi 

promovate. 

Art.8. Numărul creditelor de studiu transferabile acumulate condiţionează accederea studentului în 

anul universitar următor.  

Art.9. (1) Pe parcursul pregătirii unei discipline nu se pot acorda credite parţiale pe componente de 

activitate aferente acesteia.  

 (2) Promovarea disciplinei echivalează cu acumularea creditelor aferente. Creditele se 

înscriu alături de note în toate documentele privind şcolaritatea. 
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(3) Un examen promovat într-un an universitar anterior este recunoscut ca promovat chiar 

dacă se modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă. 

Art.10. (1) Unitatea de echivalare a disciplinelor sau a programelor de studiu este creditul de studiu 

transferabil.  

(2) Echivalarea unei discipline se face,  prin analiza conţinutului programei analitice/fişei 

disciplinei, a obligaţiilor prevăzute pentru însuşirea acesteia şi prin compararea creditelor de studiu 

transferabile obţinute iniţial cu cele ale instituţiei care echivalează.  

(3) Consiliul facultăţii care primeşte studentul transferat, stabilește o comisie care va decide 

următoarele aspecte:  

 recunoaşterea sau echivalarea examenelor şi a creditelor prin analiza comparativă a 

planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor;  

 examenele de diferenţă, asimilate ca examene restante şi alte obligaţii didactice, astfel încât 

studentul transferat să fie adus la acelaşi plan de învăţământ cu toţi studenţii seriei în care a 

fost înscris. 

Art.11. În cadrul Universității „ARTIFEX” din București, creditele de studiu asociate disciplinelor 

sunt transferabile de la specializările acreditate în România, precum şi de la universităţile autorizate 

să funcţioneze în celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului 

Economic European şi Confederaţiei Elveţiene.  

Art.12. (1) Transferul creditelor se realizează automat în cazul mobilităţilor internaţionale pentru 

care există încheiate, în prealabil, contracte de studii/de plasament între student, facultatea de 

origine şi facultatea gazdă.  

(2) Transferul creditelor se face automat în cazul disciplinelor comune care se regăsesc în 

planurile de învăţământ ale tuturor programelor de studii din cadrul Universității „ARTIFEX” din 

Bucureşti (în cazul cererilor de transfer/mobilitate definitivă de la o facultate la alta, de la o 

specializare la alta, în cadrul aceleiaşi ramuri de ştiinţă sau de la o formă de învăţământ la alta, în 

cadrul aceleiaşi specializări).  

(3) În cadrul Universității „ARTIFEX” din Bucureşti, în cazul studenților care se 

înmatriculează la un alt program de licenţă/master în cadrul instituției, indiferent dacă cel anterior a 

fost absolvit sau nu, este posibilă numai echivalarea creditelor aferente disciplinelor prevăzute în 

planurile de învățământ ale anului I. Studentul poate beneficia de prevederile acestui alineat o 

singură dată. 

(4) Transferul de credite poate fi operat numai în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare, 

la programele de studii care au aceeaşi limbă de predare/examinare, excepţie făcând studenţii care 

au beneficiat de mobilitate de tip Erasmus, pentru care toate creditele de studiu transferabile 

obținute vor fi echivalate, indiferent de limba de predare a programelor de studii.  
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 CAPITOLUL 3 

PROIECTAREA CURRICULARĂ PE BAZA SISTEMULUI CREDITELOR 

TRASFERABILE 

Art.13. (1) Anul universitar este format din două semestre, durata unui semestru fiind de 14 

săptămâni de activităţi didactice.  

 (2) La sfârşitul fiecărui semestru are loc evaluarea cunoştinţelor, alocându-se pentru aceasta 

câte trei săptămâni.  

 (3) La sfârşitul fiecărui an universitar se organizează o sesiune de restanțe, alocându-se 

pentru aceasta maximum două săptămâni, în cadrul căreia pot fi susţinute examenele nepromovate 

sau la care s-a absentat, indiferent de anul de studiu în care figurează în planul de învăţământ.  

 (4) Senatul Universității „ARTIFEX” din București poate decide organizarea unei sesiuni 

suplimentare de evaluare.  

 (5) În structura anului universitar se prevăd vacanţe între semestre, de Crăciun, de Paşti şi 

alte zile libere legale (Rusalii, Ziua Națională etc.).  

 (6) Graficul desfăşurării activităţilor didactice se aprobă şi se face public înainte de începerea 

anului universitar.  

 (7) Evaluările nu se pot susţine în afara sesiunilor programate. 

Art.14. Definirea conţinutului programelor de studii universitare de licenţă/master se face prin 

planuri de învăţământ (curricula), adoptate de către consiliile facultăţilor pentru un ciclu complet de 

pregătire, avizate de Consiliul de Administraţie şi aprobate de Senatul Universității „ARTIFEX” din 

București.  

Art.15. Disciplinele incluse în planul de învăţământ sunt împărţite în următoarele categorii, în 

funcţie de obligativitatea studierii şi a promovării lor:   

a) discipline obligatorii – fac parte din obligaţiile impuse în planul de învăţământ, studierea şi 

promovarea lor fiind obligatorie; 

b) discipline opţionale – fac parte din obligaţiile impuse în planul de învăţământ sub forma 

unui modul/pachet din care studentul alege o disciplină. Odată făcută alegerea pentru 

studierea respectivei discipline, promovarea ei este obligatorie. Disciplinele opţionale, 

incluse într-un modul sau pachet (din care studentul alege o disciplină), trebuie să fie 

creditate cu acelaşi număr de credite în cadrul unui semestru; aceste discipline trebuie să 

aibă acelaşi grad de dificultate şi importanţă.   

c) discipline facultative – sunt în afara obligaţiilor impuse în planul de învăţământ, studierea 

şi promovarea lor fiind facultative (voluntare). Promovarea acestor discipline conduce la 

obținerea de credite peste numărul total de credite aferente ciclului de licență. 
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d) disciplina specială Educație fizică și sport – cu următorul regim: este programată în 

primele trei semestre ale ciclului de studii licență, are alocate credite de studii transferabile 

și impune prezența obligatorie, sub rezerva certificării medicale. 

Art.16. (1) Pentru ciclul de studii universitare de licență, practica de specialitate este disciplină 

obligatorie ce se organizează în anul al II-lea de studii și căreia i se alocă minimum 90 de ore și trei 

credite de studiu transferabile.  

(2) Pentru ciclul de studii universitare de master, practica de specialitate este disciplină 

obligatorie ce se organizează în anul I de studii și căreia i se alocă minimum 90 de ore și trei credite 

de studiu transferabile. 

Art.17. (1) Studiile universitare de licenţă se încheie cu susţinerea examenului de finalizare a 

studiilor, căruia i se alocă zece credite de studii transferabile, peste cele 180 aferente ciclului de 

licenţă. 

 (2) Studiile universitare de masterat se încheie cu susţinerea examenului de disertație, căruia 

i se alocă zece credite de studii transferabile, peste cele 120 aferente ciclului de masterat. 

 (3) La examenul de finalizare a studiilor universitare de licență/masterat se pot prezenta doar 

persoanele care au parcurs integral planul de învăţământ prevăzut pentru programul de studii 

universitare respectiv și au acumulat numărul minim obligatoriu de credite prevăzut în planul de 

învățământ. 

 

CAPITOLUL 3. 

REGULILE OPERĂRII CU SISTEMUL DE CREDITE 

Art.18. (1) Promovarea unui an de studii aferent ciclului de licență este condiţionată de obţinerea a 

minimum 30 de credite de studii transferabile pe semestru, respectiv un total de 60 credite de studii 

transferabile pe an universitar, aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de 

învăţământ al programului de studii respectiv.  

(2) Studenţii înmatriculați la programele de studii universitare de licență  pot accede în anii 

următori de studiu fără să realizeze toate creditele de studiu transferabile din anii anteriori, după 

cum urmează:  

a) din anul I în anul al II-lea, dacă au obţinut minimum 40 credite de studii transferabile 

aferente disciplinelor obligatorii din planul de învăţământ; în caz contrar, studenţii vor fi 

exmatriculaţi, cu drept de reînscriere;  

b) din anul al II-lea în al III-lea, dacă au obţinut, cumulativ (anii I şi al II-lea), minimum 80 

credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de 

învăţământ; în caz contrar, studenţii vor fi exmatriculaţi, cu drept de reînmatriculare;  
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(3) Promovarea anului al III-lea este condiţionată de obţinerea, cumulativ (anii I-III), a 

minimum 180 de credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din 

planul de învăţământ, precum şi de promovarea disciplinei Educaţie fizică şi sport; în caz contrar, 

studenţii pot urma, la cerere, doar în regim cu taxă, anul III suplimentar;  

(4) Înscrierea în anul III suplimentar este posibilă de maxim două ori; studenţii care nu se 

înscriu sau care nu promovează anul suplimentar vor fi exmatriculaţi. Pe parcursul anului III 

suplimentar studenţii nu pot beneficia de întrerupere de studii.  

(5) Studentul care beneficiază de reînmatriculare sau de an suplimentar are obligația de a 

promova toate disciplinele obligatorii și opționale din planul de învățământ al promoției cu care 

finalizează studiile universitare de licență. 

 (6) Numărul minim de credite de studii transferabile necesar pentru a accede în anul următor 

nu le cumulează pe cele de la disciplina Educaţie fizică şi sport şi de la disciplinele facultative. 

Art.19. (1) Promovarea unui an de studii aferent ciclului de masterat este condiţionată de obţinerea 

a minimum 30 de credite de studii transferabile pe semestru, respectiv un total de 60 credite de 

studii transferabile pe an universitar, aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de 

învăţământ al programului de studii respectiv.  

(2) Studenţii înmatriculați la programele de studii universitare de masterat pot accede din 

anul I în anul al II – lea de studiu, fără să realizeze toate creditele de studiu transferabile, dacă au 

obţinut minimum 40 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii și opționale din 

planul de învăţământ; în caz contrar, studenţii vor fi exmatriculaţi, cu drept de reînscriere;  

(3) Promovarea anului al II-lea este condiţionată de obţinerea, cumulativ (anii I-II), a 

minimum 120 de credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din 

planul de învăţământ; în caz contrar, studenţii pot urma, la cerere, doar în regim cu taxă, anul II 

suplimentar.  

(4) Înscrierea în anul II suplimentar este posibilă de maxim două ori; studenţii care nu se 

înscriu sau care nu promovează anul suplimentar vor fi exmatriculaţi. Pe parcursul anului II 

suplimentar studenţii nu pot beneficia de întrerupere de studii.  

(5) Studentul care beneficiază de reînmatriculare sau de an suplimentar are obligația de a 

promova toate disciplinele obligatorii și opționale din planul de învățământ al promoției cu care 

finalizează studiile universitare de masterat. 

Art.20. Admiterea la susţinerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă/ 

disertaţie este condiţionată de obţinerea tuturor creditelor aferente disciplinelor obligatorii şi 

opţionale din planul de învăţământ corespunzător ciclului respectiv, precum şi de îndeplinirea 

tuturor obligaţiilor financiare ce reies din contractul de şcolarizare. 
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CAPITOLUL 4. 

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

Art.21. (1) Pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului de credite transferabile, la nivelul anilor de 

studiu sunt desemnaţi tutori, care asigură consilierea studenţilor. 

(2) La nivelul fiecărei facultăţi a Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti este desemnat un 

consilier/coordonator de activitate tutorială, care coordonează activitatea de tutoriat. 

Art.22. Modificarea Ghidului de credite transferabile pentru programele de studii universitare de 

licenţă şi master se poate face numai cu avizul Consiliului de Administrație şi aprobarea de către 

Senatul Universității „ARTIFEX” din București. 

Art.23. Prezentul Ghid se aplică începând cu anul universitar 2018 – 2019. 

 

Prezentul Ghid a fost avizat în şedinţa Consiliului de Administrație al Universității 

„ARTIFEX” din Bucureşti din data de 26.02.2018 şi aprobat de Senatul Universităţii „ARTIFEX” 

din Bucureşti în şedinţa din data de 21.03.2018. 

 

 

 

Avizat, Aprobat, 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, Președintele Senatului, 

Ec. Sevastiţa Grigorescu    Prof. univ. dr. Cristian Marian Barbu 

 

 


