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Prezentul regulament a fost elaborat în baza următoarelor reglementări în vigoare:

 Legea nr.1/2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile şi

completările ulterioare;
 Lege nr.224 din 11 iulie 2005 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu
taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat;

 H.G. privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al
specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de
învatamânt superior;

 OMEC nr. 3235/2005, privind organizarea ciclului de studii universitare de
licenţă;

 OMEC nr.3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizată ECTS;
 H.G. nr.404/2006, privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

masterat;
 Ordinul MECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi

obligaţiilor studentului;
 Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe

UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România;
 Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a

studenților;
 Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din

România;
 Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista

indicatorilor de performanţă a ARACIS;
 Carta Universităţii din Piteşti;
 Manualul calităţii UPIT – MC-01;
 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ utilizând

sistemul ECTS.

Capitolul I Dispoziţii generale

Articolul 1
Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în baza Sistemului

European de Credite Transferabile cuprinde un set  de norme aplicabile în  interiorul
Universităţii din Pitești.

Articolul 2
Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor categoriilor de studenţi şi tuturor

formelor de învăţământ. În conformitate cu legislația în vigoare, procesul de învăţământ în
Universitatea din Pitești se organizează pe cicluri:
ciclul I – licenţă, cuprinde 6 – 8 semestre;
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ciclul II – masterat, cuprinde 3 - 4 semestre;
studii universitare de doctorat, cuprinde 6 semestre.

Articolul 3 Studiile universitare de doctorat sunt reglementate prin regulamente proprii.

Capitolul II Inmatricularea în facultate, înscrierea în anii de studii şi documentele
studentului
Articolul 4

a) Toate categoriile de cetățeni dobândesc calitatea de student prin înmatriculare:
- în urma examenului de admitere;
- prin transfer mobilitate definitivă de la alte facultăţi sau universităţi;
- prin reînmatricularea studenţilor care şi-au pierdut calitatea de studenţi; la

domenii de studii universitare autorizate în instituţiile de învăţământ superior;
- prin admitere la continuare studii sau completare studii (a doua facultate
specializare). şi

b) Se redobândeşte anual prin FIŞA DE INSCRIERE şi semnarea ANEXEI anuale la
Contractul de Studii.

Articolul 5
a) La înmatriculare studentul achită taxa de înmatriculare stabilită de Senatul
Universităţii pentru anul universitar respectiv, iar studenţii admişi cu taxă vor plăti şi
prima tranşă din taxa de studii stabilită de Senatul Universităţii. Cuantumul taxelor şi
eşalonarea plăţilor sunt stabilite anual de Universitatea din Piteşti.
b) La înmatriculare/reînmatriculare, fiecărui student i se eliberează 1 exemplar din
Contractul de studii universitare. Contractul de studii universitare cuprinde obligaţiile
universităţii/facultăţii  şi  ale studentului  privind  desfăşurarea  în  condiţii  optime  a
activităţilor didactice  pentru întreaga perioadă de şcolarizare. Contractul se elaborează
în două exemplare: un exemplar se înmânează studentului, iar celălalt exemplar se
păstrează la secretariatul facultăţii, în dosarul personal al studentului. Numerele
contractelor sunt consemnate într-un Registru unic special, la secretariatul
fiecărei facultăţi. Contractul poate suferi modificări de-a lungul perioadei de
şcolarizare înainte de începerea anului universitar, caz în care se întocmesc şi se
semnează acte adiţionale.
c) Inmatricularea în facultate se face pe baza ordinului emis de către Rector.
d) La înmatriculare fiecare student este înscris în Registrul matricol, sub un număr
unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare în facultatea respectivă. Aceste
Numerele matricole se dau în continuare pentru fiecare serie nouă de studenţi, pentru
fiecare specializare în parte.
e) Studentul reînmatriculat prin  Decizia rectorului la acelaşi program de studii va
primi  acelaşi  număr matricol sub care a fost înmatriculat iniţial;
f) În cazul studenţilor din ţările care nu fac parte din UE, SEE şi Confederaţia
Elveţiană, înmatricularea este posibilă în maximum 30 de zile de la data menţionată
pe Scrisoarea de Accept emisă de către minister;
g) Înmatricularea studenților care vin prin Ordin MECS este posibilă în maximu 15 de
zile de la emiterea respectivului ordin.
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Articolul 6 La înscrierea studentului în registrul matricol, secretariatul facultăţii întocmeşte
dosarul cu actele personale. Conţinutul dosarului este în conformitate cu Regulamentul
de admitere al Universităţii din Piteşti .

a) Pe parcursul şcolarizării, dosarul studentului se completează cu:
- cerere de înscriere la începutul fiecărui an universitar;
- anexele la contract aferente fiecărui an;
- actele prin care s-au acordat anumite drepturi, evidenţieri, sancţiuni;
- toate solicitările în scris ale studentului în timpul şcolarizării cu rezoluţiile

corespunzătoare;
- alte acte privitoare la situaţia profesională a studentului(actele prin care se

certifică studiile sau perioadele de studii efectuate în alte universităţi din ţară
şi străinătate şi rezultatele obţinute);

- dovezi de achitare a taxelor solicitate.
b) Pentru studenţii proveniţi din transfer mobilități dosarul cuprinde:
- cererea de mobilitate;
- foaia matricolă Fișa de școlarizare în original;
- Fișa disciplinelor în original, eliberate de facultatea de la care provin
- Fişa de echivalări şi diferenţe aprobată de decanul facultății unde a cerut
mobilitatea;
- Diploma de bacalaureat (echivalentă) în original şi/sau diploma de licenţă în
original. Diplomele pot fi prezentate în copie legalizată, însoţite de o adeverinţă
eliberată de secretariatul facultăţii la care se află originalul, în cazul în care
studentul urmează concomitent două specializări;
- certificatul de naştere în copie legalizată;
- carte de identitate sau buletin de identitate în copie;
- acte care atestă schimbarea numelui, copie legalizată;
- 2 fotografii, în format 3/4;
- adeverinţă medicală;
c) Pentru studenţii străini dosarul alcătuit la înmatriculare trebuie să cuprindă:
- diploma de bacalaureat(echivalentă) în original şi traducerea acesteia într-o

limbă de circulaţie internaţională legalizată, iar după caz apostilată Haga
sau vizată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Ministerul
Afacerilor Externe și Ambasada României din țara emitentă;

- scrisoare de accept la studii pentru cetățenii din state terțe UE,
atestat de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii statelor membre UE, SEE
și CE sau Ordin MEN pentru calitatea de student la studii fără taxă, cu sau
fără bursă pentru românii de pretutindeni.
- acte doveditoare de pregătire şi cunoaştere a limbii române, recunoscute de

M.E.C.S.;
- acte de identitate cu viza la zi;
- certificatul de naştere în copie legalizată (tradus în limba română sau în limba

engleză);
- două fotografii tip paşaport;
- adeverinţa medicală;
- contractul de studii universitare;
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- copia chitanţei de plată a taxei de înmatriculare pentru studenții din
Republica Moldova cu bacalaureat în România și cetățeni străini din state terțe
care nu sunt membre ale Uniunii Europene;
- declarația de depunere a documentelor la dosar;
- cererea de eliberare a scrisorii de accept la studii pentru cetățenii din state
terțe
- actele de studii, potrivit solicitărilor M. E.C.S.;
- acordul M. E. C.S. pentru înscrierea candidatului,
- stabilirea, conform legislaţiei în vigoare, a condiţiilor de finanțare în care

urmează să se efectueze studiile;
- decizia de înmatriculare semnată de Rector.
d) În cazul studenţilor străini, M. E. C. asigură, conform H. G. nr. 288/21. 06.1993
 echivalarea actelor de studii, în conformitate cu convenţiile internaţionale la

care România este Parte semnatară;
 efectuarea de către candidaţi a unui control medical complex, pentru acces în

colectivitatea universitară;
 stabilirea, conform legislaţiei în vigoare, a condiţiilor materiale de finanțare în

care urmează să se efectueze studiile;
e) Studenţii din ţările membre ale U.E., Confedereaţiei  Elveţiene şi cetăţenilor
străini din state terţe UE îsi desfășoară studiile în aceleași condiţii ca și studenţii
români.
f) Pe parcursul şcolarizării, dosarul studentului străin se completează  cu aceleaşi
acte, ca şi în cazul studenţilor români.

Articolul 7
a) la înscrierea la facultate înmatriculare, secretariatul facultății eliberează
fiecărui student carnetul de student şi legitimaţia de călătorie (dacă este
cazul); Carnetul de student va fi vizat la începutul fiecărui an universitar de
către secretariatul facultăţii.
b) în carnetul de student se înscriu toate notele, inclusiv cele de nepromovare,
obţinute la examene sau la celelalte forme de evaluare finală a cunoştinţelor, pe
care studentul le susţine în perioada şcolarizării sale;
c) carnetul de student serveşte ca act de identitate în spaţul universitar sau / şi
acolo unde i se cere să facă dovada calităţii de student;
d) documentele studentului: dosarul personal, legitimaţia de călătorie (după caz) şi
carnetul de student, sunt acte oficiale, astfel că orice încălcare a regimului de
"acte oficiale" se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;
e) în cazul în care studentul pierde carnetul de student  i se va elibera un duplicat
numai după declararea oficială a pierderii acestuia şi după ce s-a plătit taxa
stabilită de Senatul Universității din Pitești pentru eliberare acte;
f) secretariatul facultății retrage carnetul de student în cazul mobilității definitive
la altă facultate/universitate, la întreruperea studiilor sau în cazul

exmatriculării.

Articolul 8
a) Înscrierea anuală a studentului începând cu anul al II-lea de la toate formele de
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învăţământ, se face de către secretariatul facultăţii în primele 15 zile de la începutul
anului universitar, la cererea studentului. Studentul care nu înaintează cererea de
înscriere în termenul prevăzut, va fi exmatriculat, urmând ca reînmatricularea să se
facă în conformitate cu  prevederile prezentului regulament.
b) Studenţii înmatriculaţi pe locuri cu taxă dacă nu-şi achită la timp tranşele de taxe
stabilite de Senatul Universităţii sunt admişi să participe la sesiunile de evaluări finale
numai după achitarea taxei şi a penalizărilor aprobate de Senatul Universităţii.
c) Studentul care repetă anul din motive medicale va fi înscris, la cerere, în regim de
subvenţie numai cu aprobarea Senatului Universității.
d) Studenţii transferaţi care cer mobilitate internă definitivă sau cei reînmatriculaţi la
Universitatea din Piteşti, plătesc taxe de înmatriculare, conform cuantumului
stabilit de Senatul Universităţii.
e) Cetăţenii străini care studiază în România, la învăţământul superior de stat plătesc
taxe de şcolarizare, stabilite anual prin Hotărâre de Guvern. Sunt exceptaţi de la
plata taxei, studenţii străini bursieri şi cei care studiază pe cont propriu nevalutar.

Articolul 9
a) In funcţie de modul în care sunt acoperite costurile de şcolarizare, studiile pot fi cu
finanţare de la bugetul de stat  sau cu finanţare pe bază de taxe.
b) Disciplinele facultative prevăzute în planul  de învăţământ al  D.P.P.D-ului,
pentru parcurgerea Modulului de pregătire psihopedagogică, discipline contractate de
către studenţii bugetaţi, sunt în regim bugetat. Pentru studenţii înmatriculaţi în regim
cu taxă, cuantumul taxei va fi stabilit prin hotărâri ale Senatului la propunerea
Consiliului D.P.P.D-ului.

Articolul 10
Ocuparea locurile finanţate de la bugetul de stat se face în funcţie de performanţele
individuale ale studenţilor, considerate după  cum urmează:

a) pentru studenţii admişi în anul I de studii, prin poziţia ocupată în clasamentul
descrescător al mediilor examenului de admitere, conform cu lista definitivă a
candidaţilor declaraţi admişi, în limita locurilor cu finanţare de la bugetul de
stat, acordate fiecărui domeniu de studiu de licenţă;

b) pentru studenții din anul de studiu  II,III respectiv IV , în baza criteriilor stabilite
de Senatul Universității din Pitești conform Legii nr.244 din 11 iulie 2005;

c) clasamentul studenților care vor trece la “fără taxă” după aplicarea Legii
nr.224/2005, se va face până cel târziu 30 septembrie.

Articolul 11
a) studenţii care pierd locurile finanţate de la bugetul de stat pot continua studiile
cu finanţare pe bază de taxe.
b) Universitatea din Piteşti stabileşte anual  cuantumul taxelor de studii,
defalcarea acestora pe tranșe, modalitatea de actualizare a taxelor şi a tranșelor
restante, precum şi consecinţele privind neachitarea la termen.
c) în funcţie de modul de finanţare a studiilor, statutul studenţilor care se transferă
după anul I de la Universitatea din Piteşti la alte Universităţi clasamentului final și
se stabileşte statutul studentului după întocmirea clasamentului final, până la data



Regulament privind activităţile
profesionale studenţeşti

COD: REG – 75-06

Ediţia 2

Revizia 1

9

de 30 septembrie. în cazul mobilității temporare/definitive a unui student care
ocupă un loc finanţat de la bugetul de stat, acesta va deţine acelaşi statut dacă
îndeplineşte criteriile şi standardele de performanţă specifice universităţii la care
se realizează mobilitatea. Ambele instituţii vor comunica ministerului de profil
schimbarea intervenită, pentru a se opera transferul resurselor financiare
corespunzătoare(Legea 244/2005, art.5, alin(7)).

Articolul 12
Nu pot beneficia de subvenţie de la bugetul de stat următoarele categorii de studenţi:

o care urmează un al doilea program de studii universitare de licență/masterat o
a doua facultate, prima fiind absolvită cu subvenţie de la stat;

o care se înscriu pentru continuare de studii de la studii universitare de licenţă
conform Legii nr. 288/2004;

o înscriși la forma de învățământ “frecvență redusă”, la cursuri de formare și
dezvoltare profesională continuă organizate în baza Legii nr.1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare.

Articolul 13
La nivelul unui program de studiu, pentru fiecare serie nouă, vor fi desemnați
îndrumători de an, care vor asigura consilierea studenților.

Capitolul II     Drepturile şi îndatoririle studentului

Articolul 14
În perioada şcolarizării studentul are următoarele drepturi:
a) să participe la formarea/ instruirea prevăzută în curriculum şi la activităţi didactice
suplimentare organizate la cerere, în conformitate cu prevederile Cartei Universitare şi
cele ale Senatului Universităţii din Piteşti;
b) să urmeze concomitent două specializări în condiţiile prevăzute de legile şi
reglementările în vigoare;
c) să utilizeze baza materială şi logistică având acces la toate serviciile legate de
procesul de învăţământ sau de activitate sportivă, culturală, socială, de orientare
profesională şi consiliere în carieră;
d) să solicite Universităţii din Piteşti întreruperea medicală sau amânarea studiilor
din alte motive;
e) să participe prin libera exprimare a opiniilor la evaluarea activităţiilor cadrelor
didactice și a disciplinelor frecventate, respectând reglementările Senatului
Universităţii;
f) să fie recompensat prin: diplome, premii, burse speciale, precum şi alte forme de
recompensare, în conformitate cu hotărârile Senatului Universităţii şi Consiliului
Facultăţii, din fondurile proprii realizate în regim de autofinanţare şi respectând
reglementările legale în vigoare, pentru performanţe deosebite obţinute în activitatea
profesională şi ştiinţifică;
g) să i se elibereze la cerere adeverinţă din care să rezulte calitatea de student;
h) să primească toate informaţiile legate de procesul de învăţământ şi de evaluare
prin Ghidul studentului care va fi elaborat anual pentru fiecare domeniu de studiu şi
specializare;
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i) să beneficieze de consilierea unui cadru didactic, îndrumătorul de grupa şi/sau
îndrumătorul de an, numit de Biroul Consiliului Facultăţii, pe probleme de pregătire
profesională şi habitat în comunitatea universitară;
j) să beneficieze de mobilități internaționale temporare prin programele

internaționale care se realizează în conformitate cu reglementările ce privesc
respectivele programe;

k) să beneficieze de gratuitate pentru eliberarea actelor de studii şi a celor care atestă
statutul de student (inclusiv situaţia şcolară/foaia matricolă, diploma de licenţă,
inginer, master şi doctor, suplimentele la diplomă, adeverinţele, carnetele şi
legitimaţiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă).
l) studenţii de la învăţământul deschis la distanţă beneficiază de drepturile înscrise
în regulamentul I. D. D. al Universităţii din Piteşti

Articolul 15
În perioada şcolarizării studentul are următoarele obligaţii:
a) în derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare să se încadreze în
reglementările legislaţiei în vigoare şi cele specifice Universităţii din Piteşti;
b) să se încadreze în reglementările privind evaluarea cunoştinţelor, acordarea
creditelor transferabile şi de certificare a examinărilor;
c) să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu
regulamentele proprii ale Universităţii din Piteşti;
d) să folosească bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămine,
cantine, biblioteci, etc, şi să le păstreze în bună stare. Contravaloarea prejudiciilor
rezultate din degradarea sau distrugerea acestor bunuri se va recupera de la cel care le-
a produs, conform procedurilor legale în vigoare;
e) să încheie în fiecare an universitar Anexa la Contractul de Studii şi Fişa de
Inscriere;
f) să  îşi îndeplinească angajamentele financiare  impuse  de către  instituţia  la
care studiază, în condiţiile stabilite în contractul de studii/ actul adițional la contractul
de studii ;
g) la începutul fiecărui an universitar, să prezinte la secretariatul facultăţii carnetul
de student pentru viza anuală.

Articolul 16
Orice încălcare a obligaţiilor de mai sus se aduce la cunoştinţa Consiliului Facultăţii
în care este înmatriculat studentul. Soluţionarea se face conform Capitolului VII al
prezentului Regulament.

Capitolul  III     Frecvenţa
Articolul 17

a) Frecvenţa studentului la orele de cursuri şi seminarii este facultativă. Prezenţa lui
la cursuri se evaluează conform fişei fiecărei discipline de studiu.
Studentul are obligaţia să frecventeze activităţile didactice prevăzute cu frecvenţă

obligatorie în fișa disciplinei, semnată de titular și directorul de departament. Acestea
se aduc la cunoştinţa studenţilor prin anunţarea de către cadrul didactic titular în
primele două săptămâni de la începerea fiecărui semestru în concordanţă cu fişa
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disciplinei, concomitent cu planul de învăţământ. Nerespectarea prevederilor privind
frecvenţa obligatorie la o anumită disciplină se poate sancţiona cu neacceptarea
studentului la examen şi cu obligaţia de a reface activităţile aferente disciplinei, în
condiţiile reglementate de Consiliul facultăţii.
b) Fiecare facultate stabileşte prin reglementări proprii modul de înscriere la
disciplinele opţionale şi facultative, acestea fiind înscrise în Anexa la contractul de
studii încheiat între decanul facultăţii şi student. Studenţii vor alege, prin solicitare
scrisă, disciplinele opţionale şi facultative până în ultima săptămână de activitate
didactică a anului în curs pentru anul universitar următor, iar studenţii anului I se vor
înscrie la aceste cursuri în prima săptămână din semestrul I al anului universitar.
Coordonarea activităţilor de înscriere la cursurile opţionale şi facultative se
realizează de către îndrumătorul de an (tutore).
În cazul în care numărul studenţilor care optează pentru o anumită disciplină
opţională nu este suficient pentru formarea unei grupe, toţi studenţii vor parcurge
disciplina opţională aleasă de majoritate.
Creditele suplimentare acumulate şi rezultatele evaluării la aceste discipline vor fi
consemnate în Registrul matricol şi în  Suplimentul la diplomă a studentului,
fără a se lua în calcul la ierarhizarea studenţilor pentru ocuparea locurilor
finanţate de la buget sau acordarea burselor.
c) Studentul este obligat toate activităţile practice (lucrări de laborator, practică de
specialitate, proiecte şi, după caz, cursuri practice) prevăzute în planurile de
învăţământ.

Articolul 18
a) Frecvenţa la activităţile didactice este consemnată de  cadrul didactic care
desfăşoară activitatea şi o evidenţiază în catalogul de evaluare periodică a activităţii.
b) Situaţia frecvenţei studenţilor va fi analizată periodic iar cazurile deosebite se aduc
în discuţia Consiliului Facultăţii.

Articolul 19
a) Pentru activităţile cu prezenţă obligatorie studentul care nu îşi efectuează în proporţie
de cel puţin 80% din activităţile planificate (laborator, practică de producţie, curs practic)
pierde dreptul de a participa la evaluarea finală a disciplinei.
c) Recuperarea lucrărilor practice neefectuate prin absentare nemotivată se poate face,
numai după achitarea taxelor stabilite de Senatul Universităţii, în perioadele prevăzute de
Departamentele facultăților în acest scop.
d) Prevederile din aliniatele a) şi b) ale prezentului articol se vor adapta după
regulamente speciale pentru studenţii de performanţă.

Articolul 20
a) Studentul care beneficiază de scutire parţială de frecvenţă la o disciplină, este obligat să
recupereze lucrările de laborator (dacă este cazul) până la finele semestrului respectiv, iar
susţinerea evaluării finale a disciplinei respective se face în sesiunile programate, conform
planurilor de învăţământ Structurii generale a anului universitar.
b) Recuperarea lucrărilor de laborator se face după un program întocmit de catedra de



Regulament privind activităţile
profesionale studenţeşti

COD: REG – 75-06

Ediţia 2

Revizia 1

12

specialitate coordonatorul programului de studiu /titularul de disciplină, în care este inclusă
disciplina respectivă recuperată, şi este aprobat de decanatul decanul facultăţii la care este
studentul; recuperarea se va face în semestrul în care se desfăşoară activitatea de laborator.
c) În cazul studenţilor care au beneficiat de scutire de frecvenţă nu se vor percepe taxe
aferente recuperării lucrărilor de laborator.

Capitolul IV    Promovarea anului universitar

Articolul 21
Studiile universitare de licenţă corespund unui număr cuprins între 180/240 de credite
de studii transferabile.
Studiile universitare de masterat corespund unui număr de credite de studii
transferabile cuprins între 90 şi 120. Durata totală cumulată a ciclului I - de studii
universitare  de licenţă şi  a  cliclului  II – de studii universitare de masterat, trebuie să
corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de studiu transferabile.
Transferul de credite poate fi operat numai în cadrul aceluiaşi ciclu de studii
universitare.

Articolul 22
Creditele alocate unei discipline potrivit planului de învăţământ sunt obţinute de
student prin promovarea disciplinei respective. Creditele acordate unei discipline
nu se pot obţine în etape.

Articolul 23
a) Condiţiile de verificare, trecere şi promovare sunt stabilite prin sistemul de credite
transferabile, adoptat  în Universitatea din Piteşti prin REGULAMENTUL DE
CREDITE TRANSFERABILE.

Articolul 24

Evaluarea pregătirii profesionale a studentului se face pe întreg parcursul
studiilor, în cadrul seminariilor, al lucrărilor practice, proiectelor, şi al altor forme
prevăzute în planurile de învăţământ, (verificare pe parcurs–VP, colocviu-C), precum
şi prin examene. Unitatea de bază în planul de învăţământ este semestrul. Acesta
cuprinde 14 săptămâni de activitate didactică urmate de 3 săptămâni de examene, care
se completează cu câte o sesiune de examene de restanţe de o săptămână.

Articolul 25
a) Programarea sesiunilor de evaluări finale este făcută prin se realizează în
conformitate cu Structura generală a anului universitar, aprobată de Senatul
Universităţii. Programarea evaluărilor finale - ziua, sala şi ora susţinerii - se face de
către Decanat la propunerea grupelor de studenţi, după consultarea cadrelor didactice.
Programarea se stabilește astfel încât să nu se suprapună două evaluări la aceeaşi
formaţie de studiu sau după caz la acelaşi an de studiu,  în acelaşi interval orar din zi.
b) Programul Programarea sesiunilor de evaluări finale se întocmeşte relizează pe
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grupe şi se aduce la cunoştinţa studenţilor cu cel puţin o lună înaintea începerii sesiunii.
Pentru sesiunea de toamnă, programarea desfăşurării evaluărilor finale restante, se va
afişa până la sfârşitul sesiunii de vară, aceasta fiind făcută de către secretariatul
Decanatului facultății. astfel încât să nu se suprapună două forme de evaluare la aceeaşi
formaţie de studiu sau după caz la acelaşi an de studiu,  în acelaşi interval orar din zi.
c) Programarea evaluărilor finale se va face astfel încât să asigure un interval de cel
puţin trei zile între două verificări finale. În cazuri excepţionale, bine motivate, Decanul
facultății poate aproba modificarea planificării programării evaluării finale iniţiale.

Articolul 26
a) Evaluările finale se susţin în ziua şi sala fixată, între orele 8 şi 21, în faţa unei
comisii de examinatori formată din cadrul didactic care a predat disciplina respectivă
asistat de către cadrul didactic care a condus seminariile şi/sau lucrările practice la
aceea grupă de studenţi sau un alt cadru didactic de la disciplina de examen sau
înrudită cu aceasta.
b) Timpul mediu acordat unui student pentru desfăşurarea evaluării finale este de 20
minute.
c) Înlocuirea examinatorului se poate face la cererea justificată a acestuia sau în
condiţii de forţă majoră, la propunerea coordonatorului de program/directorului de
departament şefului de catedră cu aprobarea Decanului facultății . În acest caz comisia
de examen este formată din trei cadre didactice, din care cel puţin două sunt de la
aceea disciplină sau de la discipline înrudite.
d) Studentul care din motive obiective nu se poate prezenta la evaluarea programată
pentru grupa sa, poate solicita examinatorului reprogramarea susţinerii evaluării cu o
altă grupă care are acelaşi examinator.
e) Studenţii care au de susţinut evaluări repetate la discipline din anii precedenţi s
pot prezenta pentru susţinerea lor cu oricare formaţie de studiu din anul în care este
inclusă disciplina nepromovată.

Articolul 27
a) Modul de susţinere al evaluării finale, probă scrisă, probă orală sau probă scrisă şi
orală, probă practică se stabileşte pentru fiecare disciplină în parte, de către catedră la
propunere cadrul didactic titular, şi se aduce la cunoştinţa studenţilor prin fişa
disciplinei. La evaluarea finală prin probă scrisă şi orală, studentul care obţine la
proba scrisă cel puţin nota 7, va fi promovat fără a susţine proba orală, la cererea
acestuia. Studentul care se prezintă la proba orală va fi notat în catalog şi în carnet cu
nota obţinută, chiar dacă aceasta este inferioară celei obţinute la proba scrisă.
b) Verificarea prin proba orală se face pe baza biletului de examen, extras de către
student din totalitatea biletelor întocmite şi semnate de examinator şi aprobate de
şeful de catedră directorul de departament. Un bilet de examen conţine 2 până la 4
subiecte din programa disciplinei respective, inclusiv aplicaţiile practice (probleme,
exerciţii etc.).
c) Studentul este obligat să răspundă la toate subiectele de pe biletul de examen şi să
obţină la fiecare dintre ele calificativul de minimum nota cinci.

Articolul 28
Notele obţinute la aceste evaluări finale se trec în documentele de evidenţă şcolară

ale studentului.
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Articolul 29
a) La disciplinele prevăzute cu proiect, cu notare separată, nota va fi înscrisă separat
în catalog şi carnetul studentului, fără a fi luată în calculul notei pentru evaluarea
disciplinei respective.
b) Rezultatele obţinute de studenţi se înscriu imediat în catalogul de examen şi
carnetul de student, completându-se toate rubricile catalogului.
c) Studentul care nu se prezintă la evaluarea finală la data planificată este trecut
absent, cu excepţia celor care au obţinut aprobarea titularului de curs al disciplinei
pentru susţinerea acestuia la o dată ulterioară programată.
d) Studentul care încearcă să promoveze evaluarea prin fraudă este eliminat din proba
de evaluare şi notat în catalog cu nota 1 iar cazul său va fi adus în scris de membrii
comisiei de examen la cunoştinţa Biroului Consiliului Facultăţii care va decide
asupra abaterii disciplinare a studentului şi a sancţiunii aplicate.

Articolul 30
Examenele nu pot fi repetate în aceeaşi sesiune (de examene sau de restanţe) sub

nici o motivaţie.

Articolul 31
Pot beneficia de prelungirea perioadei de examinare studenţii cuprinşi în activităţi

sportive de performanţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, studenţii cuprinşi în activităţi
artistice şi cei care au participat la mobilităţi internaţionale, în condiţiile stabilite de consiliul
facultăţii.

Articolul 32
Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute în sesiunea de restanţe din iarnă

pentru examenele promovate în sesiunea programată la finele semestrului I, în
sesiunea de restanţe din vară - pentru examenele promovate în sesiunea programată la finele
semestrului II, şi în sesiunea de restanţe din toamnă – pentru examenele promovate în
sesiunile de examene sau în sesiunile  de restanţe anterioare. Nu se admit cereri de  mărire
a  notei pentru examenele promovate în sesiunea de restanţe curentă.
Facultăţile stabilesc numărul maxim de discipline la care se poate mării nota şi condiţiile în
care studenţii se pot prezenta la aceste examene, nota modificându-se numai dacă este mai
mare decât cea obţinută anterior.

Articolul 33
Notele obţinute la disciplinele facultative (liber alese) se trec în cataloage separate şi

se consemnează în registrul matricol şi în suplimentul la diplomă a studentului.

Articolul 34
Situaţia evaluărilor  finale dintr-un an universitar se încheie după ultima zi a

sesiunii de evaluări finale  din toamnă, dar nu mai târziu de 25 septembrie.
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Articolul 35
Dacă la sfârşitul duratei legale a programului de studii studentul nu a obţinut toate

creditele stabilite prin planul de învăţământ, dar a dobândit minimum de credite din anul
terminal aprobat de Senatul Universității din Pitești, el poate  solicita, prin cerere,
reînscrierea  în anul terminal, în regim cu taxă  de disciplină, atât pentru disciplinele
nepromovate cât şi pentru disciplinele apărute ca diferenţe în urma eventualelor modificări
ale planului de învăţământ, discipline ce vor fi consemnate în Anexa la Contractul de studii.

Studentul care se află în această situaţie trebuie să satisfacă cerinţele planului de
învăţământ al promoţiei cu care îşi încheie studiile. El va fi considerat absolvent al promoţiei
cu care îşi dobândeşte toate creditele necesare finalizării studiilor şi va susţine examenul de
finalizare a acestora în sesiunea programată pentru această promoţie. În cazul în care, la
sfârşitul anului universitar, studentul aflat în această situaţie nu a dobândit toate creditele el va
fi exmatriculat, sau la cerere, poate fi reînscris, în regim cu taxă de şcolarizare, într-un an de
studii determinat în urma compatibilizării planurilor de învăţământ, satisfăcând cerinţele
planului de învăţământ al promoţiei cu care îşi finalizează studiile.

Capitolul V Transferări Mobilitatea academică şi întreruperile de  studii
Articolul 36

a) Mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a demersului studentului:
 în baza unor acorduri între Universitatea din Pitești și alte universități din țară

sau străinătate. În baza acestor acorduri se stabilesc condițiile de desfășurare a
mobilităților și anume: tipul mobilității, durata mobilității, numărul de
mobilități,  domeniile și programele de studii, finanțarea mobilității, etc.

 numai cu acceptul celor două universități (Universitatea din Pitești și alte
universități din țară sau străinătate ) .

b) Studentul poate cere mobilitate academică în una din situațiile:
 mobilitate internă temporară;
 mobilitate internațională temporară care se realizează:

- prin programe internaționale în conformitate  cu reglementările respectivelor
programe;
- pe cont propriu: aceasta reprezintă mobilitatea temporară efectuată în afara
cadrului stabilit de un program internațional.

 mobilitate internă definitivă.
c) Studentul poate cere mobilitate: se poate transfera:

 de la o formă de învăţământ la alta IF, IFR(zi, I. D. D.);
 de la o specializare la altă specializare;
 da la o facultate la o altă facultate;
 de la o universitate la o altă universitate.

d) Toate aceste transferuri se fac între specializări acreditate, la universități acreditate.
Transferarea se face numai după încheierea situaţiei şcolare a ultimului an de studii
urmat (conform sistemului de credite transferabile ). Universitatea din Pitești acceptă
prin mobilități studenţii de la Universităţile din Consorţiu.

e) Mobilitatea nu trebuie să modifice cifra de şcolarizare aprobată anual prin Hotărârea de
Guvern, cu excepţia cazurilor în care candidaţii care depun cerere de mobilitate,
studiază pe Cont Propriu Valutar (CPV).
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f) Mobilitatea academică se poate efectua numai în acelaşi domeniu de licență.
g) Nu se fac mobilități la programele de studii universitare de masterat.
h) Nu se fac transferări mobilități academice în primul şi în ultimul an de studii.
i)  Între universități sau programe de studii, transferul mobilitatea academică a studenților
care beneficiază de subvenție financiară sau bursă din fonduri publice se face
respectând art. 199, alin.3 din Legea nr.1/2011, subvențiile urmează studentul.
j) Transferul Mobilitatea definitivă se face numai după încheierea finalizarea situaţiei
şcolare a ultimului an de studiu urmat (conform sistemului de credite transferabile ) și
se operează doar înainte de începerea anului universitar.

l) Aprobarea transferurilor interne ale Universităţii din Piteşti este de competenţa
Biroului Senatului acesteia.

Articolul 37.
La Universitatea din Pitești nu se acceptă mobilități de la specializările acreditate sau

autorizate provizoriu ale instituţiilor de învăţământ superior particulare.

Articolul 38. OM nr. 5269/02.10.2015
Studenţii cetăţeni ai ţărilor din Uniunea Europeană, SEE, Confederaţia Elveţiană,

precum şi din ţările  terţe  pot continua  studiile, în baza  unor acorduri între  instituţiile
internaţionale de învăţământ superior acreditate şi Universitatea din Pitești. Dosarele de
recunoaştere a perioadelor de studii se depun la Rectoratul Universităţii, la Centrul de
Resurse de Informare şi Documentare (CRID), în perioada examenului de admitere.
Termenul de soluţionare al dosarelor este de 10 zile lucrătoare de la data depunerii, iar
rezolvarea eventualelor contestaţii este de 3 zile lucrătoare. Procedura de recunoaştere a
perioadelor de studii efectuate în străinătate este stipulată în Regulamentul de Recunoaştere
a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi este în conformitate cu Ordinul de Ministru
nr. 3223 din 8 februarie 2012, publicat în Monitorul oficial nr. 118 din 16 februarie 2012.

Articolul 39.
În cazul mobilități definitive a studentului la Universitatea din Pitești, diploma

conform studiilor absolvite va fi emisă de aceasta.

Articolul 40
a) Studenta care întrerupe studiile din motive de graviditate are dreptul de a se înscrie
în anul de studii întrerupt în termen de 2 ani continuându-şi studiile în acelaşi regim de
înmatriculare cu cel anterior momentului întreruperii studiilor. În caz contrar va fi
exmatriculată.
b) Intreruperea studiilor se poate face numai cu aprobarea Rectorului, la cererea
Studentului, pe baza unor motive întemeiate, şi este permisă pentru cel mult doi ani
universitari pentru programul de studiu de licență și pentru o perioadă de timp
cumulată de cel mult un an de zile pentru programul de studiu de masterat. Nu se pot
întrerupe studiile în anul I. Reluarea studiilor se face în anul de studiu în care are
dreptul, în condiţiile respectării regulilor de trecere din Regulamentul pricind
organizarea procesului de învățământ utilizând sistemul ECTS .
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Capitolul VI  Finalizarea   studiilor

Articolul 41
Finalizarea studiilor este reglementată  prin Regulamentul de finalizare a studiilor,
inclus în Carta Universităţii.

Capitolul VII  Abateri disciplinare şi sancţiuni

Articolul 42
Sunt de competenţa Consiliul Facultăţii următoarele abateri disciplinare săvârşite

de studenţi:
a) nerespectarea obligaţiilor din contractul de studii;
b) tulburarea liniştii în sala de curs sau în spaţiile comune, în timpul orelor;
c) fumatul în locuri interzise;
d) distrugerea de mobilier;
e) distrugerea de aparatură şi instalaţii de laborator;
f) degradarea spaţiilor de învăţământ (pereţi, pardoseli, lămpi, prize etc.);
g) intenţia de a folosi precum şi folosirea unor materiale sau tehnici în scopul de a

promova prin fraudă evaluările periodice şi/sau finale prevăzute în planurile de
învăţământ şi în fişele disciplinelor;

h) efectuarea de modificări în actele de studiu (carnet de student, legitimaţie de
călătorie);

i) declararea de date false la întocmirea dosarului personal;
j) abateri foarte grave de la normele de comportament şi convieţuire în spaţiul

academic al Universităţii din Pitesti.
Articolul 43

Săvârşirea abaterilor prevăzute în art. 31, se sancţionează astfel:
a) abaterile de la lit. a) se sancţionează, după caz, cu:

- suspendarea acordării bursei pe o perioadă cuprinsă între  o lună şi până la
sfârşitul anului;

- retragerea subvenţiei de studiu acordată de la bugetul de stat pe o perioadă
cuprinsă între  o lună şi până la sfârşitul anului;

b) abaterile de la lit. b), c), d), e) şi f) se sancţionează, după caz, cu:
- recuperarea prejudiciului produs si aplicarea unei sancţiuni pecuniare cu o

valoare cuprinsă între 1…10% din taxa anuală de studii; până la recuperarea
prejudiciului şi achitarea amenzii studentului i se suspendă calitatea de
student;

- exmatriculare in cazul recidivei la lit. d), e) şi f).
c) abaterile de la lit.g), h), i) şi j) se sancţionează cu exmatriculare.

Articolul 44
Sancţiunile pecuniare aplicate se vor achita la Casieria Universităţii din Piteşti

iar sumele rezultate sunt evidenţiate în contabilitatea Universităţii din Piteşti drept
sume extrabugetare din care se vor constitui premieri pentru concursurile studenţeştii.
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Articolul 45
a) Nerespectarea prevederilor altor regulamente specifice activităţii studenţeşti,

incluse în Carta Universităţii din Piteşti, se sancţionează în conformitate cu
prevederile acestora.

b) Sunt avute în vedere urmatoarele regulamente:
- Regulamentul de credite transferabile;
- Regulamentul de acordare a burselor studenţeşti şi alte forme de ajutor social;
- Regulamentul de funcţionare a căminelor;
- Regulamentul de funcţionare a cantinelor;
- Regulamentul de funcţioare a bibliotecii.

Articolul 46
a) Sesizarea Consiliului Facultăţii asupra abaterilor disciplinare se face în scris de
către Decan, cu avizul Biroului Consiliului Facultăţii, la:

- autosesizarea decanatului;
- propunerea şefilor de catedră directorului de departament;
- propunerea îndrumătorilor de an şi grupă;
- administratorii spaţiilor de învăţământ;
- cadre didactice sau studenţi.

b) In îndeplinirea atribuţiilor Consiliul Facultăţii poate fi reprezentat de cel puţin
două persoane, desemnate de Decan, dintre care una este îndrumătorul de grupă al
studentului a cărui faptă se analizează;
c) Decizia Consiliului Facultăţii va fi luată numai după efectuarea cercetării faptei,
prin audierea celui în cauză şi verificarea susţinerilor tuturor persoanelor implicate,
care pot propune probe în susţinerea afirmaţiilor lor.
d) In cadrul cercetării abaterii se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările
în care au fost săvărşite, vinovăţia persoanei precum şi orice alte date utile soluţionării
cazului.

Articolul 47
a) Membri desemnaţi de Consiliul Facultăţii pentru analiza faptelor vor lucra
împreună în ceea ce priveşte audierea celui învinuit, care va fi chemat în acest scop în
faţa comisiei, utilizându-se orice mijloc de comunicare.
b) Asupra celorlalte cercetări membri comisiei desemnate vor putea lucra şi separat,
însă va întocmi fiecare un raport cu privire la datele şi faptele constatate.
c) Refuzul nejustificat, al celui cercetat, de a se prezenta la audiere, deşi a fost
înştiinţat, precum şi refuzul de a răspunde la întrebări şi de a da declaraţii scrise se
constată prin proces verbal şi nu împietează la aplicarea sancţiunii, dacă fapta a fost
dovedită conform dispoziţiilor prezentului regulament.
d) In îndeplinirea atribuţiilor, atât în cazul autosesizării cât şi al sesizării asupra
cazurilor de abatere de la normele de disciplină din Comunitatea Academică a
Universităţii din Piteşti, termenul maxim de soluţionare de către comisia desemnată de
Consiliul Facultăţii este de 7 zile.
e) Deciziile Consiliului Facultăţii se supun validării Biroului Senatului Universităţii
din Piteşti.
f) Deciziile Consiliului Facultăţii, validate de Biroului Senatului Universităţii din
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Piteşti, pot fi contestate în faţa Senatului Universităţii din Piteşti, în termen de 10 zile
de la data comunicării scrise a deciziei.

Capitolul VIII     Dispoziţii finale

Articolul 48
Conform Legii 224/2005, lege care se aplică studenţilor înmatriculaţi începând cu

anul universitar 2005/2006, cetăţeni români, cetăţeni din Uniunea Europeană, Spaţiul
Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în Universitatea din Pitești statutul
de student bugetat dobândit în urma concursului de admitere se păstrează numai în primul an
de studii, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) Cazuri sociale
- studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament

familial;
- studenţii proveniţi din familii monoparentale, care realizează un venit mai mic decât

venitul minim pe economie/membru de familie cu condiţia să realizeze minim 45 de credite;
- studenţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi şi/sau studenţi – în

întreţinere şi care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de
familie cu condiţia să realizeze minim 45 de credite;

b) Alte cazuri:
- Studenţii din etnia rromilor admişi pe locuri fără taxă special alocate candidaţilor

din etnia rromă.
- Studenţii din Republica Moldova admişi pe locuri fără taxă special alocate

candidaţilor din Republica Moldova.
- Studenţii străini, mai puţin cei din UE, SEE şi CE, admişi fără taxă prin ordin

MECTS.

Articolul 49
Facultăţile pot să introducă reglementări specifice privind activitatea profesională a

studenţilor, dacă nu contravin prezentului regulament.

Articolul 50
Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul  Universităţii din Pitesti în şedinţa din

data de 29 septembrie 2011, și aprobată revizia 1 în şedinţa Senatului din. .....................
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