UNIVERSITATEA SPIRU HARET

REGULAMENT
PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI EUROPEAN
DE CREDITE TRANSFERABILE (ECTS) ÎN CADRUL USH
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Universitatea Spiru Haret a adoptat Sistemul European de Credite Transferabile
(ECTS - European Credit Transfer System) şi îl aplică în evaluarea activităţilor studenţilor de
la toate specializările şi formele de învăţământ din structura sa, atât la ciclul de studii
universitare de licenţă, cât şi la ciclul de studii masterale.
Art.2. Prevederile Regulamentului sunt în concordanţă cu reglementările M.Ed.C.
nr.3167 din 16.03.2005 privind aplicarea acestuia, Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011,
Cartei Universităţii Spiru Haret precum şi altor dispoziţii legale.
Art.3.(1) ECTS este sistemul educaţional centrat pe student, care are la bază volumul
de muncă solicitat studentului pentru îndeplinirea scopurilor programului de studii şi a
obiectivelor specificate în termeni de finalităţi de studiu şi competenţe aşteptate.
(2) Creditul reprezintă un număr convenţional care se asociază unei discipline sau
activităţi independente din planul de învăţământ prin care se evaluează efortul calitativ
solicitat studentului (participare la cursuri, seminarii şi laboratoare, elabaorarea proiectelor,
efectuarea temelor, activităţi practice, studiu individual, examene etc) pentru asimilarea
cunoştinţelor aferente unei discipline/activităţi.
CAPITOLUL II
PRINCIPII ŞI SCOP
Art.4. Regulamentul urmează principiile Sistemului European de Credite
Transferabile, conform cărora:
a) disciplinele sunt caracterizate prin finalităţi formative exprimate în termeni de
cunoştinţe, competenţe şi abilităţi conferite, respectiv ce va şti, va înţelege şi va fi capabil să
facă studentul după promovarea unei discipline;
b) creditele alocate unei discipline măsoară cantitatea de muncă necesară studentului
mediu, pentru atingerea finalităţilor formative proprii acelei discipline; 1 credit ECTS = 25-30
ore muncă necesară studentului, incluzând timpul alocat predării şi evaluării (ore-contact) şi
timpul de studiu individual;
c) transferul creditelor aferente unor discipline cuprinse în planurile de învăţământ
implică echivalenţa finalităţilor formative proprii disciplinelor respective;
d) indiferent de sistemul de notare (ce diferă de la ţară la ţară), nota obţinută exprimă
performanţa studentului şi situarea lui într-o ierarhie a grupului evaluat în aceleaşi condiţii
(scara gradelor ECTS).

Art.5. Scopul urmărit prin aplicarea ECTS este încurajarea mobilităţilor studenţilor (în
conformitate cu principiile Sistemului Bologna), în condiţiile omogenizării profilului
academic al studenţilor mobili şi asigurării finalităţilor formative la nivelul fiecărui ciclu şi
program de studii universitare din USH.
CAPITOLUL III
ALOCAREA CREDITELOR
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, de obicei, unui semestru din
învăţământul superior.
Art.7. Creditele transferabile se alocă pentru fiecare disciplină sau activitate şi reflectă
efortul studentului în procesul educaţional sau cantitatea de muncă pe care o solicită
disciplina/activitatea respectivă, raportată la totalul cantităţii de muncă necesară pentru a
promova un an întreg de studiu.
Art.8. Acordarea creditelor confirmă dobândirea cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor
proprii disciplinei de către studentul promovat, respectiv atingerea finalităţilor formative.
Art.9. Alocarea de credite se referă la toate disciplinele (obligatorii, opţionale şi
facultative) oferite în cadrul planurilor de învăţământ, inclusiv activitatea de proiectare şi
stagiile de practică.
Art.10.(1) Elaborarea şi susţinerea lucrării de licenţă/disertaţiei de masterat, precum şi
absolvirea cursurilor de pregătire psiho-pedagogică sau a masterului didactic pot fi apreciate,
fiecare, cu un număr de până la 10 credite, potrivit hotărârii Senatului universitar.
(2) Creditele obţinute astfel, se adaugă, după caz, la cele 180 sau 240 de credite
acumulate până la susţinerea licenţei sau la cele 60 sau 120 de credite acumulate în cadrul
programului de studii de masterat până la susţinerea disertaţiei.
(3) Dacă în cadrul aceluiaşi semestru sau an de studiu sunt oferite mai multe discipline
facultative, numărul de credite poate depăşi pragul minim menţionat în Ordinul M.Ed.C. nr.3167
din 16.03.2005 (60 de credite/ an de studiu, 30 de credite/semestru de învăţământ superior).
Art.11. Aceeaşi disciplină poate fi prevăzută cu număr diferit de credite în structura
planurilor de învăţământ ale facultăţilor din aceeaşi universitate sau din diferite universităţi, în
măsura în care respectiva disciplină are funcţie de formare fundamentală, de specialitate sau
complementară.
Art.12. Coerenţa formării de cunoştinţe şi competenţe definitorii pentru domeniul de
pregătire în ciclul de studii de licenţă, de masterat şi postuniversitare precum şi transparenţa
informaţiilor se asigură prin Procedura de aplicare a sistemului de credite ECTS.
Art.13. Obţinerea de credite peste numărul normal alocat este posibilă prin
frecventarea şi promovarea de discipline facultative cuprinse în planul de învăţământ al
fiecărui an/semestru de studii universitare.
Art.14. Evidenţa rezultatelor profesionale ale studenţilor se exprimă prin note şi
credite ECTS, iar rezultatele finale se înscriu în Suplimentul la diplomă. Pentru recunoaşterea
studiilor, rezultatele învăţării se exprimă şi în credite ECTS, potrivit scalei de conversie a
notelor in calificative (Anexa nr.1).

CAPITOLUL IV
TRANSFERUL CREDITELOR DE STUDII
Art.15. Pe baza sistemului ECTS, transferul studenţilor se poate realiza:
a) între facultăţile Universităţii Spiru Haret;
b) în cadrul aceleiaşi facultăţi a Universităţii Spiru Haret de la o formă de învăţământ
la alta;
c) de la o facultate a altei Universităţi din ţară sau din străinătate la una din facultăţile
Universităţii Spiru Haret;
d) de la o facultate a Universităţii Spiru Haret la o altă universitate din ţară sau din
străinătate.
Art.16. (1) Pentru operarea transferului de credite, Universitatea Spiru Haret
elaborează, înainte de începutul fiecărui an de învăţământ universitar, un Pachet informaţional
conceput pentru proprii studenţi, precum şi pentru informarea partenerilor potenţiali de
cooperare interuniversitară.
(2) Pachetul informaţional cuprinde, pe lângă elementele de identificare a fiecărei
facultăţi sau a Universităţii, următoarele elemente:
- scurtă prezentare a structurii instituţionale a Universităţii şi a facilităţilor oferite în campus;
- calendarul anului universitar;
- procedurile de înmatriculare;
- prezentarea sintetică a planului/planurilor de învăţământ aplicabile în fiecare an de studiu;
- precizarea perioadei /perioadelor din fiecare semestru /an universitar în care se fac
opţiuni pentru (pachete de) discipline opţionale şi facultative cuprinse în planul de învăţământ
al semestrului /anului următor;
- descrierea schematică a fiecărei discipline cuprinse în planul de învăţământ:
denumirea disciplinei în limba română şi în limba engleză; statutul disciplinei (obligatoriu,
opţional, facultativ); precizarea eventualelor cerinţe de cunoaştere / promovare prealabilă a
unor alte discipline (pre-requisites); principalele secţiuni/ capitole/teme ale disciplinei;
bibliografia minimală obligatorie; numărul de ore de curs/seminar/lucrări
aplicative/proiectare; procedura de evaluare a cunoştinţelor (examen, colocviu sau verificare
pe parcursul semestrului); numărul de credite acumulate prin promovare; numele titularului
sau titularilor fiecărei discipline.
Art.17. Pachetul informaţional, care se prezintă sub forma unui Ghid de studii, este afişat
pe site-ul Universităţii cu cel puţin două săptămâni înainte de începerea anului universitar. Acesta
conţine : sistemul unitar de codificare a disciplinelor, care facilitează utilizarea Ghidului de studii
şi o versiune a Ghidului de studii într-o limbă de largă circulaţie internaţională, pentru a facilita
cooperarea transfrontalieră între instituţiile de învăţământ superior.
Art.18. Pentru asistarea studenţilor în alegerea rutei de studii prin valorificarea
optimală a conţinutului informativ al Ghidului de studii, în cadrul Universităţii funcţionează
Centrul de consiliere şi orientare în carieră, potrivit Ordinului M.Ed.C. nr. 3235/2005 privind
organizarea ciclului de studii universitare de licenţă.
Art.19. Având în vedere finalităţile formative distincte, transferul studenţilor între
universităţi şi în cadrul Universităţii Spiru Haret poate fi operat numai în cadrul aceluiaşi
domeniu şi ciclu de studii universitare.
Art.20. Pot solicita transferul studenţii care au promovat anul de studii şi au obţinut
cel puţin 30 de credite transferabile ( ECTS).

Art.21. Aprobarea transferului este condiţionată de posibilitatea echivalării a cel puţin
30 de credite acumulate, respectiv echivalenţa a minim 50% din competenţele dobândite de
student cu cele specifice programului de studii către care solicită transferul.
Art.22. Transferul (echivalarea) creditelor se face pe baza evaluării comparative a
finalităţilor formative aferente disciplinelor promovate de student, cu cele ale disciplinelor din
planul de învăţământ al programului de studii către care se solicită transferul.
Art.23. La transferul studenţilor sunt echivalate creditele dobândite prin promovarea
disciplinelor cu finalităţi formative similare cu cel puţin nota 5 (gradaţia E în scala ECTS).
Art.24. Conform principiului acumulării creditelor, creditele corespunzătoare unor
discipline cu finalităţi formative echivalente sunt recunoscute, transferate si acumulate în
portofoliul studentului, indiferent de anul de studii în care se regăsesc respectivele discipline
în planul de învăţământ al programului de studii către care se solicită transferul.
Art.25. Disciplinele neacoperite prin transfer de credite se constituie ca diferenţe în sarcina
studentului transferat, urmând ca el să obţină creditele aferente acestor discipline prin frecventarea şi
promovarea disciplinelor respective, în plus faţă de activităţile didactice curente.
Art.26. Examenele de diferenţă şi creditele echivalente pot fi recuperate pe parcursul
mai multor ani de studii consecutivi, conform unui plan de studii al studentului şi cu
respectarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea
Spiru Haret.
Art.27. În cazul perioadelor de studii efectuate pe cont propriu în universităţi din
străinătate care au adoptat Sistemul European de Credite Transferabile, recunoaşterea
rezultatelor obţinute va avea în vedere echivalenţa finalităţilor formative ale fiecărei discipline
promovate cu cele ale disciplinelor din programul de studii din cadrul Universitatii Spiru
Haret pentru care se solicită echivalarea.
Art.28. În cazul perioadelor de studii efectuate în afara spaţiului academic european,
recunoaşterea rezultatelor va avea în vedere echivalenţa finalităţilor formative între
disciplinele promovate la universităţile din străinătate şi cele ale disciplinelor din programul
de studii din cadrul Universităţii Spiru Haret pentru care se solicită echivalarea.
Art.29. (1). Absolvenţii cu diplomă ai ciclurilor de licenţă pot fi admişi pentru
continuarea studiilor în cadrul specializărilor organizate în cadrul Universităţii Spiru Haret,
inclusiv la facultăţile cu sistem integrat, licenţă şi master în acelaşi domeniu, cu respectarea
condiţiilor de echivalare a creditelor acumulate.
(2) Selecţia candidaţilor are loc în perioada 15 - 25.09. a fiecărui an universitar.
(3) Conducerile facultăţilor, cu aprobarea Senatului universitar, vor stabili şi
comunica public în fiecare an modalităţile de organizare şi desfăşurare a selecţiei.
CAPITOLUL V
RESPONSABILITĂŢI
Art.30. Pentru a promova transferabilitatea creditelor între programele de studii din
cadrul Universităţii Spiru Haret, precum şi între Universitatea Spiru Haret şi celelalte
instituţii de învăţământ superior româneşti acreditate ce organizează studii universitare, se
constituie Comisia de echivalare a studiilor la nivelul fiecărei facultăţi.
Art.31. (1) La nivelul facultăţii, Comisia de echivalare a studiilor este coordonată de
directorul de departament şi se compune din 3-5 referenţi dintre cadrele didactice cu
experienţă în domeniu.
(2) Comisia face o analiză comparativă a disciplinelor studiate şi a finalităţilor
formative conferite şi întocmeşte un Referat prin care propune aprobarea sau respingerea

cererii de transfer formulată de student, pe baza prezentării situaţiei şcolare şi a rezultatelor
obţinute în temeiul aplicării scalei de conversie a notelor în calificative.
Art.32. (1) Transferul studenţilor se aprobă de către Decanii facultăţilor, pe baza
propunerilor Comisiei de echivalare a studiilor, vizate de către directorii de departamente.
(2) Transferul studenţilor între universităţi se face cu aprobarea Rectorului.
CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE
Art.33. În funcţie de nevoile procesului de învăţământ universitar, în prezentul
Regulament vor fi adăugate prevederi speciale referitoare la alocarea de credite peste nivelul
a 180 sau 240 de credite aferente studiilor complete de licenţă pentru discipline şi activităţi
formative complementare planurilor de învăţământ (cursuri desfăşurate în temeiul
parteneriatelor strategice dintre universitate şi structuri reprezentative ale mediului de afaceri,
cursuri alternative desfăşurate în timpul vacanţelor etc.).
Art.34. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa de Senatului universitar din
26.09.2012, modificat şi aprobat în şedinţa senatului universitar din 04.12.2013 şi intră în
vigoare imediat.
Art.35. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă
Regulamentului R 26 - de aplicare a sistemului ECTS, precum şi Metodologia privind transferul
rezultatelor formative ale studenţilor ECTS, aprobate în şedinţa de Senat din data de 29.09.2010.

RECTOR,
Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea

Anexa nr. 1

Scala de conversie a notelor în calificative (ECTS)
(ECTS Grading Scale)
Calificativ
ECTS

Nota în
România

Definiţia intervalului

Curba
Gauss
%

A

10

10

B

9

C

7-8

D

6

E

5

FX

4

EXCELENT
Performanţe excepţionale; rezultate mult peste
standardul mediu.
FOARTE BINE
Rezultate peste standardul mediu, dar cu unele
deficienţe.
BINE
Rezultate care satisfac standardul mediu; în
general activitate bună, cu un număr de deficienţe
notabile.
SATISFĂCĂTOR
Rezultate care satisfac standardul mediu; corect
dar cu deficienţe semnificative.
SUFICIENT
Rezultate care satisfac standardul minim.
NEPROMOVAT
Rezultate cu deficienţe majore; este necesar ceva
mai mult efort pentru a putea primi creditele.

F

1-3

NEPROMOVAT
Performanţe extrem de slabe; este necesar un efort
considerabil pentru a putea primi creditele.

-

25

30

25

10
-

