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Dorim să facem o serie de precizări care să clarifice procedurile de aplicare specifice
regulamentului de credite transferabile aprobat în UVT, care poate fi consultat la locaţia
http://www.uvt.ro/regulamente/Regulament%20privind%20sistemul%20de%20credite%20transf
erabile%20al%20UVT.pdf
Astfel:
•

Un student se consideră integralist dacă a obţinut minimum 60 de credite, pe anul în
curs, la disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţămînt al anului pe care l-a
frecventat (art. 9.2 din regulament).

•

Un student poate promova în anul următor de studii dacă a obţinut la disciplinele
obligatorii şi opţionale minimum 30 de credite pe anul în curs (art. 9.1).
În cazul în care studentul nu obţine numărul minim de credite pe anul în curs (30), pot

rezulta următoarele situaţii:
•

dacă a fost student pe loc bugetat, el se reînmatriculează în regim cu taxă (art.
10.1), plătind:


taxa de reînmatriculare;



taxa de studii integrală a anului în care nu a obţinut numărul suficient de
credite (căci a beneficiat în anul respectiv de alocaţia bugetară şi şi-a
pierdut acest drept).

În perioada anului universitar în care a fost reînmatriculat, studentul se supune cerinţelor
planului de învăţămînt al promoţiei respective (art. 10.1), şi

poate susţine examenele la

disciplinele nepromovate de trei ori, respectiv în cele trei sesiuni curente (iarnă, vară, toamnă),
fără plata nici unei alte taxe suplimentare.
•

dacă a fost student pe un loc cu taxă, el se reînmatriculează în regim cu taxă (art.
10.1), plătind:


taxa de reînmatriculare;



taxă de studii parţială, proporţională cu numărul de credite aferent
disciplinelor nepromovate, din ansamblul numărului de credite alocat
anului respectiv (60).

În perioada anului universitar în care a fost reînmatriculat, studentul se supune cerinţelor
planului de învăţămînt al promoţiei respective (art. 10.1), şi

poate susţine examenele la

disciplinele nepromovate de trei ori, respectiv în cele trei sesiuni curente (iarnă, vară, toamnă),
fără plata altei taxe în afara taxei de studii parţială.
•

Formula de calcul este următoarea:
o Taxă de studii parţială:


Tsp

=

(nr.

de

credite

pentru

disciplinele

nepromovate) x (taxa de studii integrală) / (nr. total
de credite alocat anului respectiv)
Exemplu:
Pentru un student cu taxă, care nu a obţinut la sfîrşitul anului II decît 20 de credite, din
cele 60, acesta se reînmatriculează în regim cu taxă în anul II şi plăteşte taxa (la nivelul anului
universitar 2008-2009) astfel:
Tsp = 40 x 2200 RON / 60 = 0,66 x 2200 = 1452 RON
Unde:
40 = 60 – 20 (numărul de credite neobţinut)
2200 = taxa integrală de studii la nivelul anului 2008-2009.
Dacă există examene restante din anii precedenţi, se calculează similar o taxă parţială
proporţională cu numărul de credite aferente disciplinelor nepromovate din anii respectivi.
Pentru toate situaţiile, se aplică principiul „un examen promovat în anul universitar
anterior este recunoscut ca promovat, chiar dacă se modifică numărul de credite alocat pentru
disciplina respectivă” (art. 10.2).
Neplata integrală la termenele stabilite ale taxei de studii conduce la exmatricularea
studentului.
Studentul care nu poate fi promovat în anul următor şi nu cere înmatricularea cu taxă este
exmatriculat, cu posibilitatea reînmatriculării pe locuri cu taxă (art. 10.3).
Cererile de înmatriculare se depun la secretariatul facultăţii în termen de 10 zile de la
începerea anului universitar şi se aprobă de către rector, după avizul favorabil al decanului
facultăţii (art. 10.2).
Decan,
Prof.univ.dr. Anca Munteanu
Prodecan,
Conf.univ.dr. Alin Gavreliuc
29.09.2008

