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ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA
B-dul Mamaia 124, 900527 Constanta

Tel./Fax: 40-241- 606467, 511512, 618372, 0723151222
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Webpage: www.univ-ovidius.ro

REGULAMENT CADRU DE APLICARE A SISTEMULUI DE
CREDITE TRANSFERABILE

Prezentul Regulament a fost elaborat pe baza următoarelor documente:

1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
2. H.G. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi
specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de
învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare
acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu a locaţiilor geografice de
desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program
de studii universitare, forma de învăţământ sau limba de predare precum şi a
numărului de studenţi ce pot fi şcolarizaţi;
3. OMEC 3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizată a sistemului
european de credite transferabile;
4. OMCTS 3223/08.02.2012 pentru aprobarea metodologiei de recunoaştere a
perioadelor de studii efectuate în străinătate;
5. HG 3223/2012 pt aprobarea Metodologiei de recunoastere a perioadelor de

studii efectuate in strainatate.
6. Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

Art.1 (1) Universitatea Ovidius Constanta aplică, în evaluarea activităţii universitare a
studenţilor tuturor specializărilor si pentru toate formele de învăţământ, Sistemul
European de Credite Transferabile – ECTS (European Credit Transfer System). Prin
Sistemul European de Credite Transferabile se operează atât transferul de rezultate
profesionale obţinute de proprii studenţi de la toate formele de învăţământ, cât şi
transferul de rezultate profesionale obţinute de studenţii de la universităţi din ţară şi
din străinătate.

(2) Într-un an universitar se alocă 60 de credite ECTS (30 credite pe un semestru)
obţinute din examinarea disciplinelor obligatorii şi opţionale. Obţinerea de credite
peste numărul normal alocat este posibilă prin frecventarea şi promovarea de
discipline facultative cuprinse în planul de învăţământ al specializării respective, sau
al altei specializări din acelasi domeniu de studiu corespunzătoare ciclului.
Disciplinele facultative sunt creditate distinct, fiind consemnate în registrul matricol.
Această categorie include şi a doua limbă străină în cazul facultăţilor în care aceasta
nu este obligatorie.
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(3) Un credit de studiu transferabil constă în cantitatea de muncă intelectuală dirijată
şi independentă necesară pentru finalizarea individuală de către student a unei unităţi
componente a unui curs din cadrul unui program de studii universitare completată cu
validarea rezultatelor învăţării.

(4) În alocarea numărului de credite pentru fiecare disciplină/activitate se are în
vedere, în exclusivitate, 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. Cantitatea de muncă vizează: orele de prezenţă fizică la cursuri,
seminarii, laboratoare, dar şi orele de studiu individual, elaborarea de lucrări,
cercetare etc. necesare pentru pregătirea şi promovarea disciplinei. Importanţa
disciplinei în cadrul planului de învăţământ sau gradul de dificultate a conţinutului nu
reprezintă criterii pentru sporirea numărului de credite alocate. Creditele acordate unei
discipline au valori pozitive întregi.

(5) Numărul de credite pentru o disciplină se stabileşte considerând că numărul de ore
de lucru pe săptămână este de 40. În atribuirea creditelor transferabile dintr-un
semestru se are în vedere o perioadă de 17 săptămâni. Algoritmul de calcul se
regăseşte în anexa 1.

(6) Aceeaşi disciplină poate fi prevăzută cu număr diferit de credite în structura
planurilor de învăţământ ale diferitelor facultăţi din cadrul Universităţii Ovidius din
Constanţa, în măsura în care respectiva disciplină are funcţie de formare
fundamentală, de specialitate sau complementară.

(7) Numărul creditelor de studii transferabile constituie elementul de referinţă utilizat
în recunoaşterea unor studii sau perioade de studii universitare, legale, efectuate
anterior în acelaşi domeniu fundamental în scopul echivalării şi transferării creditelor
de studii transferabile şi a eventualei continuării a studiilor dintr-un program de studii.

Art.2 (1) Fiecare an universitar are câte 60 de credite de studii transferabile, fiind
totalizate 180 de credite de studii transferabile pentru programele cu o durată a
studiilor de licenţă (ciclul I) de 3 ani, 240 de credite de studii transferabile pentru
programele cu o durată a studiilor de licenţă de 4 ani, 300 de credite de studii
transferabile pentru programul Farmacie, cu o durată a studiilor de licenţă de 5 ani şi
360 de credite de studii transferabile pentru programele Medicină şi Medicină
Dentară, cu o durată a studiilor de licenţă de 6 ani.

(2) Studiile universitare de master (ciclul II) au între 60 şi 120 de credite de studii
transferabile, în funcţie de durata studiilor universitare de licenţă.

(3) Durata totală cumulată a ciclului universitar de licenţă şi de master corespunde
obţinerii a cel puţin 300 de credite de studiu transferabile.

(4) Studiile universitare de doctorat (ciclul III) constituie ciclul superior de studii
universitare, a cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică
originală. Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii
universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică şi este organizat conform
regulamentului specific aprobat de Senatul UOC.
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(5) Universitatea Ovidius din Constanţa permite alocarea de credite de studii
transferabile peste nivelurile cuprinse la alin (1) şi (2) din acest articol 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.). Alocarea de credite se face în funcţie de cantitatea de muncă necesară
pentru promovarea probei/probelor finale.

(6) Universitatea Ovidius din Constanţa organizează programe postuniversitare de
formare şi dezvoltare profesională continuă. Acestor programe li se pot atribui credite
de studii transferabile, ele trebuind să se finalizeze cu un examen de certificare a
competenţelor profesionale asimilate de cursanţi.

(7) Numărul minim de credite de studii transferabile necesare promovării anului de
studii este de minim 30. În calculul numărului minim de credite de studii transferabile
se iau numai cele obţinute prin promovarea disciplinelor obligatorii şi opţionale.
Facultăţile pot ridica acest prag prin regulamente proprii.

(8) Condiţia de promovare a unei discipline este cea specifică sistemului de evaluare
cu note. Indiferent de nota obţinută în urma promovării examenului numărul de
credite este cel stabilit pentru fiecare disciplină în parte prin planul de învăţământ.

(9) Studenţii care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor şi
sunt înscrişi în acelaşi an (excepţie exmatriculaţii anului I de studii – care nu se
reînmatriculează) trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei
respective (promoţia cu care îşi reia studiile).

(10) Studenţii reînmatriculaţi trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al
promoţiei cu care îşi reia studiile.

(11) Cuantumul taxelor în perioada de prelungire a perioadei de şcolarizare este cel
stabilit de Senatul UOC pentru anul în care se efectuează prelungirea de şcolaritate.

Art.3 (1) Sistemul European de Credite Transferabile impune alocarea unui anumit
număr de credite fiecărei discipline prevăzută în planul de învăţământ al programului
de studii indiferent de forma de învăţământ (zi, IFR, ID) şi permite: compararea
programelor de studii;  construcţia flexibilă a programelor de studiu în cadrul planului
de învăţământ;  includerea unor discipline noi în cadrul programului de studii;
recunoaşterea perioadelor compacte de studiu efectuate în alte instituţii de învăţământ
superior.

(2) Studentul poate solicita suplimentarea creditelor obţinute în cadrul programului
de studii la care este înmatriculat cu credite obţinute în cadrul altor programe de studii
din cadrul aceluiaşi domeniu şi ciclu de studii universitare, printr-o cerere adresată
Consiliului facultăţii în primele 10 zile ale anului universitar.

Art. 4. (1) Creditele sunt transferabile de la o instituţie de învăţământ la alta pe
discipline, pe grupuri de discipline (module) sau pe perioade compacte de studiu.
Transferul se face la cererea studentului pe baza unei convenţii între instituţiile de
învăţământ implicate.



4

(2) Creditele se pot obţine în avans în cadrul aceluiaşi ciclu de studii. Creditele
obţinute în avans nu pot influenţa numărul de credite necesar promovării anului curent
de studiu şi nici nu pot fi luate în calcul pentru acordarea bursei; toate acestea se au în
vedere numai pentru semestrul sau anul căruia îi aparţine disciplina promovată în
avans. Nu se pot alege în avans discipline care prin planul de învăţământ sunt
condiţionate de obţinerea creditelor pentru disciplinele care nu au fost studiate şi
promovate. Aceste aspecte nu vizează prevederile art. 150, alin. 3 din Legea 1/2011.

(3) Creditele odată obţinute se recunosc pe întreaga durată a şcolarizării şi
recunoaşterea lor nu este afectată de modificarea programului sau planului de
învăţământ. Nu beneficiază de această prevedere studenţii exmatriculaţi pe motiv de
fraudă.

(4) Susţinerea examenului de licenţă este condiţionată de obţinerea tuturor creditelor
aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale.

Art.5 (1) Echivalarea unei discipline este procedura prin care un for academic
autorizat, constatând faptul că la o anumită disciplină (numită disciplină echivalată)
conţinutul ştiinţific (pe baza fişei disciplinei) este într-o măsură suficientă acoperit de
conţinutul uneia ori a mai multor discipline/diferenţe pe care studentul le-a promovat
(numite discipline ce stau la baza echivalării), decide atribuirea fără examinare (prin
echivalare) a unei note de promovare a disciplinei echivalate, alocându-se numărul de
credite aferent disciplinei prevăzute în planul de învăţământ curent.

(2) Forul academic autorizat să echivaleze disciplinele de studiu este Comisia de
echivalare special desemnată de către Consiliul Facultăţii, la solicitarea titularului de
disciplină şi a departamentului organizator al programului de studiu la care studentul
este înscris. Pentru a fi recunoscute, disciplinele ce stau la baza echivalării trebuie să
fi fost promovate într-o universitate acreditată din ţară sau străinătate.

(3) În Catalogul disciplinei echivalate, cadrul didactic titular va completa nota
atribuită prin echivalare, data echivalării şi va semna, iar un membru al Comisiei de
echivalare va contrasemna certificând decizia luată.

Art.6 (1) Recunoaşterea unei discipline de studiu este procedura prin care un for
academic autorizat, analizând conţinutul unei discipline universitare (pe baza fişei
disciplinei) pe care un anumit student a promovat-o (în universitatea noastră sau în
alta, din ţară sau străinătate), constată că, prin introducerea acestei discipline (numită
disciplina recunoscută) în locul altei discipline din planul de învăţământ pe care acel
student îl parcurge (numită disciplina înlocuită), sunt respectate toate standardele ce
au stat la baza elaborării respectivului plan de învăţământ şi decide ca, pentru
respectivul student, planul de învăţământ să conţină această modificare.

(2) Forul academic autorizat să recunoască una sau mai multe discipline este Comisia
de recunoaştere special desemnată în acest scop de către Consiliul Facultăţii. Mai
multe discipline recunoscute pot acoperi perioade compacte de studii (semestre sau
ani de studiu). Pentru a fi recunoscute, disciplinele trebuie să fi fost promovate într-o
universitate acreditată din ţară sau din statele membre ale Uniunii Europene, ale
Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, precum şi în universităţi
de prestigiu din alte state.
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(3) În urma recunoaşterii disciplinelor de către Comisia de recunoaştere se emite
Decizia de recunoaştere, care este un document scris, semnat de decanul facultăţii, în
care sunt precizate titlurile disciplinelor recunoscute, numărul de ore, notele şi
creditele obţinute, semestrele din planul de învăţământ în care acestea vor fi
considerate, precum şi lista disciplinelor înlocuite. Decizia de recunoaştere poate
include eventualele condiţii în care recunoaşterea este operaţională (admitere,
diferenţe, etc.).

Art. 7 (1) ERASMUS este o componentă a Lifelong Learning Programme (LLP), care
îşi propune să încurajeze cooperarea între universităţile din Europa şi oferă studenţilor
granturi destinate acoperirii parţiale a costurilor implicate de mobilităţile efectuate la
una din universităţile dintr-o ţară  membră UE sau Spaţiului Economic European, cu
care universitatea noastră a încheiat un acord bilateral.

(2) Universitatea Ovidius din Constanţa prin Conducerea Facultăţii în care studentul
este înmatriculat, asigură recunoaşterea completă a perioadei de studiu sau de
plasament ERASMUS, a numărului total de credite de studii transferabile acumulate
de student, pe perioada stagiului. Perioada de studiu în străinătate se consideră parte
integrantă a programului de studii de la Universitatea Ovidius din Constanţa.

(3) Creditele şi notele/calificativele sunt certificate în foile matricole ca fiind obţinute
de student la instituţia vizitată.

(4) Notele/calificativele obţinute la disciplinele parcurse pe perioada stagiului sunt
echivalate prin reguli de conversie clare transparente şi focalizate pe competenţe, şi
nu pe denumirile disciplinelor, pe baza unor corespondenţe între sistemele de notare
din cele două ţări. Se va utiliza în acest sens grila de echivalare a notelor, conform
regulilor de conversie a notelor prevăzute în Ordinul 3223/08 februarie 2012, publicat
în Monitorul Oficial cu Nr. 118/08.02.2012.

(5) Acordul de studii/plasament aferent mobilităţii ERASMUS reprezintă baza pentru
recunoaşterea perioadei de stagiu.

(6) Drepturile câştigate ca student la Universitatea Ovidius din Constanţa, respectiv
subvenţia de studiu, bursele de studiu, bursele sociale, bursele de excelenţă, alte
drepturi sau facilităţi, nu se pot retrage pe perioada stagiului ERASMUS sau din
cauza participării la Programul ERASMUS.

(7) Examenele la disciplinele care nu fac obiectul acordului de studiu aferent
mobilităţii ERASMUS precum şi examenele nepromovate în cadrul perioadei
ERASMUS se susţin la Universitatea Ovidius Constanţa, în timpul sesiunilor de
examene aprobate la nivelul universităţii.

(8) Sesiuni speciale de examene se pot organiza în cazul în care studenţii se află în
situaţia de a nu putea participa la sesiunile de examene aprobate la nivelul
Universităţii Ovidius din Constanţa, ca urmare a participării la stagiul ERASMUS, cu
excepţia examenelor de licenţă şi disertaţie.



6

(9) Alte aspecte legate de procedurile implicate de derularea Programului ERASMUS
sunt cuprinse în Regulamentul Universităţii Ovidius din Constanţa privind
recunoaşterea perioadei de studii obţinute prin mobilităţi.

Dispoziţii finale

Art. 8 (1) Consiliile facultăţilor pot adopta norme specifice privind o mai mare
detaliere a unor articole din prezentul regulament. Regulamentele facultăţilor nu pot
să conţină prevederi care să intre în contradicţie cu conţinutul actualului regulament.
Acestea trebuie avizate de Senatul UOC.

(2) Sistemul de acordare a creditelor are un coordonator desemnat la nivelul
Universităţii, în persoana Prorectorului Educaţie şi formare continuă şi un
coordonator la nivelul fiecărei Facultăţii, în persoana Decanului.

Art. 9 Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din
data de 14.06.2012 şi validat în şedinţa Senatului Universităţii „Ovidius“ din
Constanţa din 04 iulie 2012 şi intră în vigoare începând cu această dată.

Rector,
Prof.univ.dr. Dănuţ-Tiberius EPURE

Aviz Juridic,
C.j. Loredana Maximiliana Dan
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Anexa 1

Algoritm pentru calcularea numărului de credite aferent unei discipline

1) Numărul orelor de studiu (ore de curs, de seminar, de lucrări practice, de pregătire
individuală) pentru toate disciplinele aferente pentru 17 săptămâni este de: 17 ∙ 40
= 680

2) K =
ore

credite

680
30

= 0,044 credite/o oră de studiu k – numărul de credite

corespunzător unei ore de studiu

3) Se alocă fiecărei discipline un timp individual de studiu exprimat în ore, având în
vedere că suma orelor de curs, de seminar, de lucrări practice, de pregătire
individuală aferentă tuturor disciplinelor dintr-un semestru (corespunzător
planului de învăţământ) trebuie să fie egală cu 680.

4) TD = c + s + lp +ti

TD – orele de studiu pe care studentul le atribuie la disciplina D pe perioada celor 17
săptămâni

c – numărul orelor de curs pentru disciplina D pe perioada celor 11/12/14 săptămâni
corespunzătoare semestrului respectiv

s - numărul orelor de seminar pentru disciplina D pe perioada celor 11/12/14
săptămâni corespunzătoare semestrului respectiv

lp – numărul orelor aferente lucrărilor practice pentru disciplina D pe perioada celor
11/12/14 săptămâni

ti – numărul destinate studiului individual la disciplina D pe perioada celor 17
săptămâni

5) NCD = TD ∙ K = TD ∙ 0,044 (rezultatul se rotunjeşte)
NCD - numărul de credite aferente disciplinei D


