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Documente de referință: 

Legea 1/2001 – Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare 

Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5146/2019 privind aprobarea aplicării generalizate a 

Sistemului european de credite transferabile 

Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind 

mobilitatea academică a studenţilor 

Standardele specifice privind evaluarea externă a calității academice la programele de studii din 

domeniile de licență și master aferente comisiei de specialitate nr.12 Științe medicale 

Carta Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

Regulamentul de organizare și desfășurare a activității didactice în cadrul studiilor universitare de 

licență în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

 

CAPITOLUL I. Prevederi generale 

Art. 1.  

(1) Regulamentul stabilește modalitatea de aplicare a Sistemului European de credite transferabile 

(European Credit Transfer System - ECTS) în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 

din Timișoara (UMFVBT), pentru toate ciclurile de studii de licență și masterat. 

(2) Sistemul ECTS este un instrument al Spațiului European al Învățământului Superior conceput pentru 

a asigura transparența cursurilor și programelor de studii și îmbunătățirea calității învățământului 

superior. 

(3) Sistemul ECTS este folosit pentru: 

 evidența rezultatelor profesionale ale studenților, 

 calcularea performanțelor individuale ale studenților și clasificarea acestora, 

 operarea transferului de rezultate profesionale obținute de studenți ca urmare a frecventării și 

promovării probelor la disciplinele cuprinse în planul de învățământ ale altor universități din țară 

și străinătate sau ale altor facultăți din cadrul UMFVBT. 

(4) Conform acestui sistem, se asigură mobilitatea studenților și flexibilitatea pregătirii profesionale a 

acestora. 

(5) Creditele sunt definite ca valori numerice, alocate tuturor formelor de activitate didactică: cursuri, 

lucrări practice, stagii, seminarii etc., prin care se apreciază cantitatea medie de muncă efectuată de către 

student pentru însușirea unei discipline. 

Art. 2. Aplicarea și monitorizarea sistemului ECTS la nivelul UMFVBT intră în atribuțiile 

Prorectoratului didactic, respectiv la nivelul fiecărei facultăți (Medicină, Medicină dentară și Farmacie) 

în atribuțiile unui coordonator din cadrul Departamentului de Asigurare a Calității. 
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CAPITOLUL II. Evidența rezultatelor profesionale ale studenților prin ECTS – 

studii de licență 

Art. 3.  

(1) Alocarea de credite se face în conformitate cu 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 de învățământ 

superior. 

(2) Alocarea de credite se referă la toate disciplinele din planul de învățământ, inclusiv stagiile de 

practică. 

(3) Materiile obligatorii și cele opționale alese sunt creditate în limita celor 60 credite aferente anului 

universitar, distribuite, de obicei, în mod egal pe cele două semestre. 

(4) Odată aleasă, disciplina opțională devine obligatorie.  

(5) Obținerea de credite peste numărul alocat este posibilă prin frecventarea și promovarea de discipline 

facultative cuprinse în planul de învățământ al fiecărui an/ semestru de studii universitare.  

(6) Disciplinele opționale și facultative urmate suplimentar pe parcursul unui an universitar beneficiază 

de credite suplimentare, ele fiind consemnate doar în suplimentul de diplomă. Aceste discipline nu se 

iau în considerare la calculul mediei ponderate a studentului. 

(7) Dacă în cadrul aceluiași semestru sau an de studiu sunt oferite mai multe discipline facultative, 

numărul de credite poate depăși pragul minim menționat la alin (1). 

(8) Examenul de licență se creditează separat cu 10 credite, care se vor adăuga celor 180-240 credite 

ECTS (pentru studiile de licență cu durată de 3-4 ani)/ 300-360 credite ECTS (pentru studiile de licență 

cu durată de 5-6 ani) acumulate până la susținerea licenței. 

Art. 4.  

(1) Pentru fiecare disciplină, numărul de credite alocate se stabilește în funcție de cantitatea de muncă pe 

care o solicită disciplina respectivă, raportat la totalul cantității de muncă necesară pentru a promova 

întregul an de studiu. 

(2) Cantitatea de muncă vizează orele de cursuri, seminarii, laboratoare, dar și orele de studiu individual, 

elaborare lucrări, etc necesare pentru pregătirea și promovarea disciplinei. 

(3) Sistemul de alocare a creditelor se stabilește la nivelul conducerii Universității, în urma propunerii 

făcute de conducerea Facultății, în concordanță cu activitatea didactică specifică. 

(4) Se acordă un credit pentru cantitatea de  muncă ce îi revine unui student cu frecvența la zi pentru a 

echivala 25 ore de pregătire pentru dobândirea rezultatelor învățării: 

 pregătire universitară – 10-12 ore didactice alocate pentru frecventarea cursurilor, seminariilor/ 

laboratoarelor, realizarea proiectelor, exemene și alte activități care să asigure pregătirea 

universitară a studentului; 

 pregătire/studiu individual – restul de ore până la cele 25 (se vor considera și orele din sesiune și 

practică). 
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(5) Numărul de credite alocat unei discipline nu reflectă importanța acesteia, aceasta fiind reglementată 

prin clasificarea disciplinelor în obligatorii, opționale și facultative. 

(6) Creditele nu evaluează competențele studenților și nu trebuie confundate cu nota. 

(7) Creditele nu măsoară timpul de lucru al cadrului didactic, ci doar pe cel al studentului. 

(8) În UMFVBT sunt utilizate doar unități de credit, fără fracțiuni. O disciplină nu poate avea alocată 

mai puțin de o unitate de credit. 

(9) Creditele acordate unei discipline nu se pot obține în etape. 

(10) Disciplinei obligatorii „Educație fizică” i se alocă 1 credit, acordat suplimentar peste cele 

obligatorii și nu se poate transfera pentru a atinge numărul de credite obligatorii. Promovarea disciplinei 

Educație fizică este obligatorie. 

(11) Unei discipline opționale i se pot aloca maximum 2 credite. 

Art. 5.  

(1) Acordarea de credite se face în momentul promovării disciplinei (prin promovarea unei discipline se 

înțelege obținerea notei minime cinci sau a calificativului admis). Prin acordarea creditelor se certifică 

faptul că, pentru rezultatul obținut la evaluare, a fost desfășurat volumul de muncă definit prin numărul 

unităților de credit. 

(2) Un examen promovat într-un an universitar anterior este recunoscut ca promovat, chiar dacă se 

modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă. 

(3) Această prevedere se aplică în mod corespunzător și în cazul în care, în urma modificării planului de 

învățământ, o disciplină de an este divizată în două discipline de semestru sau o disciplină de două 

semestre este comasată într-o disciplină de an. 

(4) Pe durata unui ciclu de studii, creditele obținute de un student rămân valabile, cu excepția cazului în 

care studentul renunță la nota obținută, pe propria răspundere, în vederea modificării notei în sesiunea 

de reexaminări. 

 

Art. 6. 

(1) Promovarea unui an de studii din cadrul unui ciclu, necesită obținerea a minimum de 45 credite din 

totalul celor 60 alocate/an, cu precizarea că numărul creditelor restante este de maximum 15 credite/ an 

de studiu, dar nu mai mult de 20 de credite restante în interiorul ciclului (anii I și II pentru primul ciclu, 

respectiv anii IV și V pentru ciclul al doilea). 

(2) În anii din interiorul ciclurilor, situația școlară poate fi: 

 promovat integralist – dacă a obținut toate cele 60 credite; 

 promovat cu restanțe – dacă a obținut minimum 45 credite din totalul celor 60 credite alocate/ 

an, cu precizarea că ă numărul creditelor restante este de maximum 15 credite/ an de studiu, dar 

nu mai mult de 20 de credite restante în interiorul ciclului; 

 repetent – dacă nu a obținut minimum de 45 credite/an sau dacă numărul creditelor restante din 

interiorul ciclului depășește 20 credite. Studentul are dreptul să se înscrie în an complementar; 
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anul complementar înseamnă an de repetenție cu posibilitatea obținerii unui număr maxim de 30 

credite în avans; 

 exmatriculat cu drept de reînmatriculare; 

 exmatriculat, fără drept de reînmatriculare – dacă nu a promovat același an de studiu pentru a 

doua oară consecutiv. 

(2) Promovarea unui ciclu de studii presupune promovarea tuturor disciplinelor și a numărului total de 

credite prevăzute pentru fiecare program de studiu. La Facultatea de Medicină și Medicină Dentară 

studenții au obligația ca la finalizarea unui ciclu de studii, respectiv anii III și VI să acumuleze cele 180 

de credite/ciclu. La Facultatea de Farmacie studenții au obligația ca la finalizarea unui ciclu de studii, 

respectiv anul II să acumuleze 120 credite/ciclul și 180 credite la finele anului V, pentru ciclul al doilea.  

(3) Studenții care au promovat primul ciclu de studii, anii I – III, la Facultatea de Medicină și Facultatea 

de Medicină Dentară, respectiv anii I și II la Facultatea de Farmacie, prin eliminarea barierei dintre 

cicluri în anul universitar 2019-2020, conform Hotărârii Senatului, nr. 2/5351/07.05.2020, au obligația 

ca la finele anului IV (pentru Facultatea de Medicină și Facultatea de Medicină Dentară), respectiv la 

finele anului III (pentru Facultatea de Farmacie) să promoveze toate examenele restante din primul ciclu 

de studii. În caz contrar studentul va fi declarat repetent. 

(4) Pentru programele de studii cu 180-240 credite ECTS din cadrul facultăților UMFVBT, planul de 

învățământ presupune un singur ciclu de studiu. 

 

CAPITOLUL II. Evidența rezultatelor profesionale ale studenților prin ECTS – 

studii de master 

Art. 7.  

(1) Alocarea creditelor pentru activitățile din planurile de învățământ ale programelor universitare de  

masterat se face în conformitate cu 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 învățământ superior. 

(2) Studiile de masterat au o durată de 2-4 semestre, numărul de credite total fiind stabilit în funcție de 

durata planului de învățământ (60, respectiv 120 ECTS). 

Art. 8. 

(1) Fiecare disciplină din planul de învățământ are alocat un număr de credite proporțional cu volumul 

de muncă necesar a fi depus de către student pentru însușirea cunoștințelor și promovarea examenului. 

(2) Acordarea creditelor corespondente unei discipline se face doar în momentul promovării acesteia 

prin obținerea notei minime 5(cinci) sau a calificativului admis. 

Art. 9. 

(1) Promovarea masterandului într-un an de studiu superior este condiționată de acumularea unui număr 

de minim 50 credite ECTS. 
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(2) Absolvirea unui program de studii este condiționată de acumularea tuturor creditelor aferente 

programului. 

 

CAPITOLUL III. Clasificarea studenților prin aplicarea sistemului european de 

credite transferabile 

Art. 10. Clasificarea studenților prin aplicarea sistemului creditelor transferabile ECTS se aplică în 

conformitate cu reglementările UMFVBT privind criteriile și standardele de performanță pentru 

reclasificarea anuală a studenților. 

Art. 11.  

(1) Creditele ECTS se folosesc pentru calcularea mediei ponderate, conform formulei Mp=∑NnCn/58 

(suma produselor notelor obținute (N) la disciplinele obligatorii și creditele aferente materiilor (C), 

raportată la numărul total de credite ale anului respectiv, cu excepția disciplinelor Educația Fizică și 

practica de vară. 

(2) La calcularea mediei ponderate a anului de studiu sunt luate în considerare toate disciplinele 

obligatorii și disciplina opțională aleasă, promovate de student și numărul lor de credite, după încheierea 

sesiunii de restanțe sau a sesiunii de reexaminări. 

 

CAPITOLUL IV. Utilizarea  creditelor ECTS pentru echivalarea studiilor efectuate 

în alte instituții de învățământ superior din țară și străinătate 

Art. 12.  

(1) Sistemul de credite ECTS este utilizat și pentru aprecierea studiilor efectuate în alte unități de 

învățământ superior, atât din țară, cât și din străinătate, prin funcția de transfer creditelor ECTS. 

(2) UMFVBT practică un sistem de echivalare și recunoaștere a acelor credite obținute în propriile 

facultăți sau în alte universități acreditate din țară sau străinătate, care prezintă compatibilitate în ceea ce 

privește planurile de învățământ și programele analitice. 

Art. 13. Mobilitatea academică reprezintă dreptul studenților de a li se recunoaște creditele transferabile 

dobândite, în condițiile legii, la alte instituții de învățământ superior creditate/ autorizate provizoriu din 

țară sau străinătate sau la alte programe de studii din cadrul UMFVBT.  

Art. 14. Recunoașterea creditelor transferabile ale studenților care se transferă de la alte instituții de 

învățământ din țară sau străinătate la UMFVBT sau între facultățile UMFVBT se face de către Comisia 

de echivalare a studiilor organizată la nivelul fiecărei facultăți, pe baza documentelor emise de către 

instituția de învățământ superior pe care a frecventat-o.  

Art. 15. Se pot transfera în UMFVBT din alte instituții de învățământ/între facultățile UMFVBT sau 

între programele de studii cu același număr total de credite de studiu transferabile obligatorii doar 

studenții integraliști. Nu sunt acceptați pentru mobilitate internă definitivă studenții cu credite restante. 
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Art. 16.  

(1) Pentru recunoașterea studiilor de către UMFVBT este necesară îndeplinirea cumulativă a 

următoarelor condiții: 

a) conținutul materiilor studiate (atestat prin programa analitică) și durata materiilor studiate 

(atestată prin planul de învățământ) să corespundă cu programa și planul de învățământ 

echivalent al UMFVBT în proporție de cel puțin 70%, cu respectarea numărului minim de ore de 

activitate teoretică; 

b) suma creditelor transferabile aferente unor discipline care se constituie în diferențe, prin lipsa 

studierii unor materii din planul de învățământ al programelor de studiu ale UMFVBT și care vor 

fi validate prin examene de diferență, nu poate să depășească 20 unități de credit, în interiorul 

ciclului și 15 unități de credit/ an universitar; nu este inclusă disciplina opțională; 

c) sunt luate în considerare doar materiile la care solicitantul a promovat examenele în instituția de 

învățământ unde și-a efectuat studiile; 

d) lucrările practice și stagiile clinice efectuate, dar care nu au fost urmate și de promovarea 

examenului aferent, nu sunt recunoscute; 

e) nu se echivalează studiile a căror vechime este mai mare de 5 ani de la data promovării lor . 

(2) Pot fi recunoscute numai studiile absolvite în cadrul unor instituții de învățământ superior acreditate 

instituțional, la programe de studii cu același nivel de calificare în Cadrul european al calificărilor și din 

același domeniu fundamental și care conduc către competențe/ rezultate ale învățării similare. 

Art. 17. Perioadele de studii efectuate în baza unor acorduri încheiate între instituții de învățământ 

superior acreditate din România și instituții de învățământ superior acreditate din străinătate sau a unor 

programe internaționale, se recunosc de către Universitate în conformitate cu prevederile respectivelor 

acorduri sau programe de mobilități. 

Art. 18. Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara își rezervă dreptul de a 

refuza recunoașterea studiilor efectuate în alte instituții cu care nu există convenții de recunoaștere a 

studiilor sau care nu aplică sistemul ECTS. În aceste cazuri, hotărârea este luată de Comisia de 

recunoaștere a studiilor din facultate și aprobată de către Decanul facultății. 

 

CAPITOLUL V. Dispoziții finale 

Art. 19. Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat 

prezentul Regulament în şedinţa din data de 28.04.2021, dată la care intră în vigoare.  

 

                       Rector, 

        Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu 
 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. 

Prezentul act are aceeași forță juridică ca și documentul original. 


