
                        

UNIVERSITATEA PETROL- GAZE DIN PLOIEȘTI 
 

PREZENTA DOCUMENTAŢIE ESTE PROPRIETATEA UPG din Ploieşti 

MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI  
 ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996 

- Document controlat - 

F 001.06/Ed. 4         Document public  
                       

Nr. 12328/ 24.10.2019 

 

 

 

Regulamentul de organizare a procesului de 
învăţământ pe baza sistemului de credite 

transferabile la Universitatea Petrol-Gaze din 
Ploieşti 

  

 
Cod: R 04.15 

 
REGULAMENT 

 

APROBAT 
Președinte Senat 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 
 

 

 Prenumele şi Numele Semnătura Data 

Verificat - Președintele comisiei 
Senatului pentru procesul de 
învățământ și informatizare 

Prof. univ. dr. ing. Ion 
Nae 

  

Elaborat – Prorector responsabil cu 
programele de studii și managementul 
calității 

Prof. univ. dr. Anca 
Mihaela Dobrinescu  

  

 
 

EDIŢIA: 3 REVIZIA: 0 1 2 3 4 5 EXEMPLAR NR.: 1 
   

 

Acest document a fost avizat în Comisia de monitorizare la data de 29.10.2019 și aprobat în ședința  

Senatului universitar din data de 06.11.2019. 

 

Intră în vigoare la data de 06.11.2019 

 

    



 

REGULAMENT 
Cod document  

R 04.15 

Regulamentul de organizare a procesului de 

învăţământ pe baza sistemului de credite transferabile 

la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 

Pag./Total pag. 2/11 

Data 24.10.2019 

Ediţie/Revizie 3/ 0  1  2  3  4  5  

 

F 002.06/Ed.2  Document public 

  

 

Simbol 

revizie 

Ediţie/ 

Revizie/ 

 

Cap./ 

Pag./ 

Parag. 

Conţinutul reviziei 
Responsabilităţi 

Elaborat Verificat Aprobat 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

3 / 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 / 1 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrul 

legal 

 

Art. 3 

alin. (3) 

 

Art. 17 

alin. (2) 

 

Art. 20 

alin. (2) 

 

Art. 43 

Elaborare iniţială 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a actualizat cadrul legal. 

 

 

S-a actualizat cadrul legal. 

 

 

S-a completat art. 17, alin. (2). 

 

 

S-a completat art. 20, alin. (2). 

 

 

S-a completat art. 43. 

Prof. univ. dr. 

Anca Mihaela 

Dobrinescu 

 

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. 

Anca Mihaela 

Dobrinescu  

  

 

 

 

 

 

Prof. univ. 

dr. ing. Ion 

Nae 

 

 

 

 

 

 

Prof. univ. 

dr. ing. Ion 

Nae 

Prof. univ. 

dr. ing. 

Nicolae 

Paraschiv 

 

 

 

 

 

Prof. univ. 

dr. ing. 

Nicolae 

Paraschiv 

 

 

   

 



 

REGULAMENT 
Cod document  

R 04.15 

Regulamentul de organizare a procesului de 

învăţământ pe baza sistemului de credite transferabile 

la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 

Pag./Total pag. 3/11 

Data 24.10.2019 

Ediţie/Revizie 3/ 0  1  2  3  4  5  

 

 

F 003.06/Ed.2  Document public 

  

CADRUL LEGAL 

Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu: 

- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea privind organizarea studiilor universitare nr. 288/2004, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizată 

a Sistemului European de Credite Transferabile; 

- Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4698/02.08.2019 pentru modificarea ordinului 

ministrului educației și cercetării nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului 

European de Credite Transferabile; 

- Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5146/02.10.2019 privind aprobarea 

aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile; 

- Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3928/2005 privind asigurarea calității 

serviciilor educaționale în instituțiile de învățământ superior; 

- Ordinul MEN nr. 5140 din 11 septembrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind 

mobilitatea academică a studenților; 

- Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea Petrol-Gaze din 

Ploiești. 

Capitolul I - DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1.  Prezentul Regulament de organizare a procesului de învăţământ pe baza sistemului de credite 

transferabile la Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti conţine principiile de bază ale sistemului 

creditelor transferabile (SCT) şi reglementările privind: 

a) acumularea de credite, promovarea anilor de studii şi absolvirea programelor de studii de către 

studenţii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti; 

b) utilizarea creditelor în cazul în care studenţii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti se transferă 

sau beneficiază de mobilităţi la alte instituţii de învăţământ superior din ţară sau din 

străinătate; 

c) utilizarea creditelor în cazul în care studenţii altor instituţii de învăţământ superior din ţară 

sau din străinătate se transferă sau beneficiază de mobilităţi la Universitatea Petrol – Gaze din 

Ploieşti. 

Art. 2. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești stabilește, prin hotărâre a Senatului Universitar: 

a) un coordonator ECTS la nivelul universității; 

b) câte un coordonator al ECTS la nivelul facultăților din cadrul universității. 

Art. 3. (1) Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești elaborează un Pachet informativ conceput sub forma 

unui Ghid de studii pentru studenți, folosit, în principal, pentru informarea studenților, dar și pentru 

informarea potențialilor parteneri de cooperare interuniversitară/internațională, drept pentru care se 

recomandă elaborarea unei versiuni a Ghidului într-o limbă de circulație internațională. 
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 (2) Pachetul informativ are caracter anual și este făcut public prin afișare pe site-ul 

Universității Petrol-Gaze din Ploiești cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea anului 

universitar.  

 (3) La elaborarea documentelor din Pachetul informativ se vor utiliza ca model documentele 

din Ghidul utilizatorului sistemului european de transfer și acumulare a creditelor ECTS/SECT 

elaborat de Comisia Europeană în forma actualizată ediția 15, parte integrantă a Ordinului Ministrului 

Educației Naționale nr. 4698/02.08.2019 5146/2019. 

Art. 4. Creditele se recunosc, se echivalează și se transferă în scopul eventualei continuări a studiilor 

dintr-un program de studii la altul sau între instituții de învățământ superior, numai în condițiile în 

care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) instituțiile de învățământ superior sunt acreditate instituțional; 

b) programele de studii au același nivel de calificare în Cadrul European al Calificărilor; 

c) programele de studii sunt în același domeniu fundamental; 

d) programele de studii conduc către competențe/rezultate ale învățării similare. 

Art. 5. (1) Creditele sunt puncte alocate fiecărei discipline din planul de învăţământ al unui program 

de studii pentru a cuantifica volumul de muncă pe care îl solicită disciplina/ activitatea respectivă în 

scopul îndeplinirii cerinţelor de pregătire la acea disciplină. Cantitatea de muncă vizează participarea 

la cursuri, seminarii şi/sau laboratoare, pregătirea prin studiu individual, elaborarea de lucrări, 

cercetare, etc. necesare pentru promovarea disciplinei. 

Art. 6. (1) Activitatea de evaluare în Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti presupune: 

 - aprecierea calităţii pregătirii studenţilor, cuantificată prin note; 

 - aprecierea volumului de muncă (workload) pe care îl solicită disciplina/ activitatea 

respectivă, cuantificată prin credite.  

(2) În urma desfăşurării activităţii de evaluare la orice disciplină din planul de învăţământ 

fiecare student obţine o notă finală, care, dacă este de promovare, determină obţinerea de către acesta 

a creditelor alocate respectivei discipline. 

Art. 7. (1) Creditele alocate unei discipline sunt acumulate de student integral la promovarea 

disciplinei, adică atunci când studentul obţine o notă mai mare sau egală cu 5 (cinci) la forma de 

evaluare (examen, verificare, proiect etc.) prevăzută pentru disciplina respectivă în planul de 

învăţământ al programului de studii pe care îl urmează. În consecinţă, numărul de credite alocat unei 

discipline nu poate fi divizat şi nu poate fi acumulat în etape sau pe părţi. 

 (2) Creditele acumulate la promovarea unei discipline sunt definitive şi se recunosc pe 

întreaga durată a şcolarităţii studentului (respectiv până la obţinerea diplomei), recunoaşterea lor 

nefiind afectată de eventualele modificări ale planului de învăţământ al specializării urmate sau ale 

fișei disciplinei respective.  

 (3) Creditele acumulate pentru o disciplină pot fi utilizate o singură dată, respectiv pentru 

obţinerea unei singure diplome. 

 (4) Creditele nu se pot transfera de la un ciclu de studii universitare la altul. 
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 (5) Aceeași disciplină poate fi prevăzută cu un număr diferit de credite în structura planurilor 

de învățământ ale diferitelor facultăți din aceeași universitate sau din diferite universități, în măsura 

în care respectiva disciplină are funcție de formare fundamentală, de specialitate sau complementară. 

Art. 8. Se acordă un credit pentru volumul de muncă care îi revine unui student cu frecvență la zi 

pentru a echivala 25 de ore de pregătire pentru dobândirea rezultatelor învățării, din care: 

a) pregătire universitară, formată din 10-12 ore didactice ce sunt alocate pentru frecventarea 

cursurilor, seminarelor, aplicațiilor de laborator, realizarea proiectelor, disertații, examene, 

practică, vizite de lucru și alte activități care să asigure pregătirea universitară a studentului. 

Se recomandă ca volumul orelor aplicative să fie cel puțin egal cu cele de curs. 

b) pregătire/ studiu individual, restul de până la cele 25 de ore; se vor considera și orele din 

sesiune și practică. 

Art. 9. Se recomandă ca, pentru a putea duce la recunoaștere europeană, fiecărei discipline să i se 

aloce un număr de 4 - 6 credite transferabile. 

Art. 10. Numărul total de ore didactice și de studiu individual se încadrează în 8 ore/zi.  

Art. 11. (1) Alocarea de credite se referă la toate disciplinele (obligatorii, opționale și facultative) din 

planul de învățământ al unui program de studii, inclusiv activitatea de proiectare și de practică.  

 (2) Prin promovarea tuturor disciplinelor obligatorii și opționale din planul de învățământ ale 

specializărilor din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, se obțin 180, respectiv 240 de credite 

la studiile universitare de licență și 90, respectiv 120 de credite la studii universitare de masterat.  

 (3) Creditele obținute la disciplinele facultative din planurile de învățământ se adaugă celor 

prevăzute la alin. (2).  

 (4) Promovarea examenului de finalizare a studiilor atrage după sine obținerea unui număr de 

10 credite, peste cele prevăzute la alin. (2).  

Art. 12. Aplicarea sistemului de credite transferabile impune structurarea planului de învăţământ al 

fiecărui program de studii în conformitate cu următoarele reguli: 

a) fiecare disciplină din plan trebuie să aibă extinderea de un semestru şi trebuie prevăzută cu o 

formă de evaluare şi de notare (examen, verificare, susţinere proiect etc.); 

b) proiectul de an la o disciplină, precum şi practica (industrială, economică, pedagogică etc.) se 

vor considera discipline separate şi vor fi prevăzute cu o formă de evaluare şi notare proprie. 

Art. 13. (1) Planul de învăţământ al fiecărui program de studii are alocat un număr total de credite 

transferabile, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Sistemului European al Creditelor 

Transferabile (ECTS).  

 (2) Indiferent de forma de învățământ, numărul de credite obținute la disciplinele obligatorii 

şi opţionale dintr-un an de studii este 60, iar unui semestru îi corespund 30 de credite. 

Art. 14. (1) Disciplina Educaţie fizică din planurile de învăţământ ale programelor de studii de licenţă, 

indiferent de forma de învățământ, are alocate 4 credite în primele 4 semestre, câte unul în fiecare 

semestru. 

 (2) Creditele pentru disciplina Educație fizică se adaugă celor prevăzute la art. 11, alin. (2). 
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(3) Promovarea sau creditarea în anii II şi, respectiv, III de studii este condiţionată de 

promovarea disciplinei Educaţie fizică din anii I, respectiv II. 

Art. 15. (1) În Suplimentul la diplomă, pe care îl primește fiecare absolvent al formelor licenţă şi 

masterat, se înscriu atât notele obţinute şi creditele acumulate la disciplinele obligatorii şi opţionale, 

cât și notele obţinute şi creditele acumulate la disciplinele facultative studiate şi promovate.  

(2) Pentru forma licenţă, în Suplimentul la diplomă se consemnează calificativele obținute şi 

creditele acumulate la disciplina Educaţie fizică. 

Art. 16. (1) Pe parcursul studiilor, un student se poate găsi într-una din stările: admis, promovat, 

creditat, în an suplimentar. 

(2) Un student este în starea admis pe parcursul anului I de studii. 

(3) Un student este în starea promovat dacă a acumulat în anul precedent 60 de credite. 

(4) Un student este în starea creditat dacă a acumulat în anul precedent cel puţin 40 de credite, 

iar în anul (anii) anterior(i) acestuia numărul de credite acumulate este de 60 pe an. 

(5) Un student este în an suplimentar dacă nu îndeplineşte condiţiile de promovat sau creditat. 

(6) Pentru programele de studii de licenţă derulate pe parcursul a 3 ani de studii se pot acorda 

ani suplimentari pentru anii de studii II, respectiv III, cu respectarea prevederilor Regulamentului 

privind activitatea profesională a studenților în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. 

(7) Pentru programele de studii de licenţă derulate pe parcursul a 4 ani de studii se pot acorda 

ani suplimentari pentru anii de studii II, III respectiv IV. 

(8) Pentru programele de masterat se poate acorda an suplimentar pentru anul II de studii.  

(9) După acumularea celor 180, respectiv 240 de credite pentru programele de studii 

universitare de licență, indiferent de  forma de învăţământ, și 90, respectiv 120 pentru programele de 

studii universitare de masterat, studentul devine Absolvent. 

Capitolul II - CONDIŢII DE PROMOVARE PENTRU PROGRAMELE DE LICENŢĂ 

ORGANIZATE PE DURATA A 6 SEMESTRE (3 ANI) 

Art. 17.  (1) Un student din anul I poate trece în anul II, respectiv din starea admis în starea promovat, 

dacă a realizat integral creditele anului I, respectiv 60 credite la disciplinele obligatorii și opționale şi 

a promovat disciplina Educaţie fizică. 

(2) Un student din anul I poate trece în anul II, respectiv din starea admis în starea creditat, 

dacă a realizat cel puţin 40 de credite aferente anului I la disciplinele obligatorii și opționale şi a 

promovat disciplina Educaţie fizică. Un student poate trece din starea admis în anul I în starea 

creditat în anul II, în limita locurilor disponibile, și în situația în care poate face dovada că a 

obținut creditele necesare, respectiv 40, și a promovat disciplina Educație fizică la o altă 

instituție de învățământ superior acreditată. 

(3) Dacă studentul nu a realizat condiţiile pentru a fi promovat sau creditat în anul II, este 

exmatriculat. 

(4) Studentul din anul I nu poate fi reînmatriculat. Acesta își poate redobândi statutul de 

student numai prin susţinerea unui nou concurs de admitere. 
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Art. 18. (1) Un student din anul II poate trece în anul III în starea promovat dacă a realizat integral 

creditele anilor I şi II la disciplinele obligatorii și opționale, respectiv 120, şi dacă a promovat 

disciplina Educaţie fizică. 

(2) Un student din anul II poate trece în anul III în starea creditat dacă a realizat integral 

creditele anului I la disciplinele obligatorii și opționale, respectiv 60, cel puţin 40 de credite aferente 

anului II la disciplinele obligatorii și opționale şi dacă a promovat disciplina Educaţie fizică. 

(3) Dacă studentul nu a realizat condiţiile pentru a fi promovat sau creditat în anul III, acesta 

poate fi înscris la cerere în anul II suplimentar.  

(4) Condițiile de a trece din anul II suplimentar în anul III sunt cele de la alin. (2). Dacă aceste 

condiții nu sunt îndeplinite, studentul poate solicita înscrierea într-un nou an suplimentar, cu 

respectarea prevederilor Regulamentului privind activitatea profesională a studenților.  

Art. 19. (1) După încheierea anului III – terminal și obținerea unui număr de 180 de credite la 

disciplinele obligatorii și opționale, un student devine Absolvent.  

(2) Dacă nu a realizat condiţiile pentru a deveni absolvent, studentul poate fi înscris la cerere 

în anul III suplimentar.  

(3) Statutul de absolvent se obține în condițiile specificate la alin. (1), adică prin acumularea 

de 180 de credite la disciplinele obligatorii și opționale. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, 

studentul poate solicita înscrierea într-un nou an suplimentar, cu respectarea prevederilor 

Regulamentului privind activitatea profesională a studenților. 

Capitolul III - CONDIŢII DE PROMOVARE PENTRU PROGRAMELE DE LICENŢĂ 

ORGANIZATE PE DURATA A 8 SEMESTRE (4 ANI) 

Art. 20. (1) Un student din anul I poate trece în anul II, respectiv din starea admis în starea promovat, 

dacă a realizat integral creditele anului I, respectiv 60 credite la disciplinele obligatorii și opționale şi 

a promovat disciplina Educaţie fizică. 

(2) Un student din anul I poate trece în anul II, respectiv din starea admis în starea creditat, 

dacă a realizat cel puţin 40 de credite aferente anului I la disciplinele obligatorii și opționale şi a 

promovat disciplina Educaţie fizică. Un student poate trece din starea admis în anul I în starea 

creditat în anul II, în limita locurilor disponibile, și în situația în care poate face dovada că a 

obținut creditele necesare, respectiv 40, și a promovat disciplina Educație fizică la o altă 

instituție de învățământ superior acreditată. 

(3) Dacă studentul nu a realizat condiţiile pentru a fi promovat sau creditat în anul II, este 

exmatriculat. 

(4) Studentul din anul I nu poate fi reînmatriculat. Acesta își poate redobândi statutul de 

student numai prin susţinerea unui nou concurs de admitere. 

Art. 21. (1) Un student din anul II poate trece în anul III în starea promovat dacă a realizat integral 

creditele anilor I şi II la disciplinele obligatorii și opționale, respectiv 120, şi dacă a promovat 

disciplina Educaţie fizică. 
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(2) Un student din anul II poate trece în anul III în starea creditat dacă a realizat integral 

creditele anului I la disciplinele obligatorii și opționale, respectiv 60, cel puţin 40 de credite aferente 

anului II la disciplinele obligatorii și opționale şi dacă a promovat disciplina Educaţie fizică. 

(3) Dacă studentul nu a realizat condiţiile pentru a fi promovat sau creditat în anul III, acesta 

poate fi înscris la cerere în anul II suplimentar.  

(4) Condițiile de a trece din anul II suplimentar în anul III sunt cele de la alin. (2). Dacă aceste 

condiții nu sunt îndeplinite, studentul poate solicita înscrierea într-un nou an suplimentar, cu 

respectarea prevederilor Regulamentului privind activitatea profesională a studenților.  

Art. 22. (1) Un student din anul III poate trece în anul IV în starea promovat dacă a realizat integral 

creditele anilor I, II şi III la disciplinele obligatorii și opționale, respectiv 180, și a promovat disciplina 

Educație fizică în anii I și II.  

(2) Un student din anul III poate trece în anul IV în starea creditat dacă a realizat integral 

creditele anului I și II, respectiv 120, și a promovat disciplina Educație fizică şi a obținut cel puţin 40 

de credite aferente anului III la disciplinele obligatorii și opționale.  

(3) Dacă studentul nu a realizat condiţiile pentru a fi promovat sau creditat în anul IV, 

studentul poate fi înscris la cerere în anul III suplimentar.  

(4) Condițiile de a trece din anul III suplimentar în anul IV sunt cele de la alin. (2). Dacă 

aceste condiții nu sunt îndeplinite, studentul poate solicita înscrierea într-un nou an suplimentar, cu 

respectarea prevederilor Regulamentului privind activitatea profesională a studenților. 

Art. 23. (1) După încheierea anului IV – terminal și obținerea unui număr de 240 de credite la 

disciplinele obligatorii și opționale, un student devine Absolvent.  

(2) Dacă nu a realizat condiţiile pentru a deveni absolvent, studentul poate fi înscris la cerere 

în anul IV suplimentar.  

(3) Statutul de absolvent se obține în condițiile specificate la alin. (1), adică prin acumularea 

de 240 de credite la disciplinele obligatorii și opționale. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, 

studentul poate solicita înscrierea într-un nou an suplimentar, cu respectarea prevederilor 

Regulamentului privind activitatea profesională a studenților. 

Capitolul IV - CONDIŢII DE PROMOVARE PENTRU PROGRAMELE DE MASTERAT 

ORGANIZATE PE DURATA A 3 SEMESTRE (1,5 ANI) 

Art. 24. (1) Un student din anul I poate trece în anul II, respectiv din starea admis în starea promovat, 

dacă a realizat integral creditele anului I, respectiv 60 credite la disciplinele obligatorii și opționale.  

(2) Un student din anul I poate trece în anul II, respectiv din starea admis în starea creditat, 

dacă a realizat cel puţin 40 de credite aferente anului I la disciplinele obligatorii și opționale.  

(3) Dacă studentul nu a realizat condiţiile pentru a fi promovat sau creditat în anul II, este 

exmatriculat. 

(4) Studentul din anul I nu poate fi reînmatriculat. Acesta își poate redobândi statutul de 

student numai prin susţinerea unui nou concurs de admitere. 

Art. 25. (1) După încheierea anului II – terminal și obținerea unui număr de 90 de credite la 

disciplinele obligatorii și opționale, un student devine Absolvent.  
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(2) Dacă nu a realizat condiţiile pentru a deveni absolvent, studentul poate fi înscris la cerere 

în anul II suplimentar.  

(3) Statutul de absolvent se obține în condițiile specificate la alin. (1), adică prin acumularea 

de 90 de credite la disciplinele obligatorii și opționale. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, 

studentul poate solicita înscrierea într-un nou an suplimentar, cu respectarea prevederilor 

Regulamentului privind activitatea profesională a studenților. 

Capitolul V - CONDIŢII DE PROMOVARE PENTRU PROGRAMELE DE MASTERAT 

ORGANIZATE PE DURATA A 4 SEMESTRE (2 ANI) 

Art. 26. (1) Un student din anul I poate trece în anul II, respectiv din starea admis în starea promovat, 

dacă a realizat integral creditele anului I, respectiv 60 credite la disciplinele obligatorii și opționale.  

(2) Un student din anul I poate trece în anul II, respectiv din starea admis în starea creditat, 

dacă a realizat cel puţin 40 de credite aferente anului I la disciplinele obligatorii și opționale.  

(3) Dacă studentul nu a realizat condiţiile pentru a fi promovat sau creditat în anul II, este 

exmatriculat. 

(4) Studentul din anul I nu poate fi reînmatriculat. Acesta își poate redobândi statutul de 

student numai prin susţinerea unui nou concurs de admitere. 

Art. 27. (1) După încheierea anului II – terminal și obținerea unui număr de 120 de credite la 

disciplinele obligatorii și opționale, un student devine Absolvent.  

(2) Dacă nu a realizat condiţiile pentru a deveni absolvent, studentul poate fi înscris la cerere 

în anul II suplimentar.  

(3) Statutul de absolvent se obține în condițiile specificate la alin. (1), adică prin acumularea 

de 90 de credite la disciplinele obligatorii și opționale. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, 

studentul poate solicita înscrierea într-un nou an suplimentar, cu respectarea prevederilor 

Regulamentului privind activitatea profesională a studenților. 

Capitolul VII - ÎNTRERUPEREA STUDIILOR ŞI MOBILITATEA ACADEMICĂ 

Art. 28. (1) Studiile nu pot fi întrerupte în anul I, pentru formele licenţă sau masterat. 

(2) Întreruperea studiilor se face cu respectarea Regulamentului privind activitatea 

profesională a studenţilor în Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. 

(3) Reluarea studiilor se face la începutul anului universitar în anul studiu întrerupt, studentul 

păstrându-și starea în care se găsea la momentul întreruperii. 

(4) La reluarea studiilor sunt recunoscute toate creditele acumulate până la momentul 

întreruperii. 

Art. 29. Mobilitatea academică definitivă este valabilă atât pentru studenții finanțați de la bugetul de 

stat, cât și pentru studenții cu taxă și se realizează cu respectarea prevederilor legale privind 

capacitatea de școlarizare și finanțarea învățământului superior. 

Art. 30. Mobilitatea definitivă se poate realiza numai la început de semestru, după primul semestru 

și până la sfârșitul penultimului semestru de studii, între programe de studii cu același număr total de 

credite de studiu transferabile obligatorii, din aceeași ramură de știință. 
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Art. 31. (1) În cazul unei mobilități definitive (transfer), diploma se emite absolventului de instituția 

de învățământ superior care l-a acceptat. 

(2) Mobilitatea definitivă se face pe principiul „subvențiile urmează studentul”. 

Art. 32. (1) Studenţii Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti pot efectua mobilități la alte universităţi 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare.   

(2) Mobilitatea se realizează conform prevederilor Regulamentului privind activitatea 

profesională a studenților. 

(3) Studentului căruia i s-a aprobat mobilitatea i se eliberează, la cerere, situaţia şcolară care 

atestă creditele şi notele sau calificativele obţinute până în momentul transferului. 

Art. 33. Studenţii altor universităţi pot efecta mobilități la Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, 

în condiţiile legii, numai la programele de licenţă, în limita capacităţii de şcolarizare, cu respectarea 

prevederilor Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor în Universitatea Petrol-

Gaze din Ploieşti. 

Art. 34. (1) Recunoaşterea creditelor şi, implicit, echivalarea rezultatelor examenelor, susţinute la 

universitatea de provenienţă, pentru studenţii veniţi prin transfer, se aprobă de către Decanul facultăţii 

la care se transferă. 

(2) Recunoașterea sau echivalarea examenelor și creditelor se realizează prin analiza 

comparativă a planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor. 

Art. 35. (1) Mobilitatea academică definitivă se poate efectua atât de către studenții finanțați de la 

bugetul de stat, cât și de către studenții cu taxă și se realizează cu respectarea prevederilor legale 

privind capacitatea de școlarizare și finanțarea învățământului superior și cu acceptul instituțiilor de 

învățământ superior acreditate/ autorizate provizoriu implicate și în conformitate cu prevederile 

prezentului regulament. 

 (2) Mobilitatea academică definitivă se poate realiza și în cadrul UPG Ploiești. 

Art. 36. (1) Dacă, în urma recunoașterii și echivalării creditelor, eventualele obligaţii şcolare de 

diferenţă (disciplinele la care trebuie să susţină examene de diferenţă, verificări de diferenţă sau 

proiecte de diferenţă), în conformitate cu prevederile planului de învăţământ al programului de studii 

la care s-a transferat, impun obţinerea a cel mult 20 de credite, studentul va fi înscris în starea creditat 

şi va plăti taxe credit pentru susţinerea diferenţelor. 

 (2) Dacă eventualele obligaţii şcolare de diferenţă (disciplinele la care trebuie să susţină 

examene de diferenţă, verificări de diferenţă sau proiecte de diferenţă), în conformitate cu prevederile 

planului de învăţământ al specializării la care s-a transferat, impun obţinerea a mai mult de 20 credite, 

studentul va fi înscris în an suplimentar şi va plăti taxe credit şi taxa de înscriere în anul suplimentar 

pentru susţinerea diferenţelor. 

Art. 37. (1) Recunoaşterea creditelor obţinute de studenţi în cadrul mobilităţilor Erasmus se va realiza 

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind recunoaşterea perioadelor de studii sau 

plasament efectuate de către studenţi în cadrul mobilităţilor Erasmus şi a Grilei de echivalare. 
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Capitolul VIII - DISPOZIŢII FINALE 

Art. 38. Aplicarea sistemului de credite transferabile în Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti este 

coordonată la nivelul universităţii de prorectorul responsabil cu Programele de studii şi 

managementul calităţii, iar la nivelul fiecărei facultăţi de către decan. 

Art. 39. Contractul de studii pe care fiecare student îl semnează la începerea studiilor şi contractele 

anuale vor fi în concordanţă cu prevederile prezentului regulament, prin eventuala încheiere a unor 

acte adiţionale pentru contractele în derulare. 

Art. 40. În registrul matricol, pentru fiecare student, într-un an de studii vor figura şi menţiunile 

promovat, creditat, an suplimentar. 

Art. 41. Eventualele situaţii speciale care pot apărea în caz de reînmatriculare sau transfer vor fi 

soluţionate punctual la propunerea conducerii facultăţii şi aprobate de Consiliul de Administraţie al 

Universităţii. 

Art. 42. Răspunderea privind aplicarea prezentului regulament revine: conducerii universităţii, 

conducerilor facultăţilor şi ale departamentelor coordonate de acestea.  

Art. 43. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului universitar din 26.09.2019 și a fost 

revizuit în ședința din 06.11.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


