
ROMÂNIA 

 

 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA   

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca 
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; int. 5477, 5116 

Fax: 40 - 264 - 40.53.79  
 

    Rectorat 
Investeşte în oameni! 
Proiect finanţat din Fondul Social European  

prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior” 
Contract POSDRU/18/1.2/G/5593 
                                                                                                                                     Nr. 13555/3/12.08.2009  
 
  

Metodologia elaborării şi implementării regulamentului de funcţionare   

a activităţii didactice pe baza sistemului de credite transferabile  

în Universitatea Babeş-Bolyai 

 

I. Preambul/Context/Importanţa problemei:  

 

Regulamentul de funcţionare a activităţii didactice pe baza sistemului de credite transferabile 

facilitează atât transferabilitatea creditelor de studii între facultăţile aceleiaşi instituţii de învăţământ 

superior, între instituţiile româneşti de învăţământ superior (preferenţial din Consorţiul Universitaria), 

transferabilitatea creditelor de la universităţi din alte ţări (în cazul unor burse în străinătate) cât şi 

evaluarea activităţii studenţilor tuturor specializărilor din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. 

Regulamentul de funcţionare a activităţii didactice pe baza sistemului de credite transferabile a 

Universitatea Babeş-Bolyai, se elaborează în conformitate cu prevederile Legii nr.288/2004 privind 

organizarea studiilor universitare de licenţă, precum şi în temeiul Ordinului Ministerului Educaţiei 

privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile, cu nr. 3617, din 

16.03.2005. 

 

II. Obiective: 

 

Prin elaborarea şi implementarea regulamentului de funcţionare a activităţii didactice pe baza 

sistemului de credite transferabile se urmăreşte îmbunătăţirea transparenţei informaţiilor cu privire la 

programele de studii, comparabilitatea lor, transferabilitatea creditelor de studii, recunoaşterea 
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perioadelor de studii efectuate în alte universităţi din ţară sau din străinătate, recunoaşterea reciprocă a 

calificărilor, integrarea în învăţământul superior european, flexibilitatea programelor de studii în cadrul 

planului de învăţământ, recunoaşterea diplomelor, facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii. 

 

 

III. Descriere/Desfăşurare 

 

1. Ministerul Educaţiei emite Ordinul privind aplicarea generalizată a Sistemului 

European de Credite Transferabile; 

2. Ministerul Educaţiei trimite Ordinul privind aplicarea generalizată a Sistemului 

European de Credite Transferabile universităţilor; 

3. Protectoratul  de resort elaborează regulamentul de funcţionare a activităţii didactice pe 

baza sistemului de credite transferabile în temeiul Ordinului de la Ministerul Educaţiei. 

4.    Regulamentul de funcţionare a activităţii didactice pe baza sistemului de credite 

transferabile este prezentat şi discutat în cadrul şedinţelor Consiliului de Administraţie, 

respectiv a  Biroului de Senat. 

5.    Regulamentul de funcţionare a activităţii didactice pe baza sistemului de credite 

transferabile se aprobă în şedinţa Senatului Universitar. 

6.    Regulamentul se publică în Buletinul Informativ şi se afişează pe site-ul universităţii; 

7. Regulamentul se trimite la secretariatele facultăţilor. 

 

 

IV. Regulamentul de funcţionare a activităţii didactice pe baza sistemului de credite 

transferabile a Universitatea Babeş-Bolyai se adresează atât cadrelor didactice (pentru evaluarea 

studenţilor de la toate specializările universităţii), cât şi studenţilor, ECTS fiind un sistem care 

cuantifică volumul de muncă necesar pentru a atinge obiectivele educaţionale. 

 

V. Pentru asigurarea implementării şi monitorizării aplicării ECTS, la nivelul anilor de 

studiu sunt desemnaţi tutori, iar la nivelul specializărilor şi al liniilor de studiu sunt desemnaţi 

consilieri de studii care asigură deopotrivă consilierea studenţilor şi echivalările de studii, potrivit 

prezentului regulament.  

La nivelul fiecărei facultăţi este desemnat un director-consilier de studii care coordonează 

activitatea de consiliere şi echivalare.  
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La nivelul Universităţii aplicarea sistemului creditelor transferabile intră în atribuţiile unui 

prorector. 

 

 

VI. Propuneri pentru îmbunătăţire: 

 

- Actualizarea anuală; 

- Consultarea conducerii facultăţilor şi a secretariatelor cu privire la problemele 

întâmpinate pe parcursul anului legate de regulamentul de funcţionare a activităţii 

didactice pe baza sistemului de credite transferabile; 

- Modificarea numărului de credite alocate unei discipline să aibă doar valori întregi , 

fără fracţiuni de 0,5, ţinând cont astfel de recomandările Consiliului de Curriculum 

privind elaborarea planurilor de învăţământ (modificarea articolul 11, pct.c şi e, 

unde sunt prevăzute 2,5 credite la limba străină, iar conform reperelor de elaborare a 

planurilor de învăţământ ar trebui să fie minim 3 credite). 

 

V. Concluzii: 

 

Aplicarea regulamentului are la bază asigurarea unei finalităţi formative la nivelul fiecărui ciclu 

de studii universitare. 

Aplicarea regulamentului de funcţionare a activităţii didactice pe baza sistemului de credite 

transferabile a Universitatea Babeş-Bolyai priveşte atât evaluarea activităţii studenţilor şi masteranzilor 

de la toate specializările şi formele de învăţământ, cât şi operarea transferului de rezultate obţinute de 

studenţi ca urmare a frecventării şi promovării unor discipline cuprinse în planurile de învăţământ ale 

altor facultăţi din cadrul universităţii noastre sau ale altor universităţi din ţară sau străinătate, facilitând 

individualizarea traseelor de studii prin încurajarea liberei opţiuni a studenţilor în alegerea disciplinelor 

pe care acesta urmează să le studieze pe tot parcursul ciclului de studiu. 


