
 

 
 

 

REGULAMENT DE ECHIVALARE A STUDIILOR 

efectuate în cadrul altor programe de studiu/specializări din cadrul Facultăţii sau alte 

instituţii de învăţămant artistic  

de către studenţii care solicită înmatricularea într-un an 

universitar diferit de anul I de studii sau solicită recunoaşterea unor discipline 

promovate în cadrul altor instituţii de învăţămant superior 

 

 

 

Dată emitere: iunie 2009 

Dată revizuire 1:  

Dată revizuire 2: 

 

 

Art. 1 Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor reglementări: Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011, cu modificările ulterioare; a Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 

universitare; a Cartei Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca; a Regulamentului privind 

activitatea profesională a studenţilor. 

 

Art. 2 Prevederile acestui Regulament se aplică atât studenţilor străini care solicită 

înmatricularea cât şi studenţilor români care solicită transfer sau echivalare şi care au efectuat o 

parte a studiilor într-o altă instituţie de învăţămant superior din România. 

 

Art. 3 Se echivalează cu aprobarea Consiliului de administraţie studiile efectuate în cursul anilor 

de studiu integral încheiaţi de către studentul transferat. 

 

Art. 4 Nu se echivalează studiile a căror vechime este mai mare de 6 ani de la data promovării 

lor. 

 

Art. 5 Pentru echivalarea studiilor sunt necesare următoarele: 

- conţinutul materiilor studiate (atestat prin programa analitică) şi durata materiilor studiate 

(atestată prin plan de învăţământ) să corespundă cu programul planului de învăţămant echivalent 

al Universităţii de Artă şi Design din Cluj – Napoca  

- vor fi luate în considerare doar materiile la care solicitantul a promovat examenele în instituţia 

de învăţămant unde şi-a efectuat studiile. 

- studenţii vor prezenta o adeverinţă oficială din care să rezulte sistemul de notare aplicat în 

instituţia unde au studiat, precum şi echivalenţa acestuia cu sistemul ECTS. 

 

Art. 6 Pentru echivalarea studiilor, solicitantul va prezenta următoarele documente în original: 



 dovada de şcolaritate cu rezultatele examenelor susţinute (foaia matricolă), planul de 

învăţământ, programa analitică a fiecărei materii pentru care se solicită echivalarea 

(echivalentul programelor analitice), notă explicativă oficială asupra sistemului de notare 

aplicat în unitatea de învăţământ unde a studiat, precum şi corespondenţa acestui sistem 

cu sistemul ECTS; 

 dosar plic; 

 cerere scrisă în care se menţionează materiile pentru care se solicită echivalarea. 

 

Art. 7 Toate documentele prin care se solicită echivalarea studiilor se depun o singură dată. Nu 

se acceptă completări ulterioare ale dosarelor. 

Art. 8 Pot fi echivalate numai studiile absolvite în cadrul unor instituţii de învăţămant superior, 

acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, cuprinse în Hotărare de Guvern. 

 

Art. 9 Dosarele de solicitare a echivalării studiilor vor fi depuse la Decanate până cel târziu la 

data de 1 noiembrie, pentru anul universitar în curs, sau, cu aprobarea Consiliului de 

administraţie, până la data limită de înscriere a studenţilor străini în universitatea noastră, dată 

stabilită de Consiliul de administraţie în conformitate cu instrucţiunile M.E.N.. 

 

Art. 10 Evaluarea dosarelor pentru echivalarea studiilor este efectuată de către directorii de 

departamente şi responsabilii de programe de studii/specializări şi este aprobată de către Decanul 

Facultăţii. Directorul de departament  şi responsabilul de program de studiu/specializare va 

stabili examenele care vor fi recunoscute şi examenele de diferenţă pe care studentul va trebui să 

le susţină. 

 

Art. 11 Evaluarea dosarului se face în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii 

acestuia la Decanat. 

 

Art. 12 Directorul de departament  şi responsabilul de program de studiu/specializare au dreptul 

de a solicita şi ţine cont de părerea titularilor de curs a acelor discipline pentru care durata 

studiilor sau/şi conţinutul programelor analitice nu coincid cu cele ale facultăţilor la care se 

solicită înmatricularea. 

 

Art. 13 Eventualele contestaţii la decizia Decanului facultăţii se depun în termen de maximum 48 

de ore de la comunicarea deciziei către solicitant. 

 

Art. 14 Contestaţiile sunt discutate de către Decan şi solicitant. Decizia luată de către Decanul 

facultăţii în urma discutării contestaţiei este finală şi neatacabilă. 

 

Art. 15 Evaluarea dosarelor pentru echivalarea studiilor este efectuată de către Decanul facultăţii 

în urma consultării profesorilor coordonatori de disciplină.  

 

Art. 16 Atât examenele recunoscute cât şi examenele de diferenţă stabilite de Decanul facultăţii 

vor fi consemnate într-un proces verbal şi vor fi aduse la cunostinţa studentului sub semnătură de 

luare la cunostinţă. 

 

Art. 17 Studentul va trebui să susţină examenele de diferenţă în anul de studiu în care a fost 

înscris, sub rezerva achitării taxei. Examenele de diferenţă pot fi promovate şi în anii următori, 

dar recontractarea acestora se va face cu taxă multiplicată (Ex: o diferenţă, indiferent din ce an 



de studiu provine, în anul reluării studiilor se plăteşte cu taxa stabilită de Senat; în anul următor 

aceasta se dublează, urmând triplarea). Examenele de diferenţă pot fi susţinute doar în sesiunile 

de examene prevăzute de structura anului universitar. 

 

Art. 18 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu prima zi a anului universitar 2009-

2010. 
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