
  
  

REGULAMENT PRIVIND MOBILITATEA ACADEMICĂ DEFINITIVĂ A 
STUDENȚILOR  

  
Dată emitere: septembrie 2009  
Dată revizuire 1: iulie 2021  
 
Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor reglementări:  

● Legea Educației Naționale nr. 1/2011; 
● Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 
● Ordinul nr. 5.140 din 11 septembrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind         

mobilitatea academică a studenților;  
● Carta Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca;  
● Regulamentul privind activitatea profesională a studenților.  

 
 
Art. 1. 
(1) Mobilitatea academică reprezintă dreptul studenților de a li se recunoaște creditele 
transferabile dobândite, în condițiile legii, la alte instituții de învățământ superior 
acreditate/autorizate provizoriu din țară sau din străinătate sau la alte programe de studii din 
cadrul aceleiași instituții de învățământ superior. Mobilitatea poate fi internă sau internațională, 
respectiv definitivă sau temporară, pentru toate formele de învățământ. 
(2) Calitatea de student se menține pe perioada mobilităților interne și internaționale. 
 
Art. 2 
Recunoașterea creditelor transferabile în cazul mobilităților academice internaționale se 
realizează de către instituțiile de învățământ superior pentru persoana care dovedește parcurgerea 
stagiului de mobilitate cu documente emise de către instituția de învățământ superior pe care a 
frecventat-o. 
 
Art. 3 
(1) Mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a demersului studentului, cu îndeplinirea 
următoarelor condiții: 

a) existența unor acorduri interinstituționale; 
b) acceptul instituțiilor de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu, după caz, 
de proveniență, respectiv primitoare. 



(2) Acordurile interinstituționale stabilesc condițiile de desfășurare a mobilităților între 
instituțiile de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu: tipul mobilității, durata 
mobilității, numărul de mobilități, domeniul, programul de studiu, finanțarea mobilității 
temporare, limba de studiu, condiții de cazare etc. 
(3) Acceptul interinstituțional constă în completarea și semnarea cererii de mobilitate, astfel: 

a) studentul depune cererea de mobilitate la instituția de învățământ superior unde dorește 
mobilitatea, în vederea obținerii acceptului; 
b) după obținerea acceptului de mobilitate, studentul depune cererea de mobilitate 
semnată de instituția de învățământ superior unde dorește mobilitatea la instituția de 
învățământ superior unde este înmatriculat; 
c) instituția de învățământ superior care acceptă mobilitatea semnează prima cererea de 
mobilitate a studentului, apoi semnează instituția de la care pleacă studentul; 
d) în cerere sunt trecute și condițiile în care are loc mobilitatea. 

 
Art. 4  
Mobilitatea internă definitivă 
 
(1) Studentul poate fi transferat de la un program de studiu la altul, de la o facultate la alta, de la 
o instituție de învățământ superior la alta, între programe de studii cu același număr de credite de 
studiu transferabile obligatorii, din același domeniu „arte vizuale” și ținând seama de aplicarea 
sistemului de credite transferabile (număr minim de credite necesar anului de studiu în care va fi 
înmatriculat) și compatibilitatea planurilor de învățământ. Mobilitatea academică se poate efectua 
ca urmare a demersului studentului, cu respectarea următoarelor condiții:  

a) existența unor acorduri interinstituționale; 
b) acceptul instituțiilor de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu, după caz, 

de proveniență, respectiv primitoare. 
(2) Directorul departamentului care primește studentul transferat stabilește: 

a) recunoașterea sau echivalarea examenelor și a creditelor prin analiza comparativă a 
planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor; 
b) examenele de diferență, asimilate ca examene restante și alte obligații didactice, astfel 
încât studentul transferat să fie adus la același plan de învățământ cu toți studenții seriei 
în care a fost înscris. 

(3) Cererea de mobilitate aprobată se transmite unității de învățământ de unde vine studentul, în 
vederea emiterii actelor de studii către facultatea la care s-a transferat (diploma de bacalaureat, 
situația școlară pe ani de studii, certificatul de naștere – copie certificată „conform cu originalul” 
în baza documentului original prezentat de student sau copie legalizată.  
(4) Mobilitatea academică internă 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.  



(5) Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an între programe de studii universitare de 
licență din aceeași ramură de știință, numai după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în 
planul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar. 
(6) Pentru studiile universitare de master, mobilitatea academică definitivă se poate realiza numai 
la început de semestru, după primul semestru și până la sfârșitul penultimului semestru, între 
programe de studii cu același număr total de credite de studiu transferabile obligatorii, din 
aceeași ramură de știință. 
(7) Mobilitatea definitivă se face pe principiul „subvențiile urmează studentul”.  
(8) Cererile de mobilitate vor fi depuse la secretariatul facultății cu cel puțin 15 zile lucrătoare 
înainte de începerea anului universitar și trebuie să conțină aprobările decanilor și ale rectorilor 
instituțiilor implicate în transfer. 
(9) În cazul în care numărul cererilor de mobilitate definitivă este mai mare decât numărul 
locurilor disponibile în anul de studii în care studenții urmează să fie înscriși, se va face 
ierarhizarea studenților în funcție de rezultatele pregătirii (media de promovare a ultimului an 
promovat sau numărul de credite obținute) și de temeinicia motivelor pentru care se solicită 
transferul.  
(10) După aprobarea cererii de mobilitate academică definitivă la Universitatea de Artă și Design 
din Cluj-Napoca, studentul are obligația achitării taxei de înmatriculare în contul căreia primește 
carnetul de student și legitimația de transport. Rectorul universității emite decizia de 
înmatriculare a studentului care efectuează mobilitatea academică definitivă în care se precizează 
anul de studii în care acesta va fi înscris și forma de finanțare.   
(11) După aprobarea cererii de mobilitate academică definitivă de la Universitatea de Artă și 
Design din Cluj-Napoca la altă universitate, studentul are obligația achitării taxei de transfer și 
restituirii carnetului de student și a legitimației de transport la secretariatul facultății de la care 
pleacă. 
(12) După aprobarea cererii de mobilitate academică definitivă, studentul are obligația să depună 
la secretariatul facultății la care s-a transferat toate actele necesare constituirii dosarului personal.  
 
Art. 5.  
Mobilitatea internațională definitivă a studenților 
 
(1) Studenții cetățeni ai țărilor din Uniunea Europeană, SEE, Confederația Elvețiană, precum și 
din țările terțe pot continua studiile, în baza unor acorduri între instituțiile internaționale de 
învățământ superior acreditate și Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca. 
(2) Dosarele de recunoaștere a perioadelor de studii se depun la rectoratul Universității de Artă și 
Design din Cluj-Napoca, în perioada examenului de admitere. Termenul de soluționare al 
dosarelor este de 10 zile lucrătoare de la data depunerii, iar rezolvarea eventualelor contestații 
este de 3 zile lucrătoare. Procedura de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate 
este stipulată în regulamentul de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate al 
UAD și este în conformitate cu Ordinul de Ministru nr. 3223 din 8 februarie 2012. 



(3) După realizarea mobilității acești studenți vor fi înmatriculați în regim cu taxă, urmând ca la 
finalul anului să participe la ierarhizare și, în funcție de medie, studenții cetățeni ai țărilor din 
Uniunea Europeană, SEE, Confederația Elvețiană pot ocupa un loc bugetat. 
 
Art. 6.  
Aprobarea mobilităților academice este de competența: 

1) Decanului facultății, când se solicită mobitatea academică de la o specializare/program 
de studiu la alta în cadrul aceleiași facultăți din cadrul Universității de Artă și Design din 
Cluj-Napoca; 
2) Consiliului de administrație când se solicită mobilitatea academică de la o facultate la 
alta în cadrul Universității de Artă și Design (cererea va fi avizată de ambele facultăți); 
3) Rectorilor celor două instituții de învățământ superior de unde pleacă studentul și, 
respectiv, unde solicită a fi înscris, pentru cazurile de mobilitate academică între facultăți 
din instituții de învățământ diferite. 

 
Art. 7 
(1) Înmatricularea studentului aflat în mobilitate academică, se face de către rector. 
(2) Stabilirea diferențelor se face în baza situației școlare care însoțește cererea de mobilitate 
academică (vezi anexa 1) a studentului de către directorul de departament la care se solicită 
mobilitatea academică și se avizează de către decanul facultății și rectorul universității.  
(3) Examenele de diferență vor fi promovate de studenți în sesiunile de examene programate. În 
cazuri bine motivate, rectorul poate aproba susținerea unor examene de diferență în afara 
sesiunilor programate. Examenele de diferență pot fi promovate și în anii următori, cu plata 
taxelor stabilite de senatul universitar.  
 
Art. 8 
Dispoziții finale 
 
(1) Aprobarea Regulamentului privind mobilitatea academică definitivă a studenților se va face 
de către senatul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca.  
(2) Modificarea Regulamentului privind mobilitatea academică definitivă a studenților este de 
competența senatului Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca. 
(3) Prezentul Regulament privind mobilitatea academică definitivă a studenților este aprobat în 
ședința senatului Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca din data de 30. 07. 2021. 
   
 
RECTOR,  
Prof. univ. dr. Radu-Marcel Moraru 


	REGULAMENT PRIVIND MOBILITATEA ACADEMICĂ DEFINITIVĂ A STUDENȚILOR

