
 
REGULAMENT 

PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR 

 

 

PREAMBUL  

 

Ţinând cont de prevederile art. 202, din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, de normele 

stabilite la art. 33 din Constituţia Apostolică Sapientia christiana, a Papei Ioan Paul al II-lea, 

de art. 3 § 2; art. 33, art. 43, art. 45-48, din Constituția Apostolică Veritatis Gaudium, a Papei 

Francisc, se instituie Regulamentul privitor la activitatea profesională a studenţilor din cadrul 

Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman.  

 

 

CAPITOLUL I 

INSCRIEREA ÎN FACULTATE ŞI DOCUMENTELE STUDENTULUI 

 

Art. 1 Înmatricularea în anul I se face în cadrul Institutului la cererea studentului, declarat 

admis la concursul de admitere, sub număr (cod) unic, valabil pentru întreaga perioadă de 

școlarizare.  

 

Art. 2 La înscrierea în anul I de studii se alcătuieşte dosarul studentului care va cuprinde:  

- diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în 

original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D; 

- original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport 

(candidați UE, SEE și Elveția); 

- original* și copie după certificat de naștere; 

- adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de 

sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, 

dacă este cazul); 

- în cazul studenților/absolvenților de la alte facultăți: adeverință din care să rezulte 

numărul de semestre și cursuri finalizate cu examen; 

- 2 fotografii color tip legitimație (2/2,5); 

- certificatul de botez; 

- dosar plic. 

În perioada școlarității dosarul studentului se completează cu:  

- cererile de înscriere pentru începutul fiecărui an universitar;  

- cererile pentru disciplinele opţionale;  

- actele prin care se certifică studiile efectuate în alte universităţi din ţară şi străinătate 

precum şi rezultatele obţinute.  

 

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii 

comisiei. 

 

  



 
Art. 3 La înscrierea în facultate, se eliberează fiecărui student:  

- legitimaţia de student  

- carnetul de student  

Legitimaţia de student serveşte ca act de identitate în toate situaţiile în care se cere să facă 

dovada calităţii de student. În carnetul de student se înscriu toate notele obţinute la examene 

sau alte forme de verificare a cunoştinţelor. Prezentarea carnetului de student profesorului 

examinator este obligatorie. 

Aceste documente se vizează de către Decan la începutul fiecărui an universitar. În 

documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de date nereale. În cazul 

pierderii documentelor personale (carnet de student, legitimaţie de student) se eliberează un 

duplicat după anunţarea în presă a pierderii şi achitarea taxelor stabilite prin instrucţiuni. În 

caz de retragere, transfer sau exmatriculare, studentul este obligat să restituie aceste 

documente. Înscrierea studentului de la toate formele de învăţământ se face în primele 5 zile 

de la începutul anului universitar, la cererea studentului care îndeplineşte condiţiile stabilite în 

Regulamentul sistemului de credite transferabile. 

 

 

CAPITOLUL II 

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE STUDENTULUI 

 

Art. 4. Drepturi  

Studentul, în calitate de membru al comunităţii academice, are drepturi şi obligaţii care 

sunt cuprinse în prevederile Legii învăţământului, ale Cartei ITRCF din Roman şi ale 

prezentului Regulament. În perioada şcolarităţii studentul are dreptul:  

a) să utilizeze laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, bibliotecile şi sălile de lectură şi 

toate mijloacele puse la dispoziţie de ITRCF din Roman pentru pregătirea profesională 

şi activităţile de natură spirituală.  

b) să primească sprijin material în diverse forme, în conformitate cu regulamentele 

stabilite.  

c) să beneficieze de asistența medicală gratuită, în conformitate cu legile în vigoare.  

d) să fie cazat în căminul studenţilor şi să ia masa la cantina ITRCF, în condiţiile prevăzute 

de regulamentele în vigoare ale ITRCF;  

e) să aleagă și să fie ales ca reprezentant al studenţilor, în Consiliul facultăţii şi în Senatul 

ITRCF.  

 

Art. 5 Obligaţii  

a) să îndeplinească cu exigență, în bune condiţii şi la timp toate obligaţiile ce-i revin 

potrivit planului de învăţământ şi programelor universitare în scopul unei temeinice 

pregătiri profesionale şi a unei sănătoase formări umane şi spirituale;  

b) să respecte ordinea, moralitatea şi drepturile celorlalţi, atât pe teritoriul ITRCF, cât şi în 

afară. Studentul este răspunzător de întregul său comportament;  

c) să se folosească cu grijă de bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămin, 

cantină etc. Daunele produse vor fi sancţionate conform regulamentelor în vigoare. 

(vezi Regulamentul de ordine interioară în cămin);  



 
d) să respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare şi administrativ, cât şi 

autoritatea organismelor de conducere academică şi spirituală;  

e) să achite taxele stabilite în baza art. 150, § 5 din Legea educaţiei naţionale 1/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare, în cuantumul stabilit de Senatul ITRCF; taxe 

pentru admitere, înmatriculare, reînmatriculare, repetarea examenelor şi a altor forme de 

verificare care depăşesc prevederile planurilor de învăţământ. 

 

 

CAPITOLUL III 

FRECVENŢA 

 

Art. 6 Studentul are obligația să frecventeze minim 75% din toate activitățile de instruire: 

cursuri, seminarii, laboratoare, activităţi practice şi spirituale care se aduc la cunoştinţa 

studenţilor prin afişare, odată cu planul de învăţământ, la începutul fiecărui an universitar:  

a) îndeplinirea lucrărilor desfășurate la activităţile de mai sus se stabileşte în funcţie de 

specificul disciplinelor de către Consiliul facultăţii, la propunerea titularului de 

disciplină;  

b) studenții care urmează a doua facultate – aprobați de Consiliul profesoral al facultăţii – 

sunt obligaţi să aducă, la începutul fiecărui semestru, programul complet al activităţilor 

obligatorii (de la a doua facultate) în vederea scutirii de participare la activităţile prinse 

în orarul ITRCF. Scutirea aceasta nu poate depăşi 50% din nr. total de ore afectat 

fiecărei discipline de studiu. Dreptul de a urma a doua facultate se naşte numai după 

promovarea anului I de studii la ITRCF; 

c) pentru fiecare oră de absenţă nemotivată de la activităţile didactice (curs, seminar, 

cursuri practice, practică pastorală etc.), studentul va fi amendat cu o sumă care se 

stabileşte la începutul fiecărui an universitar prin hotărârea Consiliului profesoral. 

Cuantumul absenţelor motivate şi a celor nemotivate nu poate depăși 25% din numărul 

total de ore aferente fiecărei discipline. În caz contrar, studentul va reface toate 

activităţile prevăzute pentru disciplina respectivă în anul universitar următor, cu plata 

creditelor restante. În cazul în care există interferenţe între orarul stabilit şi programarea 

disciplinelor restante, obligativitatea frecventării cursurilor restante va fi stabilită de 

Consiliul facultăţii. (Cf. Regulamentul sistemului de credite transferabile);  

d) pe parcursul semestrelor se organizează în cadrul orelor de activitate didactică, lucrări 

de laborator, analize de caz, dezbateri tematice etc. Participarea la acestea şi rezultatele 

obţinute vor fi luate în considerare la evaluările finale cu o anumită pondere, în funcţie 

de specificul disciplinei. Acestea vor fi prevăzute în programa analitică respectivă;  

e) în cazuri întemeiate, cadrul didactic poate motiva absenţele pe baza actelor justificative 

şi a cererii individuale a studentului. Fac excepţie practica didactică de specialitate, 

pastorală şi referatele de la seminarii, care se vor reface. Absenţele se motivează pentru 

cazuri medicale, pentru participarea la activităţi de evanghelizare şi misiune organizate 

de ITRCF, şi în alte situaţii deosebite. Motivarea absenţelor datorate cazurilor de boală 

se face numai în baza unei scutiri medicale. Vor fi luate în considerare numai certificate 

„tip” vizate de policlinica sau spitalul cu autorizație publică. 

 



 
 

CAPITOLUL IV 

PROMOVAREA 

 

Art. 7 Evaluarea pregătirii profesionale a studentului se face pe întregul parcurs al 

studiilor, în cadrul seminariilor, al lucrărilor practice, al verificărilor şi al altor forme 

prevăzute în planurile de învăţământ, precum şi prin examene care se susţin în sesiunile 

stabilite în conformitate cu structura anului universitar:  

a) studenții vor susține examenele în sesiunile stabilite prin structura anului universitar;  

b) în cazuri de îmbolnăviri grave sau alte situaţii deosebite studenţii pot fi examinaţi şi pe 

parcursul semestrului următor cu aprobarea Decanului.  

 

Art. 8 Pentru fiecare disciplină prevăzută în planul de învăţământ, care se încheie cu notă 

(obţinută la examen, verificare, proiect, practică etc.) se atribuie un număr de credite care 

oglindeşte efortul depus pentru pregătire. 

 

Art. 9 Volumul şi nivelul cunoştinţelor cerute la examene sunt stabilite prin programele de 

studiu ale disciplinelor respective. Programele se revizuiesc anual de cadrul didactic titular de 

disciplină, sunt avizate de Decan și aprobate de Senat:  

a) ziua şi ora susținerii examenelor, pentru toate formele de învăţământ, se stabilesc de 

către decanat, la propunerea grupelor de studenţi şi cu acordul cadrului didactic titular 

de disciplină. Programul se stabileşte pe grupe şi se aduce la cunoştinţa studenţilor cu 

cel puţin o lună înaintea începerii sesiunii de examene; 

b) pentru sesiunea de toamnă, programarea examenelor se face până la terminarea sesiunii 

de vară şi se afişează. Cadrele didactice vor depune la secretariat graficul cu 

programarea examenelor restante înainte de a intra în vacanță;  

c) examenele se susțin în faţa cadrului didactic care a predat disciplina respectivă, asistat 

de cadrul didactic care a condus seminariile sau lucrările practice sau de un alt cadru de 

specialitate.  

 

Art. 10 Încheierea situaţiei şcolare semestriale la disciplinele prevăzute în planul de 

învăţământ cu verificare pe parcurs, se va face cu o săptămână înaintea sesiunii de examene 

programate (presesiune). 

 

Art. 11 Modul de susţinere a examenelor – proba scrisă, proba orală sau proba scrisă şi 

orală – se stabileşte, pentru fiecare disciplină în parte, până la 15 octombrie şi se aduce la 

cunoştinţa studenţilor, prin afişare, la începutul fiecărui an universitar.  

 

Art. 12 Notarea răspunsurilor studentului la examene, colocvii şi verificări pe parcurs 

(referate, teste etc.) se face cu note de la 10 la 1, exprimate în numere întregi, nota minimă de 

promovare fiind 6. La disciplina la care se susţin mai multe probe, scris şi oral, examinatorul 

va stabili o singură notă (cifra întreagă) prin aprecierea tuturor rezultatelor obţinute de 

student. Evaluarea la practica pastorală se va face ţinând cont de fiecare tip de activitate 

menţionat la art. 16, al. A. 



 
 

Art. 13 Studentul are dreptul să ceară MĂRIRE DE NOTĂ numai pentru notele obţinute 

întruna din sesiunile de la finele fiecărui semestru. Procedura de MĂRIRE A NOTEI este 

următoarea: Studentul completează o cerere tip, adresată Decanului. În cazul în care cererea 

este aprobată, secretarul şef îi dă cadrului didactic titular de disciplină un catalog pe care scrie 

numele studentului care cere mărire de notă, cadrul didactic care-l examinează îi trece nota în 

catalog, duce catalogul la secretariat, iar secretarul şef trece nota mărită în registrul matricol. 

Dacă cererea nu a fost aprobată, studentul are dreptul la contestarea notei, caz în care se trece 

la procedura de contestare și rezolvare a contestării, după cum este prevăzut la Capitolul V 

din prezentul Regulament, art. 25-26.   

 

Art. 14 Cataloagele completate la toate rubricile şi semnate de către examinator vor fi 

depuse obligatoriu la secretariat, cel mai târziu a şaptea zi de la susţinerea examenului. Pentru 

studentul care nu se prezintă la examenele planificate în sesiunea respectivă se trece “absent” 

în catalogul de examen.  

 

Art. 15 Până la data de 14 aprilie decanatul va face cunoscută prin afişare, lista 

disciplinelor opţionale oferite în anul universitar următor pentru fiecare an de studiu. 

Studentul este obligat să-şi aleagă disciplinele opţionale până la data de 15 mai. Opţiunea 

pentru limba străină nu poate fi schimbată pe întreaga perioadă prevăzută în planul de 

învăţământ dacă solicitarea nu s-a făcut în perioada primului semestru de studii.  

 

Art. 16 Formarea studenților care vor să devină slujitori ai altarului se face prin activităţi 

care vizează deopotrivă pregătirea spirituală şi cea academică:  

a) practica pastorală, sub toate formele pe care le îmbracă, este obligatorie şi constă în 

următoarele tipuri de activităţi:  

- participarea obligatorie la orele de practică de specialitate cuprinse în orarul facultății;  

- participarea obligatorie la serviciile zilnice de închinare;  

- participarea obligatorie la activitățile misionare din țară și/sau străinătate organizate de 

facultate;  

- efectuarea obligatorie a stagiilor de practică pastorală din perioada vacanțelor de vară; 

b) evaluarea practicii pastorale se face de către cadrul didactic coordonator, pe baza 

activităţii practice din timpul anului universitar şi a rapoartelor întocmite de formatorul 

coordonator al practicii din perioada de vară.  

c) evaluarea la practica pastorală se face cu note de la 1 la 10, pentru fiecare tip de 

activitate menţionat la a), studentul având posibilitatea să susţină de 3 ori examenul. 

Nota minimă de promovare la disciplina „Practica pastorală” este 7.  

 

Art. 17 Promovarea examenului (verificării) implică şi acordarea pachetului de credite, 

prevăzute pentru disciplina respectivă. Pachetul (numărul) de credite alocat unei discipline nu 

este divizibil. Adică, creditele acordate unei discipline nu se pot obţine în etape: 

a) creditele sunt transferabile de la o unitate de învăţământ la alta, pe discipline. Consiliul 

facultăţii va stabili criteriile de transfer al creditelor precum şi numărul acestora. 



 
Transferul se face în baza cererii individuale a studentului şi a situaţiei clare, oficiale, a 

creditelor. Decanul facultății aprobă acest transfer.  

b) Creditele se pot obţine în avans şi se pot reporta în semestrele următoare (mobilitatea 

creditelor). Obţinerea în avans sau reportarea în semestrele următoare se face la cererea 

studentului şi se aprobă de către Biroul Consiliului facultății.  

c) creditele obținute se recunosc pe întreaga durată a şcolarităţii şi recunoaşterea lor nu este 

afectată de modificările de programă sau plan de învățământ (imperisabilitatea 

creditelor).  

d) creditele transferabile se pot obţine numai după achitarea taxei şcolare aferente. 

Valoarea bănească a unui credit se obţine prin împărţirea taxei şcolare anuale la 

numărul de credite obligatorii pe an (60 de credite).  

Taxa şcolară se plăteşte în trei rate, după cum urmează: prima rată la începutul anului 

universitar, în primele 5 zile de cursuri; a doua rată în ultima zi de cursuri înainte de intrarea 

în sesiunea de iarnă; iar a treia rată în ultima zi de cursuri înainte de sesiunea de vară. Pentru 

fiecare zi de întârziere la plata taxei şcolare se aplică o penalizare de 0,5% din valoarea ratei 

respective. e) Creditele alocate se cumulează pe discipline, rotunjindu-se în valori întregi.  

 

Art. 18 La fiecare disciplină, studentul se poate prezenta la examene de două ori în contul 

taxei şcolare. În cazul în care studentul nu obţine note de promovare după sesiunea de 

restanţe, se poate solicita reexaminarea o singură dată. Neprezentarea fără motive întemeiate a 

studentului la un examen programat în timpul unei sesiuni înseamnă pierderea unei şanse de 

participare la examenul respectiv în contul taxei şcolare. În cazul în care studentul nu obţine 

notă de promovare după reexaminare, el poate solicita, din nou, reînscrierea la disciplina 

respectivă. El va reface întreaga activitate didactică prevăzută în planul de învăţământ la acea 

disciplină, mai puţin participarea obligatorie la cursuri, după care se poate prezenta din nou, la 

examen, în condiţiile primei înscrieri.  

 

Art. 19 Pentru studentul de la învăţământul cu frecvență redusă care are un an de studii în 

plus, se va stabili un număr de 48 de credite anual, astfel încât la finalizarea studiilor să aibă 

acelaşi număr de credite ca un absolvent de la cursurile de zi. 

 

Art. 20 În baza unei cereri individuale, Decanul poate aproba reexaminarea, în vederea 

măririi notei la cel mult 3 discipline pe an, studentului care are promovate toate examenele 

prevăzute în planul de învăţământ pentru anul de studii curent. Nu se admit susţineri de 

examene de mărire a notelor la disciplinele studiate în anii precedenţi. Reexaminarea pentru 

mărirea notei nu se poate repeta. Reexaminările în vederea măririi notei se stabilesc după 

sesiunile programate conform planurilor de învăţământ şi cel mai târziu cu 5 zile înaintea 

începerii noului an universitar. Acestea vor putea fi susţinute după achitarea taxelor aferente, 

stabilite de Consiliul facultăţii, în faţa unei comisii din care face parte titularul de disciplină. 

Nota se modifică numai în cazul în care studentul obţine o notă mai mare decât cea iniţială.  

 

Art. 21 Încheierea situaţiei şcolare a studentului de la zi şi frecvenţă redusă se face după 

sesiunea de toamnă cu cel puţin 3 zile înainte de începerea noului an universitar. De regulă 



 
sesiunea de toamnă (de restanţe) are loc în săptămâna a III-a din septembrie, iar sesiunea de 

reexaminare în a IV-a săptămână a aceleiaşi luni.  

 

Art. 22 Studentul care încearcă să promoveze examenul prin fraudă va fi exmatriculat la 

propunerea Biroului Consiliului facultății. 

 

Art. 23 Studentului care vine prin transfer de la o altă facultate, cu planurile de învăţământ 

compatibile cu cele ale instituţiei noastre, având avizul Decanului şi aprobarea Rectorului 

ITRCF, i se recunosc o parte din activităţile desfăşurate şi examenele susţinute, pe baza 

documentelor de studii emise de instituţia de unde a plecat. Recunoaşterea (echivalarea) 

examenelor şi a anilor de studii se aprobă de Conducerea facultății, în baza principiilor 

stabilite de aceasta. Anul de studii se consideră încheiat atunci când studentul a promovat 

toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ pentru anul de studii respectiv, în 

condiţiile prezentului regulament, şi a acumulat numărul de credite stabilit:  

a) disciplinele la care nu s-a obţinut nota de promovare sunt notate ca restante şi pot fi 

susţinute pe parcursul a două semestre consecutive.  

b) studentul care are restanțe poate fi înscris în anul de studii superior urmând să dea 

restanţele în sesiunile ordinare din anul respectiv.  

c) pentru studenții ultimului an de studii, situaţia şcolară se încheie cu o săptămână înainte 

de data fixată pentru examenul de licenţă. Studentul care la finalul studiilor, după 

parcurgerea numărului de semestre (ani de studii) prevăzute în planul de învăţământ 

pentru durata studiilor, nu şi-a finalizat în totalitate obligaţiile şcolare şi are un număr de 

maxim 5 restanţe din ultimele 4 semestre, poate solicita prelungirea şcolarităţii cu 1-2 

semestre, în condiţiile regulamentului stabilit de Consiliul facultății.  

 

Art. 24 Consiliul facultății poate aproba prelungirea şcolarităţii cu cel mult un an 

universitar faţă de durata legală de şcolarizare în următoarele situaţii:  

a) cazuri medicale atestate prin atestate prin certificate medicale; 

b) lucru în vederea obţinerii resurselor necesare achitării taxelor şcolare; la cererea de 

întrerupere se ataşează adeverinţa de angajare.  

 

 

CAPITOLUL V 

PROCEDURA DE CONTESTARE ȘI REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR LA 

EXAMENELE SCRISE, ORALE ȘI CELE FINALE 

 

Art. 25 Studentul are dreptul la contestarea rezultatului examenului scris, oral și a celui 

final, iar conducerea facultății, respectiv a departamentului, vor rezolva contestațiile urmând 

procedura descrisă mai jos: 

a) studentul poate depune o contestație în formă scrisă și semnată, cu toate informațiile 

necesare, la secretariatul facultății în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la 

termenul final al comunicării rezultatelor. Studentul poate contesta rezultatul unui 

examen scris, oral sau final indiferent dacă a promovat sau nu acel examen;  



 
b) pentru semestrul al doilea și pentru sesiunea de restanțe din anii terminali, termenul este 

de 48 de ore de la prima zi de după terminarea sesiunii (cu excepția examenelor 

planificate în ultimele două zile ale sesiunii, pentru care se acceptă o prelungire de 48 

ore;  

c) cererile scrise și semnate, purtând avizul Decanului, vor fi transmise de către 

secretariatul facultății către secretariatul departamentului;  

d) conducerea departamentului va desemna comisiile de contestații printr-o decizie scrisă,  

având obligația să rezolve contestațiile cu celeritate și eficiență. Secretarul de 

departament se va ocupa de transmiterea cererilor către directorul de departament și 

către comisia de contestații. Totodată îl va înștiința pe titularul cursului respectiv 

despre existența contestațiilor și îi va solicita lucrările contestate pe care cadrul 

didactic respectiv are obligația să le pună la dispoziția secretariatului departamentului 

în termen de 24 de ore de la solicitare. Secretarul departamentului transmite lucrările 

către comisia de contestații și va asigura comunicarea cu studenții contestatari;  

e) după stabilirea rezultatului contestațiilor membrii comisiei vor întocmi un proces verbal 

care va purta, în mod obligatoriu, semnăturile în original ale tuturor membrilor 

comisiei. Aceste procese-verbale se vor preda de către secretarul de departament 

secretarului facultății. Atunci când în urma analizării contestațiilor se decide 

schimbarea notei inițiale, membrii comisiei de contestații vor asigura modificarea 

notelor în catalog și înscrierea celor două semnături în dreptul modificărilor. Termenul 

pentru rezolvarea contestațiilor, din momentul desemnării comisiei de contestații, este 

de 48 ore (două zile lucrătoare). 

 

Art. 26 Contestarea notei finale. La solicitarea studentului, comisia de examinare (cadrul 

didactic care a predat disciplina și/ori cadrul didactic care a participat la evaluare) va motiva 

studentului nota acordată. Dacă studentul consideră că a fost notat incorect, va adresa o 

contestație decanului facultății, prin care să solicite reevaluarea lucrării scrise de către o nouă 

comisie. Contestația se depune, la secretariatul facultății în termen de 48 de ore de la primirea 

notei. Decanul numește comisia de soluționare a contestației, formată din 2 cadre didactice 

din departament, fără includerea cadrelor didactice care au făcut parte din comisia de 

evaluare. Nota se modifică doar în situația în care există o diferență de cel puțin un punct față 

de nota finală acordată inițial. Nota rezultată în urma reevaluării va fi trecută în catalog de 

către președintele comisiei de soluționare a contestației, cu semnătura membrilor comisiei de 

reexaminare. 
 

 

CAPITOLUL VI 

DURATA STUDIILOR 

 

Art. 27 La ITRCF din Roman, învăţământul superior are caracter deschis, durata specifică 

a studiilor universitare de licenţă este de 2 ani pentru Bieniul Filosofie şi de 4 ani pentru 

Facultatea de Teologie pastorală (cfr. art. 150, § 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 

art. 72, § a), art. 73 § 2, art. 81, § a) din Sapientia Christiana, a Papei Ioan Paul al II-lea; art. 

55, § a) 74, § a), art. 75, § 2, din Veritatis Gaudium a Papei Francisc; art. 25. lit. a şi b din 



 
Carta Institutului şi a regulamentelor proprii), pentru studenții care s-au înscris la Facultatea 

de Teologie Pastorală, începând cu anul 2016-2017. 

 

CAPITOLUL VII 

CONTINUAREA STUDIILOR, ÎNTRERUPERI DE STUDII, TRANSFERURI 

 

Art. 28 Activitatea profesională a studentului din învăţământul universitar de zi trebuie să 

fie continuă, pe întreg parcursul numărului de semestre, respectiv al anilor de studii, stabilit 

prin planul de învăţământ. La cererea motivată a studentului (studentei) Decanul facultăţii 

poate aproba, în primul semestru al anului universitar, întreruperea studiilor pentru maximum 

un an universitar. În caz de îmbolnăviri grave sau cazuri de forţă majoră, întreruperea studiilor 

se poate aproba pe întregul parcurs al anului universitar.  

a) Pe perioada anului de întrerupere studentul nu plăteşte taxă şcolară. Studenţii din această 

categorie nu au dreptul să ceară parcurgerea a doi ani de studii în unul singur.  

b) Întreruperea studiilor poate avea loc o singură dată în perioada şcolarităţii. 

 

Art. 29 Studentul poate fi transferat de la o formă de învăţământ la alta, de la o secţie la 

alta sau de la o facultate la alta, ţinându-se seama de aplicarea sistemului de credite 

transferabile şi compatibilitatea planurilor de învăţământ. Cererile de transfer se depun până la 

15 septembrie la secretariatul facultăţii care urmează să primească studentul, iar răspunsul se 

va da cu cel puţin 5 zile înainte de începerea anului universitar.  

 

Art. 30 Transferarea studentului se poate face numai pentru anii II şi următorii cu excepţia 

ultimului an de studii şi numai de la o facultate (specializare) la altă facultate (specializare) cu 

profil identic sau apropiat. Studentul poate depune cerere de transfer numai dacă obligaţiile 

sale şcolare au fost îndeplinite (declarat promovat) în conformitate cu planul de învăţământ şi 

respectarea criteriilor de performanţă stabilite de fiecare facultate şi în limita locurilor alocate 

pentru seria respectivă. Cererile de transfer trebuie să conţină avizele de principiu ale 

Decanului şi Rectorului (după caz) de unde pleacă studentul, iar pe verso să existe situaţia 

şcolară a solicitantului, semnată de Secretarul şef al facultății. Toate aceste menţiuni trebuie 

ştampilate şi datate. În interiorul aceleiaşi facultăţi, transferul studenţilor ITRCF se face cu 

respectarea următoarelor condiţii:  

a) Transferul studenţilor de la învăţământul cu frecvenţă redusă la forma de învăţământ zi 

se aprobă în cazul în care studentul a promovat toate examenele cu media generală 9,50 

în anul de studiu anterior transferului.  

b) Transferul studenţilor de la zi la forma de învăţământ fără frecvenţă se aprobă în cazul 

în care studentul a promovat toate examenele, cu media generală 8,50. 

c) Transferul de la o specializare la alta se aprobă numai studenţilor care au promovat anul 

anterior cu o medie generală de 9,50.  

 

Art. 31 În cazul în care numărul cererilor de transfer este mai mare decât numărul locurilor 

disponibile la seria respectivă, se va ţine seama în primul rând de situaţia şcolară a 

solicitanţilor (ordinea de clasificare).  

 



 
Art. 32 Aprobarea transferului are următoarea succesiune şi este de competenţa:  

a) Biroul Consiliului facultăţii în cazul transferării de la o secţie la alta sau de la o formă de 

învăţământ la alta, în cadrul aceleiași facultăți.  

b) Decanului facultăţii de unde pleacă studentul, Decanului facultăţii unde urmează să se 

transfere şi a Rectorului instituţiei de învăţământ în cazul transferării de la o facultate la 

alta în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ superior (ITRCF).  

c) Rectorului instituţiei de învăţământ superior de unde pleacă studentul şi a Rectorului 

instituţiei de învăţământ superior unde solicită a fi înscris, cu acordul Decanului 

facultății primitoare, pentru cazurile de transfer între facultăţi de acelaşi profil sau 

apropiat.  

 

Art. 33 Biroul Consiliului facultății care primește studentul transferat stabileşte:  

a) recunoaşterea sau echivalarea examenelor şi a creditelor;  

b) examenele de diferenţă şi alte obligaţii, astfel încât studentul transferat să fie dus la 

acelaşi plan de învăţământ cu toţi studenţii seriei în care a fost înscris;  

c) perioada de susţinere a examenelor de diferenţă. Studentul transferat care nu 

îndeplineşte întocmai programul stabilit de Biroul Consiliului facultăţii şi nu reuşeşte, 

pe parcursul a maximum 4 semestre, să finalizeze atât examenele de diferenţă cât şi 

promovarea disciplinelor şi acumularea creditelor prevăzute în planul de învăţământ, va 

fi exmatriculat. 

 

Art. 34 Dispoziţia de înmatriculare a studentului (în copie) se transmite unităţii de 

învăţământ de unde vine studentul în vederea transmiterii actelor de studii către facultatea la 

care s-a transferat studentul (diploma de bacalaureat, situaţia şcolară pe ani de studii, 

certificatul de naştere – copie legalizată).  

 

 

CAPITOLUL VIII 

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI 

 

Art. 35 Pentru performanțe deosebite în activitatea profesională şi ştiinţifică studentul 

poate fi recompensat prin:  

a) acordarea diplomei de merit (dacă pe întreg parcursul şcolarităţii a obţinut numai note de 

9 şi 10, iar media de absolvire pe ani de studii şi examen de licenţă este de minim 9,50)  

b) alte forme de premiere stabilite de Consiliul facultăţii din fondurile proprii în regim de 

autofinanţare în conformitate cu reglementările proprii.  

 

Art. 36 Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul Regulament, 

precum şi a prevederilor cuprinse în Carta universitară, adoptată de către Senatul ITRCF 

atrage după sine aplicarea următoarelor sancţiuni:  

a) avertisment  

b) amânarea examenului la disciplina la care nu au fost îndeplinite obligaţiile minimale;  

c) suspendarea dreptului de a locui în cămin  

d) exmatriculare.  






