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UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 
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Capitolul 1 

DISPOZIŢII GENERALE 
Art. 1.  

Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile: Legii educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului Activității 
Universitare a Studenților (RAUS) și a Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 

Art. 2.  
În cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică 

(FACIEE), denumită în continuare Facultatea, activitatea didactică se desfășoară potrivit 
sistemului european de credite transferabile, ECTS, care să permită studenților mobilitatea și 
flexibilitatea sporită în constituirea unor rute didactice proprii. 

Art. 3.  
Numărul creditelor de studii transferabile constituie elementul de referință utilizat în 

recunoașterea unor studii sau perioade de studii universitare, legale, efectuate anterior în 
același domeniu fundamental, în scopul echivalării acestora și transferării creditelor de studii 
transferabile și/sau a continuării studiilor dintr-un program de studii. 

Capitolul 2 

TRANSFERUL STUDENTILOR ÎNTRE SPECIALIZĂRILE FACULTĂȚII 
Art. 4.  

Studentul poate solicita aprobarea transferului (schimbarea curriculumului) de la o 
formă de învățământ la alta, de la o specializare la alta, doar dacă are încheiată situația școlară 
a anului universitar curent. 

Cererile de transfer (Anexa 1) se vor depune la secretariatul facultății.. 

Art. 5.  
Transferul se poate aproba numai în perioada 1 septembrie - 1 octombrie a anului 

universitar respectiv. Transferarea studentului se poate face de la o specializare la alta fără 
modificarea formațiilor de studii.  

Art. 6.  
Nu se acordă transferul studenților din primul an de studii, indiferent de forma de 

învățământ la care studenții au fost înmatriculați sau pentru care solicită transferul. 

Art. 7.  
În cazul în care numărul cererilor de transfer este mai mare decât numărul locurilor 

disponibile în anul respectiv de studii, se va ține seama, în ordine, de situația școlară a 
solicitanților și de motivele pentru care acesta solicită transferul. 

Art. 8.  
Aprobarea transferării este de competența decanului facultății. 

Art. 9.  
Decanul facultății va stabili eventualele examene de diferență sau alte activități pe care 

studentul va trebui să le susțină, conform planului de învățământ și programelor analitice. 
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După echivalarea și recunoașterea disciplinelor promovate se întocmește Catalogul 
disciplinelor echivalate (Anexa 2), Fișa de diferențe (Anexa 3) și Lista disciplinelor recunoscute 
(Anexa 4), dacă este cazul. 

Art. 10.  
Aceste diferențe sau alte activități didactice vor fi aduse la cunoștința studentului, în scris, 

sub semnătură, până cel târziu la data de 1 noiembrie a anului universitar respectiv. 
Studentul care nu promovează examenele de diferență va încheia anul universitar curent 

cu una dintre următoarele decizii: 
- înscris cu credite restante în anul de studiu următor (ICR); 
- repetent în același an de studiu (REP). 

Art. 11.  
Pentru susținerea examenelor de diferență este necesară plata taxelor conform 

reglementărilor privind taxele de studii. 

Art. 12.  
(1) Echivalarea unei discipline este procedura prin care decanul facultății, după 

consultarea cadrului didactic titular de disciplină, constatând faptul că la o anumită disciplină 
conținutul științific este într-o măsură suficientă acoperit de conținutul uneia ori a mai multor 
discipline/diferențe pe care studentul le-a promovat, decide atribuirea fără examinare a unei 
note de promovare a disciplinei echivalate. 

Pentru a fi considerate, disciplinele ce stau la baza echivalării trebuie să fi fost promovate 
în ultimi 4 ani. 

(2) În Registrul Matricol, se va consemna titlul, numărul de ore şi numărul de credite al 
disciplinei echivalate, iar nota va fi cea pe care decanul facultății a atribuit-o în cursul analizei 
disciplinelor şi/sau diferențelor ce au stat la baza echivalării. 

(3) În Catalogul disciplinei echivalate, decanul facultății va completa nota atribuită prin 
echivalare, data echivalării şi va semna pentru decizia luată. 

(4) În documentele şi actele de studii de orice fel eliberate studentului, disciplina 
echivalată îşi păstrează nemodificate toate caracteristicile: titlul, numărul şi structura orelor 
aferente, numărul de credite, conținutul şi poziția în planul de învățământ, așa cum sunt 
acestea consemnate în Registrul Matricol. 

Disciplinele şi diferențele ce au stat la baza deciziei de echivalare, complet caracterizate, 
trebuie să apară în documentația didactică primară ce se arhivează împreună cu Registrul 
Matricol. 

Art. 13.  
(1) Recunoașterea unei discipline de studiu este procedura prin care consiliul facultății, 

analizând conținutul unei discipline universitare pe care un student a promovat-o, constată că, 
prin introducerea acestei discipline în locul altei discipline din planul de învățământ pe care 
acel student îl parcurge, sunt respectate atât standardele ARACIS, cât şi propriile standarde ce 
au stat la baza elaborării respectivului plan de învățământ şi decide ca, pentru respectivul 
student, planul de învățământ să conțină această modificare. 

Pentru a fi recunoscute, disciplinele trebuie să fi fost promovate în ultimi 4 ani. 
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(2) Decizia de recunoaștere poate include eventualele condiții în care recunoașterea este 
operațională. Această decizie este un document scris, semnat de către decanul facultății, în care 
sunt precizate titlurile disciplinelor recunoscute, numărul de ore, notele şi creditele obținute, 
semestrele din planul de învățământ în care acestea vor fi considerate, precum şi lista 
disciplinelor înlocuite (Anexa 4). 

(3) În Registrul Matricol, precum şi în toate documentele şi actele de studii eliberate 
respectivului student, vor apărea toate disciplinele promovate. Caracteristicile disciplinelor 
recunoscute vor fi cele stabilite prin decizia de recunoaștere. Această decizie va fi atașată la 
Registrul Matricol al studentului iar o copie în dosarul studentului. 

Capitolul 3 

Dispoziții tranzitorii și finale 
Art. 14.  

Prezentul regulament intră în vigoare cu data la care a fost aprobat în consiliul facultății 
respectiv 20 septembrie 2016. 
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Anexa 1 
Către 

 

 

Decanatul Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică 

 

Subsemnatul (a), _______________________________________, student în anul ______ de studiu, 

specializarea __________________________________________________________________, forma de finanțare 

(buget/taxă) ______________, numărul de credite promovate _____________, media _______, vă rog 

a-mi aproba transferul la specializarea ___________________________________________________________, 

forma de finanțare (buget/taxă) ____________, în anul universitar ____________________ din 

următoarele motive: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Am luat la cunoștință faptul că în urma transferului vor apărea examene de 

diferență și mă angajez să satisfac toate cerințele planului de învățământ al promoției cu 

care voi finaliza studiile. 

 

 

 

Data: ______________      Semnătura 
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Anexa 2 
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ 
Anul universitar xxxx - xxxx 

 
Catalogul disciplinelor echivalate 

pentru studentul _______________________________________, anul ________, specializarea __________________________________________________ 
 
 

Nr. 
Crt Disciplina din planul de învățământ 

Anul/ 
Sem. 

Nr. 
credite 

Echivalat/ 
diferență Disciplina studiată 

Anul/ 
Sem. Nota 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         

10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         

 
DECAN, 

CONF.DR.ING. GELU GURGUIATU 
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Anexa 3 
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ 
Anul universitar xxxx - xxxx 

 
Fișa de diferenţe  

pentru studentul _______________________________________, 
anul ________, specializarea __________________________________________________ 

 
 

Nr. 
Crt 

Disciplina din planul de învățământ 
Anul/ 
Sem. 

Nr. 
credite 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     

 
 
 
 
Student,  
_________________________________ 

 
 
DECAN, 
CONF.DR.ING. GELU GURGUIATU
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Anexa 4 
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ 
Anul universitar xxxx - xxxx 

 
Lista disciplinelor recunoscute 

pentru studentul _______________________________________, anul ________, specializarea __________________________________________________ 
 
 

Nr. 
Crt Disciplina înlocuită din planul de învățământ 

Anul/ 
Sem. 

Nr. 
credite Disciplina studiată recunoscută 

Anul/ 
Sem. Nota 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        

 
DECAN, 

CONF.DR.ING. GELU GURGUIATU 
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