ANEXA 6.
TERMINOLOGIE
pentru aplicaţia ACADEMIC INFO ŞI REGISTRUL MATRICOL
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Termenul

Forma de învăţământ

2

An pregătitor (pentru studiul
limbii române de către
studenţii străini)

3

Forma de finanţare a studiilor

4

5

Tipul de bursă

Situaţia şcolarităţii la începutul
anului universitar

Explicaţia

În cadrul programelor de studii de licenţă şi masterat, cu excepţia programelor de doctorat şi a
programelor din domeniul sănătate, activitatea didactică se poate organiza în următoarele
forme: cu frecvenţă,cu frecvenţă redusă şi la distanţă. (Proiect Legea Educaţiei, art. 77, alin. 1)
Programele de studii se autorizează provizoriu/se acreditează/evaluează periodic distinct pe
fiecare formă de organizare a învăţământului.

Cetăţenii străini din state terţe pot fi înscrişi la învăţământul universitar si postuniversitar, cu
predare în limba română, dacă posedă un certificat de atestare a cunoaşterii limbii române sau
după absolvirea anului pregătitor, în cadrul căruia îsi însuşesc cunoştinţele necesare de limba
română, precum si cunostinţele specifice, în corelare cu profilul viitoarei pregătiri.
Durata anului pregătitor pentru învăţământul universitar de licenţă este de un an academic, iar
pentru studiile universitare de masterat, doctorat si rezidenţiat este de cel puţin 6 luni.
Forma de finanţare pentru studenţii români poate fi de la buget, taxe suportate de studenţi şi
cursanţi sau din alte surse de finanţare (contracte de sponsorizare). Prin lege, un student
poate beneficia de finantare de la buget o singură dată, pentru fiecare dintre cele trei cicluri de
studii universitare. Finanţarea de la buget se face pe durata normală de studii pentru fiecare
ciclu de pregătire. Învăţământul cu frecvenţă redusă, la distanţă şi învăţământul postuniversitar
este numai cu taxă.
Forma de finanţare pentru studenţii străini poate fi Bursier, CPL, CPV, CPNV: CPL - cont
propriu în lei, CPV - cont propriu valutar; CPNV - cont propriu nevalutar
Nebursier: student de la programele de licenţă, masterat, învăţământ cu frecvenţă, cu finanţare
de la buget, care nu beneficiaza de niciun tip de bursă (bursa de performanta „Meritul
Olimpic” sau ştiinţifică, socială, de studiu, de merit, de excelenţă). Studenţii de la învăţământul
cu taxă nu (bursa de studiu sau sociala acordata din alte fonduri)sunt bursieri.
Bursier: student integralist de la programele de licenţă, masterat, învăţământ cu frecvenţă, cu
finanţare de la buget, care beneficiaza de o bursă (bursa de performanta „Meritul Olimpic” sau
ştiinţifică, socială, de studiu, de merit, de excelenţă).
Bursier, cu bursă acordată pe criterii profesionale (excelenţă, merit, studiu).
Bursa de excelenţă se acordă prin concurs pentru rezultatele deosebite în activităţile
profesionale, de cercetare ştiinţifică, culturale, organizatorice şi sportive. Se acordă câte o
bursă pe facultate, pentru fiecare ciclu de pregătire de licenţă şi masterat.
Bursa de merit se acordă studenţilor de la programele de licenţă şi masterat, cursuri cu
frecvenţăi, cu finanţare de la buget, în ordinea mediilor, proporţional pe fiecare an, program de
studiu, linie de studiu luându-se în considerare rezultatele profesionale obţinute, în limita
fondurilor alocate. Bursa de studiu se acordă studenţilor integralişti de la cursurile cu
frecvenţăi, de la programele de licenţă şi masterat cu finanţare de la buget, în funcţie de
media obţinută şi în limita fondurilor alocate. Pentru studenţii care au avut Bursă
Socrates/Erasmus un semestru se vor lua în calcul, pe baza foii matricole şi a echivalării
examenelor promovate, minimul de 30 de credite obţinute la disciplinele obligatorii şi opţionale.
Bursier, cu bursă acordată pe criterii sociale: Bursa socială se acordă studenţilor integralişti, în
limita fondurilor alocate, în condiţiile în care aceştia dau dovadă că sunt orfani de ambii părinţi,
provin din casele de copii sau plasament familial, prezintă certificate medicale din care rezultă
că suferă de una dintre afecţiunile prevăzute de HG 558/1998 sau părinţii lor nu realizează
venituri mai mari decât salariul minim pe economie.
Alte tipuri de burse susţinute, de regulă, din veniturile proprii ale universităţii
Înmatriculat în urma admiterii prin concurs în baza Deciziei Rectorului. Candidat care în urma
unui concurs de admitere la o universitate este declarat admis la unul din programele de studii
autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate şi încheie contract de şcolarizare şi contract
de studiu cu universitatea/facultatea.
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Explicaţia
Înmatriculat în urma admiterii ca olimpic (naţional / internaţional): Absolvenţii de liceu cu
diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de şcolarizare premiile I, II
sau III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, recunoscute de MECITS
sunt înmatriculaţi în baza Deciziei Rectorului.
Înmatriculat ca urmare a repartizării de către minister şi după încheierea contractului de
şcolarizare cu universitatea (bursier al statului român) - numai pentru studenţii străini.
Înmatriculat la studii paralele: Student admis la două programe de studii/specializări şi care a
încheiat contractul de şcolarizare şi contractul de studiu cu universitatea/facultatea.
Înmatriculat la al doilea program de licenţă, după absolvirea altuia: Student înmatriculat la un
program, cu recunoaşterea parţială a studiilor unui program de licenţă absolvit anterior din
acelaşi domeniu fundamental sau domenii fundamentale înrudite. In mod firesc, se poate
inmatricula la un program de licenta dupa absolvirea altuia in cadrul unui program de studiu din
acelasi domeniu sau domeniu inrudit. La anul universitar se va trece anul inmatricularii spre
exemplu 2009/2010 la toti cei 2 ani de studiu in situatia in care sa presupunem ca mai are de
promovat 6-8 discipline din toti cei 2 ani de studiu, iar celelalte discipline recunoscute se pot
marca cu un * iar la informatii suplimentare sa fie specificat ca au fost promovate la primul
program de licenta absolvit.
Înmatriculat ca urmare a unui tansfer inter-universitar: Transferul de la o universitate la alta se
realizează cu acceptul conducerii celor două universităţi şi în condiţiile respectării prevederilor
regulamentului creditelor transferabile şi de promovare a anilor de studiu.
Înmatriculat ca urmare a unui tansfer de la o facultate la alta în cadrul aceleiaşi universităţi:
Transferul de la o facultate la alta în cadrul aceleiaşi universităţi se realizează cu acceptul
conducerii celor două facultăţi şi a Rectoratului având domenii înrudite şi în condiţiile
respectării prevederilor regulamentelor specifice.
Transferat de la o specializare la alta sau de la o formă de învăţământ la alta în cadrul
aceleiaşi facultăţi se realizează cu aprobarea conducerii facultăţii. Transferul se face cu
modificarea corespunzătoare a Registrului matricol.
Reînmatriculat: Studentul exmatriculat sau care renunţă la calitatea de student poate fi
reînmatriculat la cerere, numai pe locuri cu taxă. El este reînmatriculat într-un an de studiu, cu
respectarea regulamentului creditelor transferabile şi de promovare a anului de studiu.
Excepţie fac studenţii din anul I de studiu care nu se reînmatriculează.
Revenit din întreruperea de studii: Studenţii care au intrerupt activitatea universitară sunt
obligaţi la revenire, să se încadreze în cerinţele planului de învăţământ în vigoare la acea dată
şi să susţină eventualele evaluări de diferenţe. Ei sunt înscrişi într-un an de studiu, cu
respectarea regulamentului creditelor transferabile.
Observaţii cu privire la situaţiile în care se pot afla studenţii la înmatriculare:
• Înmatriculat pentru prima oară ca student în ciclul respectiv de studii:
- Pentru ciclul de licenţă - Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă
echivalentă cu aceasta, declarat admis şi înmatriculat la una din
specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate.
- Pentru ciclul de masterat - Absolvent cu diplomă de licenţă sau echivalentă, declarat
admis şi înmatriculat la unul din programele de masterat acreditate.
• Provenit din promoţia curentă/anterioară (de liceu, licenţă, masterat, în funcţie de ciclul la
care este admis): Studenţii înmatriculaţi la programele din ciclurile universitare de licenţă
sau de masterat pot proveni din promoţia curentă de liceu, respectiv de licenţă sau pot
proveni din promoţii anterioare.
• Student înmatriculat ca urmare a transferului inter-universităţi.
• Student la un al doilea program de studii din acelaşi ciclu de studii universitare. Candidaţii
care decid să urmeze un al doilea program de studiu de licenţă sau masterat vor fi
declaraţi admişi dacă:
- primul program de studiu se face în regim de finanţare de la buget, cel de-al doilea
program va fi urmat numai în regim cu taxă; In registrul matricol va fi mentionata forma
de finanţare pentru fiecare an de studiu.

6

Situaţia şcolarităţii la sfârşitul
anului universitar

Procedurile de promovare a anilor de studii sunt prevăzute în regulamentele specifice ale
universităţilor şi au la bază sistemul de acumulare a creditelor.
Promovat: Promovarea fiecărui an de studiu este condiţionată de realizarea integrală a
punctelor de credit aferente disciplinelor din curriculum-ul de studiu, stabilite de Regulamentele
universitare.
Creditat: Student care poate accede în anul superior, fără să fie promovat, dar care a acumulat
un număr minim de credite şi a întrunit alte condiţii precizate în regulamentele proprii
universităţilor.
Exmatriculat: Persoană exclusă, conform regulamentelor specifice, din universitatea la care
era înmatriculată în baza unui contract de şcolarizare, care işi pierde calitatea de student, iar
universitatea la care a fost înscrisă nu mai are nicio obligaţie faţă de aceasta. Exmatricularea
se face în baza Deciziei Rectorului.
Beneficiar de prelungire de şcolaritate (perioadă de timp acordată pentru îndeplinirea cerinţelor
curriculum-ul unui program de studiu peste perioada de şcolarizare stabilită iniţial).
Beneficiar de întrerupere de studii: intreruperea studiilor din motive acceptate prin
regulamentele universităţilor şi conservarea situaţiei şcolare şi, uneori, a formei de finanţare.
Întreruperea poate interveni şi în timpul anului universitar pe o perioadă de maximum 2 ani pe
toată durata şcolarităţii, dar numai după parcurgerea a cel puţin 2 semestre.
Retras de la studii: Student care a hotarât voluntar să-şi întrerupă studiile şi în consecinţă a
fost operat ca atare în registrul matricol. Retragerea poate interveni şi în timpul anului
universitar.
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Situaţia şcolarităţii în timpul
anului universitar

Persoană care a finalizat studiile:
Absolvent – persoană care a absolvit integral un program din ciclul universitar de licenţă,
masterat.
Licenţiat, master – absolvent al unui program din ciclul universitar şi a promovat examenul de
licenţă, de disertaţie.
Cu situaţia neîncheiată. Studentul a efectuat parţial studiile la altă universitate, care nu a
furnizat încă situaţia şcolară. Situaţia poate fi întâlnită şi la începutul anului universitar.
Decedat.
În timpul anului universitar, se pot întâlni următoarele situaţii: studentul este în activitate
normală, este exmatriculat, se retrage, întrerupe studiile sau decedează. La finele anului
universitar poate să treacă de la o formă de finanţare la alta sau la finele unui semestru poate
să piardă (câştige) bursă.
Student în semestru de mobilitate Erasmus/ Socrates:
Student care efectuează un stagiu de pregătire la o universitate din străinatate cu care
universitatea la care este înmatriculat are convenţii de parteneriat în cadrul programului de
mobilitate Erasmus/ Socrates. Pentru ca programul de studii efectuat in străinatate sa fie
recunoscut studentul Erasmus/Socrates este obligat sa realizeze numarul de puncte de credit
stabilit in contract.

SECTIUNEA - Date de tip administrativ privind studentul
1

2

Numărul matricol din registrul
matricol (al facultăţii)

Informaţii privind cazarea
studenţilor

Identifică univoc studentul în cadrul unei facultăţi/program.
Căminist: student, participant la programele de licenţă, masterat, beneficiar al locurilor de
cazare în căminele studenţeşti.
Căminist cu unul dintre părinţi cadru didactic: student, participant la programele de licenţă,
masterat, beneficiar al locurilor de cazare în căminele studenţeşti, care este copil de cadre
didactice şi aduce acte doveditoare în vederea deducerii din regia de cămin a două subvenţii,
pentru anul universitar curent.
Necăminist cu subvenţie de cazare: student, participant la programele de licenţă, masterat,
care poate beneficia de locurile de cazare în căminele studenţeşti, dar nu locuieşte în ele şi
care primşte subvenţie de cazare, pentru plata chiriilor particulare.
Necăminist: student, participant la programele de licenţă, masterat, care nu poate fi beneficiar
al locurilor de cazare în căminele studenţeşti.
Alte informaţii privind cazarea studenţilor înregistrate la nivelul universităţilor.

3

Alte categorii de informaţii
având caracter administrativ

Bursier: student, participant la programele de licenţă, masterat, beneficiar al uneia din
categoriile de burse cuprinse în regulament.

SECŢIUNEA - Date privind absolventul
1
2
3

Ciclul de studii absolvit
Diploma de absolvire asociată
ciclului de studii
Alte date suplimentare

Licenţă/masterat
Seria, numărul, data eliberării, universitatea emitentă, data susţinerii examenului de finalizare a
studiilor.
Media examenului de finalizare a studiilor (calificativ de absolvire), numărul şi seria atestatului
de echivalare eliberat de CNRED 1.

1

Se aplică doar studenţilor care au început studiile în România şi au finalizat studiile în altă ţară
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