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Repere de elaborare a planurilor de învăţământ 

Adoptate prin HS în data de 15.05.2008 
 

 

1. Numărul de ore pe săptămână pentru o specializare: 20-24 (la care se adaugă, după caz, 

orele de educaţia fizică şi practică).  

2. Din punct de vedere organizaţional, planul de învăţământ pentru fiecare specializare 

cuprinde:  

• discipline obligatorii:75-85%  

• discipline opţionale: 10-15%  

• discipline facultative: 5-10%  

3. Din punct de vedere al conţinutului, planul de învăţământ pentru fiecare specializare 

cuprinde:  

• discipline fundamentale şi/sau de pregătire în domeniu: 30-40%  

• discipline de specialitate: 50-60%  

• discipline complementare: 5-10%  

4. Fiecare plan de învăţământ trebuie să includă la toate specializările cu statut obligatoriu sau 

opţional:  

• discipline de utilizarea calculatorului (de iniţiere sau aprofundare, în funcţie de specificul 

facultăţii),  

• disciplină de iniţiere în metodologia cercetării ştiinţifice sau disciplină de istoria şi logica 

ştiinţei sau de comunicare şi argumentare sau gândire critică şi creativă sau de comunicare 

interculturală.  

5. Numărul  de examene într-un an universitar este de 10 (5+5 sau 4+6).  

6. Planul de învăţământ cuprinde 30 de credite pe semestru.  
• Numărul de credite pe disciplină este de între 3-7 alocate conform criteriilor Sistemului 

European de Credite Transferabile.  

7. Limbi moderne: planul de învăţământ conţine obligatoriu cel puţin o limbă de circulaţie 

internaţională studiată pe durata a minimum 2 semestre, cu minimum 2 ore pe săptămână, cu 

minimum 3 credite pe semestru în limita celor 180/240 de credite sau suplimentar. 

8. Practica: timpul alocat practicii reprezintă minimum echivalentul a 6 săptămâni pe durata a 

celor ¾ ani de studiu, organizată eşalonat pe parcursul semestrului sau modular pe perioada 

vacanţei, cu minimum 3 credite pe semestru, în limita celor 180/240 de credite sau suplimentar. 

9. Codurile disciplinelor se stabilesc la nivel de facultate. 

10. Flexibilitatea planurilor de învăţământ: se recomandă includerea în pagina de gardă a 

planurilor de învăţământ a următoarei precizări: 

La întocmirea contractului individual de studii, studentul poate să-şi aleagă cursuri opţionale 

de la alte facultăţi din cadrul universităţii (creditele obţinute la alte facultăţi intră în cele 180/240 

sau sunt suplimentare): 

11. Examenul de licenţă  are 20 de credite, din care 10 pentru lucrarea de licenţă, 10 pentru 

examenul de specialitate). 
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