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UNIVERSITATEA „�TEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 
 
 
 
 

 
REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONAL� A 

STUDEN�ILOR  
 

 
CAPITOLUL I - Principii generale 
  

Art. 1. În Universitatea “�tefan cel Mare” din Suceava întreaga activitate 
didactic� �i de cercetare se desf��oar� pe baza : 

• Constitu�iei României,  
• Legii înv���mântului nr. 84/1995, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 

ulterioare,  
• Legii privind Statutul personalului didactic nr.128/1997, modificat� �i 

completat�, 
• Ordonan�ei de urgen�� nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calit��ii 

educa�iei,  
• Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare,  
• Ordonan�ei de urgen�� nr. 78/2005 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 

288/2004 privind organizarea studiilor universitare,  
• Legii 224 din 11 iulie 2005 pentru modificarea art.5 din Ordonan�a de urgen�� 

a Guvernului nr. 133/2000 privind înv���mântul universitar �i postuniversitar 
de stat cu tax� peste locurile finan�ate de la bugetul de stat,  

• Hot�rârii nr. 916 din 11 august 2005 privind structurile institu�iilor de 
înv���mânt superior acreditate sau autorizate s� func�ioneze provizoriu �i a 
specializ�rilor din domeniile studiilor universitare de licen��,  

• Hot�rârii de Guvern nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de 
licen��,  

• Ordinului Ministrului Educa�iei �i Cercet�rii nr. 3235/2005 privind organizarea 
ciclului de studii universitare de licen��,  

• Ordinului Ministrului Educa�iei �i Cercet�rii nr. 3617/2005 privind aplicarea 
generalizat� a Sistemului European de Credite Transferabile,  

• Ordinului Ministrului Educa�iei �i Cercet�rii nr. 3928/2005 privind asigurarea 
serviciilor educa�ionale în institu�iile de înv���mânt superior,  

• principiilor Cartei universitare aprobat� de Senat, 
• Hot�rârii de Guvern nr. 567/2005 �i OMEdC nr. 4491/2005 privind organizarea 
�i desf��urarea studiilor universitare de doctorat, 

• Hot�rârilor Senatului Universit��ii. 
Art. 2. Universitatea “�tefan cel Mare”  din Suceava   asigur� studen�ilor 

dreptul de op�iune în alegerea domeniilor, a specializ�rilor, a disciplinelor (în 
conformitate cu planurile de înv���mânt), recunoa�terea creditelor anterioare ob�inute 
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în universitate, în alte universit��i române�ti sau str�ine.   
Cu 15 zile înainte de începerea anului universitar ( OMEdC 3617/2005), 

fiecare facultate elaboreaz� ghidul de studii care sintetizeaz� informa�ii referitoare 
la: domenii sau grupuri de domenii de licen��, specializ�ri, planuri de înv���mânt, 
programe analitice, condi�ii de promovare etc. Facult��ile au obliga�ia de a afi�a, 
inclusiv electronic, informa�iile necesare pentru desf��urarea în bune condi�ii a 
activit��ii didactice.  

Art. 3. Formele de înv���mânt valabile începând cu anul universitar 2005-2006 
sunt: 

Ciclul I - studii universitare de licen�� 
Ciclul II - studii universitare de masterat 
Ciclul III – studii universitare de doctorat 
Studii postuniversitare 

• de specializare 
• de perfec�ionare  

În lichidare func�ioneaz�: 
a) înv���mânt universitar de scurt� durat� (3 ani); 
b) înv���mânt universitar de lung� durat� (4/5 ani); 
c) studii aprofundate (1-2 ani) 
Art. 4. Terminologie. În prezentul Regulament, termenii folosi�i au 

urm�toarele semnifica�ii: 
• Acord bilateral (Bilateral agreement) – în�elegere încheiat� între dou� 

institu�ii pentru derularea unui program de mobilitate a studen�ilor utilizând 
ECTS. 

• An de studiu - secven�� a planului de înv���mânt, cuprinzând dou� semestre, �i 
c�reia i se aloc� un num�r de 60 credite. 

• An universitar - perioad� calendaristic� de 12 luni în cursul c�reia se 
deruleaz� un ciclu complet al procesului didactic. Acest ciclu cuprinde rularea 
întregului portofoliu de activit��i, pe care universitatea le organizeaz� �i le 
ofer� studen�ilor ei.  

• Anularea contractului – procedur� de oprire a derul�rii Contractului de Studii 
prin retragere, transfer, exmatriculare. 

• Contract de mobilitate – contract educa�ional încheiat între student, 
universitatea de origine �i universitatea gazd�, care con�ine obliga�iile p�r�ilor 
�i lista disciplinelor pe care studentul se angajeaz� s� le urmeze la universitatea 
gazd�. 

• Contract anual de studii - contract educa�ional încheiat între student �i 
facultate, reprezentat� prin decan/director ID care con�ine lista disciplinelor cu 
creditele aferente pe care studentul se angajeaz� s� le urmeze. 

• Contract de �colarizare - contract educa�ional încheiat între student �i 
universitate/facultate, reprezentat� prin rector/decan care prevede asigurarea 
preg�tirii studentului în domeniul pentru care a optat, prin finan�are de la 
bugetul de stat / prin plata de c�tre acesta a taxei convenite la forma de 
înv���mânt curs de ZI, pentru realizarea activit��ilor curriculare �i 
extracurriculare în campusul Universit��ii ,,�tefan cel Mare" Suceava �i în alte 
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spa�ii destinate acestui scop �i reglementeaz� raporturile dintre universitate �i 
student, cu precizarea drepturilor �i obliga�iilor p�r�ilor semnatare în 
conformitate cu prevederile legisla�iei în vigoare, cu Ordinele Ministerului 
Educa�iei �i Cercet�rii �i cele ale Cartei Universitare. 

• Decizia de recunoa�tere a creditelor (recognition proof) – document care 
certific� recunoa�terea creditelor ob�inute în urma studiilor efectuate �i/sau în 
urma unei mobilit��i. 

• Disciplin� – unitatea de studiu din Planul de Înv���mânt atribuit� unui con�inut 
formativ distinct. Fiecare disciplin� presupune o form� de evaluare în urma 
c�reia studentul poate acumula creditele de studiu atribuite disciplinei. 

• Disciplina condi�ionat� – disciplin� care poate fi contractat� cu condi�ia 
acumul�rii creditelor aferente altei discipline. 

• Domeniul/specializare - domeniu de preg�tire general�/specific� 
• Durat� normal� de studii – timpul (ani, semestre, sesiuni), alocat pentru 

parcurgerea programului de studii conform Planului de Înv���mânt. 
• Finalizarea anului universitar – evaluarea îndeplinirii de c�tre student a 

Contractului de studii în ceea ce prive�te acumularea creditelor �i elaborarea 
unei decizii privind statutul academic al acestuia în anul universitar urm�tor, 
decizie care se consemneaz� în Registrul Matricol al Facult��ii. 

• Fi�a disciplinei – document care con�ine toate informa�iile referitoare la 
disciplin�, conform anexei. 

• Foaie matricola par�ial� (Transcript of record) – document care atest� lista 
disciplinelor, calificativele �i creditele ob�inute de student pe o perioad� de 
studii determinat�. 

• Întreruperea studiilor – suspendarea la cerere a calit��ii de student pe o 
perioad� determinat� prin renun�area particip�rii la activit��ile didactice. 

• Mobilitate – activitate educa�ional� efectuat� de student în alt� institu�ie, pe 
baza unui acord bilateral. 

• Plan de înv���mânt (curriculum) – ansamblu de discipline �i activit��i 
programate pentru instruire �i evaluare, reunite intr-o concep�ie unitar� din 
punct de vedere al con�inutului formativ �i al desf��ur�rii în timp, în scopul 
preg�tirii �i form�rii unui specialist intr-un anumit domeniu �i cu o anumit� 
specializare cu diplom� recunoscut�. 

• Prelungirea �colarit��ii pentru studen�ii bugeta�i – dep��irea duratei 
înv���mântului universitar gratuit, o singur� dat� pe motive întemeiate (boal� 
cu spitalizare, stagii în str�in�tate, activitate sportiv� de performan��).  

• Solicitarea de mobilitate (Application form) – document prin care studentul 
solicit� efectuarea unei mobilit��i în baza unui acord bilateral. 

• Statutul academic al studentului – pozi�ia în care se afl� studentul în raport 
cu programul de studiu pe care îl parcurge. Statutul academic poate fi unul 
dintre urm�toarele: promovat (PR), înscris cu credite restante în anul de studiu 
urm�tor (ICR), reînscris cu credite restante în anul de studiu curent (RICR), 
întrerupere de studii (IS), prelungirea �colarit��ii (P�), retras(R), exmatriculat 
(EX), absolvent (AB), mobilitate (M), transferat (T). Pe parcursul unui an 
universitar, statutul academic al studentului nu se modific� (cu excep�ia EX, M, 



 4 
 
 

IS) �i nu se fac transferuri. 
• Structura anului universitar – succesiunea calendaristic� în care este rulat 

portofoliul de activit��i ce formeaz� anul universitar (cursuri, activit��i 
aplicative, examene, practic�, vacan�e). 

• Studiul individual - const� în activit��i teoretice �i/sau practice stipulate în fi�a 
disciplinei. 

• Tutore/consilier de studii – cadru didactic care consiliaz� studentul la 
alegerea disciplinelor din Contractul anual de Studiu �i asigur� leg�tura dintre 
coordonatorul unei discipline �i grupa de studen�i ce studiaz� respectiva 
disciplin�. 
 
 

CAPITOLUL II - Structura studiilor universitare 
  
Art. 5. Activitatea didactic� �i de cercetare în Universitatea “�tefan cel Mare” 

din Suceava este organizat� pe cicluri de studii universitare în conformitate cu 
Legea 288/2004: 

(a) studii universitare de licen�� (3/4 ani); 
(b) studii universitare de masterat (1-2 ani); 
(c) studii universitare de doctorat (3 ani). 
Art. 6. Studiile universitare de licen�� corespund unui num�r de 180 de credite 

(3 ani), respectiv 240 de credite (4 ani), conform Sistemului European de Credite de 
Studiu Transferabile ECTS (Legea 288, art.4, al.1). 

Art. 7. Activitatea didactic� la Universitatea “�tefan cel Mare” din Suceava 
este organizat� pe domenii de studiu �i în cadrul domeniului pe specializ�ri. 

Art. 8. Un domeniu de studiu este definit prin cuno�tin�e �i competen�e 
generale �i cuno�tin�e �i competen�e de specialitate, însumând 180 respectiv 240 de 
credite la disciplinele obligatorii �i op�ionale. Lor li se pot ad�uga, la cerere, alte 30 
de credite, luate la modulul psihopedagogic sau la alte discipline facultative 

Art. 9. La Universitatea “�tefan cel Mare” din Suceava domeniul de studiu al 
studentului cuprinde una sau mai multe specializ�ri universitare, înv���mântul fiind 
centrat pe student (OMEdC nr. 3235/2005, art.10 �i nr. 3545/2005, art.1, al.3). 

Art. 10. "Specializ�rile sunt modalit��i alternative de a dobândi cuno�tin�ele �i 
competen�ele definitorii pentru un domeniu de studiu" (OMEdC 3545/2005, art.1, 
al. 4).  

Art.  11. Studen�ii au posibilitatea de a alege liber una din specializ�rile 
acreditate sau autorizate provizoriu din cadrul domeniului de studiu la care au fost 
admi�i. 

Art. 12. În Universitatea “�tefan cel Mare” din Suceava, studiile 
complementare care asigur� posibilitatea ob�inerii unei alte specializ�ri se 
reglementeaz� prin regulamente proprii la fiecare facultate, în conformitate cu 
legisla�ia în vigoare. 

 Art. 13. Finan�area de la buget este numai pentru un singur domeniu �i în 
condi�iile respect�rii art. 74.  

Art.  14. Potrivit H.G. nr.1004/2002, studen�ii care au ob�inut în perioada 
studiilor liceale distinc�ii la olimpiadele �colare interna�ionale pot urma, la cerere, 
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f�r� taxe de �colarizare cursurile a dou� facult��i /domenii în Universitatea “�tefan 
cel Mare” din Suceava (OMEdC 3545/2005, art.11, al. 3). 

Art. 15. Studiile universitare de masterat �i doctorat la Universitatea “�tefan 
cel Mare” din Suceava sunt reglementate prin regulamente proprii. 

 
 

CAPITOLUL III - Organizarea activit��ii didactice 
 
Art. 16. În Universitatea “�tefan cel Mare” din Suceava pot fi organizate, în 

condi�iile legii, urm�toarele forme de înv���mânt: înv���mânt de zi, înv���mânt la 
distan�� (ID). 

Art. 17. Pentru acela�i domeniu, "durata ciclului de licen�� la formele de 
înv���mânt zi �i la distan�� este aceea�i" (HG. 88/2005, art.2, al.3). 

Art. 18. Activit��ile didactice (cursuri, seminarii, lucr�ri practice, laboratoare 
etc.) se structureaz� pe discipline de înv���mânt. 

Art. 19. Repartizarea disciplinelor pe semestre, alocarea creditelor pe 
discipline, eviden�ierea formelor de evaluare la fiecare disciplin� sunt cuprinse în 
planul de înv���mânt al domeniului de licen�� sau al specializ�rilor.  

Alocarea de credite se refer� la toate disciplinele (obligatorii, op�ionale �i 
facultative) oferite în cadrul planurilor de înv���mânt, inclusiv activitatea de 
proiectare �i stagiile de practic�. Elaborarea �i sus�inerea cu succes a lucr�rii de 
licen��/diserta�ie la masterat poate fi la rândul ei apreciat� cu un num�r de pân� la 10 
credite, potrivit deciziei fiec�rei institu�ii de înv���mânt superior �i se adaug�, dup� 
caz, la cele 180 sau 240 de credite acumulate pân� la sus�inerea licen�ei, respectiv la 
cele 60 sau 120 de credite acumulate în cadrul programului de studii de masterat pân� 
la sus�inerea diserta�iei. (OMEdC 3617/2005 art.2 alin.2) 

Dac� în cadrul aceluia�i semestru sau an de studiu sunt oferite mai multe 
discipline facultative, num�rul de credite poate dep��i pragul minim men�ionat mai 
sus. 

Art. 20. Planurile de înv���mânt cuprind discipline obligatorii, discipline 
op�ionale �i, dac� este cazul, discipline facultative elaborate în acord cu Legea 
înv���mântului 84/1995, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
CAPITOLUL IV: Admiterea, înmatricularea, retragerea de la studii, 
exmatricularea, reînmatricularea, întreruperea studiilor �i transferul 
studen�ilor 

 
Art. 21. Admiterea în înv���mântul superior la  “�tefan cel Mare” din Suceava   

se organizeaz� pe domenii sau grupe de domenii de studiu. 
Art. 22. Admiterea candida�ilor la Universitatea “�tefan cel Mare” din 

Suceava se face prin concurs, în limita cifrei de �colarizare propus� de Senat �i 
aprobat� prin hot�râre de guvern, în condi�iile stabilite de lege.  

Art. 23. Locurile alocate pentru admitere sunt: 
(a) locuri finan�ate de la bugetul de stat; 
(b) locuri finan�ate din taxe �i alte surse extrabugetare. 
Art. 24. Admiterea la studii universitare de licen�� (zi, ID), se desf��oar� în 
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conformitate cu metodologia elaborat� în baza ordinului ministrului privind 
organizarea admiterii în înv���mântul superior. 

Art. 25. Metodologia de admitere este elaborat� �i aprobat� de c�tre Senatul 
Universit��ii în cel mult o lun� calendaristic� de la data apari�iei ordinului ministrului 
privind admiterea în înv���mântul superior.  

Art. 26. Admiterea la Universitatea “�tefan cel Mare” din Suceava se 
deruleaz� numai pentru domeniile acreditate sau autorizate provizoriu.  

Art. 27. Înmatricularea candida�ilor declara�i admi�i în urma concursului de 
admitere se face prin decizia Rectorului Universit��ii. Un candidat admis poate fi 
înmatriculat �i în anii 2/3 sau 4, la propunerea decanului, dac� a promovat anii 
anteriori, aplicându-se sistemul de credite transferabile. 

Art. 28. Dup� aprobarea înmatricul�rii, studen�ii sunt înscri�i în Registrul 
Matricol sub un num�r unic, valabil pentru întreaga perioad� de �colarizare la 
programul de studii la care au fost admi�i. La înscrierea în Registrul Matricol, 
studentului i se întocme�te dosarul personal care va cuprinde: 
• diploma de bacalaureat în original / copie legalizat� (unde este cazul) 
• actele pe baza c�rora studentul a fost declarat admis la concursul de admitere 
• lucr�rile de la concursul de admitere (daca este cazul), sau decizia de transfer, sau 

decizia de reînmatriculare, sau reparti�ia de la MEdC 
• Decizia de Recunoa�tere a Creditelor 
• alte acte de studii 
• 4 fotografii; 
Pe perioada �colariz�rii, dosarul personal al  studentului se completeaz� cu: 
• Contractul de �colarizare  
• Contractul Anual de Studii 
• Contract de Mobilitate (daca este cazul) 
• actele necesare pentru acordarea burselor si/sau a ajutoarelor sociale ocazionale 
• cererile privind motivarea absen�elor, pentru cazurile de boal�, aprobate de 

conducerile facult��ilor, înso�ite de acte medicale; 
• actele prin care i s-au acordat drepturile: întreruperea studiilor, transfer etc. 
• actele prin care se recunosc creditele 
• Acord Bilateral 
• Solicitarea de Mobilitate (Application Form) 
• Foaie Matricola Par�ial� 
• Decizia de Recunoa�tere a Creditelor 
• eviden�ieri sau sanc�iuni aplicate 
• dovezi de achitare a taxelor solicitate de USV în conformitate cu Regulamentul de 

Taxe al USV 
           Art.  29. Taxele de studiu se achit� conform contractului de �colarizare. 

Art.  30.  Retragerea de la studii se face la cerere. 
 În cazul studen�ilor cu tax� care urmeaz� cursuri de ZI, taxa achitat� în plus 

peste perioada �colarizat�, se restituie, la propunerea facult��ii, cu aprobarea 
rectorului. 

 Art.  31. În cazul studen�ilor care urmeaz� cursuri la distan�� ID, rambursarea 
taxelor se va face în maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii de anulare a 
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înmatricul�rii, la propunerea facult��ii �i cu aprobarea rectorului.  
 Art. 32. Drepturile �i obliga�iile candidatului declarat admis �i înmatriculat 

la Universitatea “�tefan cel Mare” din Suceava �i lista disciplinelor cu creditele 
aferente pe care studentul se angajeaz� s� le urmeze sunt stabilite prin contractul de 
�colarizare, contractul anual de studii �i alte contracte semnate între p�r�i, la 
începutul anului universitar. 

Art.  33. Exmatricularea are loc dac� studentul se afl� în una din urm�toarele 
situa�ii: 

(a) nu a acumulat num�rul de credite necesar promov�rii �i nu s-a reînscris 
în anul repetat; 

(b) nu a achitat taxele �colare în termenele stabilite; 
(c) a s�vâr�it abateri grave de la disciplina universitar�. 

Procedura de exmatriculare se declan�eaz� la propunerea facult��ii �i se 
finalizeaz� prin decizia Biroului Senatului. 

Art. 34. Reînmatricularea studen�ilor se poate efectua la cerere, în anul de 
studiu nepromovat.  

Art. 35. Întreruperile de studii se pot aproba o singur� dat� pe perioada 
�colariz�rii �i nu pot dep��i doi ani, cu excep�ia studentelor care solicit� aceasta din 
motive de graviditate, c�rora li se poate aproba întreruperea studiilor pentru 
maximum 3 ani consecutiv. 

Întreruperile de studii se aprob� de decanul facult��ii, pe baza solicit�rilor 
motivate depuse în maximum 10 zile de la începutul anului universitar.      

Art. 36. Studen�ilor care au întrerupt studiile, la reluarea acestora li se aplic� 
sistemul european de credite transferabile. 

Art. 37. Prelungirea �colarit��ii se poate acorda, de regul�, o singur� dat�, 
pentru un an universitar pe motive întemeiate (familiale, boal� cu spitalizare, stagii în 
str�in�tate, activitate sportiv� de performan��) de c�tre Biroul Senatului, la 
propunerea facult��ii. 

Pot fi înscri�i în acela�i an de studiu, prelungindu-li-se astfel �colaritatea, 
urm�toarele categorii de studen�i: 

a) studen�ii de la toate formele de înv���mânt, care în anul universitar 
nepromovat au fost spitaliza�i sau au avut concedii medicale pe o durat� mai 
mare de dou� luni, din care cel pu�in 20 de zile consecutiv. Actele medicale 
anexate vor avea viza dispensarului universit��ii. 

b) studen�ii care în timpul anului universitar nepromovat au lipsit din �ar�, mai 
mult de dou� luni. 

c) studen�ii componen�i ai loturilor sportive de interes na�ional.  
Art. 38. Transferul studen�ilor poate fi efectuat de la o form� de înv���mânt la 

alta, de la un domeniu de licen�� la altul, de la o facultate la alta, de la o institu�ie de 
înv���mânt superior la alta, aplicând sistemul european de credite transferabile, 
�inându-se cont de: 

(a) compatibilitatea specializ�rilor �i a planurilor de înv���mânt; 
(b) criteriile de performan�� profesional� stabilite de universitate �i de fiecare 

facultate în parte; 
(c) situa�ii sociale deosebite. 
Transferul creditelor se poate efectua  între facult��ile institu�iei, precum �i 
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între institu�ii similare din �ar� sau din str�in�tate, astfel încât, pe de o parte, s� 
asigure finalitatea formativ� la nivelul fiec�rui ciclu de studii universitare, iar pe de 
alt� parte, s� faciliteze individualizarea traseelor de studii prin încurajarea liberei 
op�iuni a studen�ilor pentru disciplinele de specialitate �i cele complementare. 
(OMEdC 3617/2005 art.5) 

Având în vedere finalitatea formativ� distinct� a ciclurilor de studii 
universitare de licen�� �i de masterat, transferul de credite poate fi operat numai în 
cadrul aceluia�i ciclu de studii universitare. (OMEdC 3617/2005 art.5) 

Art. 39. Aprobarea transferului este de competen�a: 
(a) decanului facult��ii (când se solicit� transferul de la un domeniu de licen�� 

la altul sau de la o form� de înv���mânt la alta, în cadrul acelea�i facult��i); 
(b) rectorului (când se solicit� transferul de la o facultate la alta în cadrul 

universit��ii, cererile fiind avizate favorabil de c�tre decanii ambelor 
facult��i); 

(c) rectorii celor dou� institu�ii (când se solicit� transferul de la o institu�ie de 
înv���mânt superior la alta, cererile fiind avizate favorabil de decanii 
facult��ilor). 

Art. 40. Decanatul Facult��ii care prime�te studen�i transfera�i aplic� 
recunoa�terea creditelor �i stabile�te examenele de diferen��, perioada de sus�inere a 
acestora �i alte activit��i obligatorii pe care studen�ii transfera�i trebuie s� le 
îndeplineasc� la facultatea la care vin, conform planurilor de înv���mânt �i 
programelor analitice. Prin aceste proceduri studen�ii se vor alinia planului de 
înv���mânt al seriei în care intr�.  

Art. 41. Toate activit��ile de ordin tehnic �i administrativ privind admiterea, 
înmatricularea, exmatricularea, reînmatricularea, întreruperea studiilor �i transferul 
studen�ilor, aprobate de conducerile facult��ilor sau universit��i, se desf��oar� la 
nivelul secretariatelor facult��ilor, care poart� întreaga r�spundere pentru 
corectitudinea înscrierii datelor �i informarea studen�ilor privind situa�ia lor �colar�. 

Art. 42. Fiecare facultate are obliga�ia de a delega, pentru fiecare an de studiu, 
un tutore dintre cadrele didactice titulare. Sarcina acestuia const� în îndrumarea 
studen�ilor privind op�iunile profesionale (specializare din domeniul de 
licen��/specializare complementar�), organizarea activit��ii lor, armonizarea 
preferin�elor pentru disciplinele op�ionale �i facultative etc.  

 
 

CAPITOLUL V - Înmatricularea studen�ilor veni�i prin programul ERASMUS 
  
Art. 43. Studen�ii veni�i prin programul ERASMUS, ca �i cei sosi�i la 

Universitatea “�tefan cel Mare” din Suceava în baza altor acorduri de colaborare cu 
universit��i din str�in�tate, se înmatriculeaz� temporar pe perioada în care desf��oar� 
activitate didactic�, pe baza contractului de studiu semnat între p�r�i. 

Art. 44. Departamentul de Rela�ii Interna�ionale trimite Biroului Senatului lista 
studen�ilor ERASMUS propu�i de universit��ile partenere. Pe baza aprob�rii de c�tre 
Biroul Senatului, lista devine decizie de înmatriculare ce se trimite la facult��i. 
Cazurile de respingere se comunic� de c�tre DRI la universit��ile partenere. 

Art. 45. Includerea în lista trimis� Biroului Senatului este condi�ionat� de 
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existen�a la dosarul fiec�rui student a urm�toarelor acte: Learning Agreement (semnat 
de coordonatorii ECTS), Student Application Form, certificatul din partea 
universit��ii de origine care atest� calitatea studentului de beneficiar al mobilit��ii 
ERASMUS.  

Art.  46. Fiecare facultate solicit� studen�ilor înmatricula�i temporar: 
(a) copie dup� pa�aport; 
(b) dou� fotografii tip pa�aport; 
(c) copie dup� Learning Agreement (semnat� de coordonatorii ECTS de la 

ambele universit��i); 
Aceste acte sunt p�strate la facultate în dosarul personal al studentului. 
Art. 47. Studen�ii înmatricula�i temporar sunt înscri�i în registrul de 

înmatricul�ri temporare al facult��ii (dup� un formular aprobat de Biroul Senatului).  
Art. 48. Facultatea care a primit studen�i înmatricula�i temporar elibereaz� 

acestora carnetele de student, legitima�iile de transport �i carnetele CFR, conform 
legii. 

Art.  49. Studen�ii ERASMUS sunt înmatricula�i temporar numai la facultatea 
la care au venit în baza acordului institu�ional ERASMUS. 

 
 
 

CAPITOLUL V – Mobilitatea studen�ilor USV 
 
Art. 50. Mobilitatea studen�ilor se face în scopul îmbun�t��irii nivelului de 

preg�tire profesional�, în conformitate cu traseul educa�ional ales. Mobilitatea este 
organizat� de c�tre universitate. 

Art. 51. La mobilitate pot participa studen�ii care si-au îndeplinit contractul de 
studii integral. De regul�, mobilit��ile sunt organizate începând cu anul II de studii, 
cu excep�ia cazurilor speciale prev�zute în acordurile bilaterale. 

Art. 52. Ob�inerea burselor de studii care finan�eaz� mobilit��ile se face pe 
baz� de concurs organizat de facultate. 

Art. 53.  Dosarul de mobilitate este personalizat �i cuprinde urm�toarele 
documente: 

-  Cererea de mobilitate (Application form) 
-  Acordul Bilateral (Bilateral agreement) 
-  Contractul de Mobilitate 
-  Foaie Matricol� Par�ial� (transcript of records) emis� de universitatea gazd� 
-  Catalogul cursurilor (ECTS Information package) emis de universitatea 

gazd� 
- Decizia de Recunoa�tere a Creditelor (recognition proof) înso�it� de fi�a de 
recunoa�tere a notelor. 
Art. 54. Dosarul de mobilitate se evalueaz� înaintea începerii anului 

universitar, cu excep�ia anilor terminali. 
Art. 55.  Mobilit��ile sunt condi�ionate de contractarea unui num�r de 20 

credite/3 luni, 30 credite/semestru, 60 credite/an. Sus�inerea examenului de licen�� la 
USV nu poate fi echivalat� prin mobilit��i. 

Art. 56. În cazul îndeplinirii par�iale sau a neîndeplinirii Contractului de 
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Mobilitate, se aplic� prevederile  art. 73. 
Art. 57. Disciplinele prev�zute în Contractul de Mobilitate pot fi: 
- echivalente cu disciplinele existente în Planul de Înv���mânt valabil în USV 
- asimilabile în cadrul aceleia�i specializ�ri în locul altor discipline �i 

acceptabile ca alternativ� la  disciplinele existente. 
Pentru studen�ii care sunt inclu�i în programe de mobilitate, se aplic� adi�ional 

sistemul de notare în conformitate cu calificativele ECTS (ECTS grades). 
Recunoa�terea creditelor se face de c�tre decanul facult��ii, la recomandarea 

Coordonatorului ECTS, pe baza corel�rii Scalei de nota�ie din România cu Scala 
ECTS. 

Scala 
ECTS 

Scala de 
nota�ie 

din 
România 

Definirea intervalelor de scala 

Distribuirea 
procentuala a 
studen�ilor pe 
intervale de 

scala 

A 10 EXCELENT - rezultat remarcabil, pu�ine 
deficien�e minore 

10 

B 9 FOARTE BINE - rezultat peste medie, dar cu 
câteva deficien�e minore 

25 

C 8 BINE - rezultat în general bun, dar cu 
deficien�e importante 

30 

D 6-7 SUFICIENT - rezultat onest, dar cu num�r 
mare de  lacune importante 

25 

E 5 PROMOVABIL - rezultat la nivelul unor 
achizi�ii minime 

10 

FX 4 INSUFICIENT - este necesar un efort 
suplimentar pentru ob�inerea creditului 

- 

F 1-3 INSUFICIENT (total inacceptabil) – este 
necesar  un efort suplimentar considerabil  

- 

 
 

CAPITOLUL VI - Evaluarea studen�ilor, promovarea examenelor �i a anilor de 
studiu 

  
Art. 58. Fiecare activitate didactic� cuprins� în planul de înv���mânt al unei 

specializ�ri se încheie cu o evaluare final�. 
Art. 59. Evaluarea final� a studen�ilor la fiecare activitate didactic� se 

realizeaz�: 
(a) la disciplinele obligatorii cuprinse în planul de înv���mânt al specializ�rii 
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pe care studentul o urmeaz�; 
(b) la disciplinele op�ionale sau facultative cuprinse în planul de înv���mânt al 

specializ�rii, discipline pentru care studentul �i-a exprimat op�iunea în scris; 
(c) la disciplinele modulului psihopedagogic, dac� a optat pentru o astfel de 

preg�tire. 
Art. 60. Formele de evaluare, criteriile de acordare a notelor, acoperirea 

creditelor, bibliografia necesar� etc. sunt stabilite de c�tre cadrul didactic titular, 
aprobate în catedrele sau departamentele de specialitate �i aduse la cuno�tin�a 
studen�ilor la începutul semestrului în care se studiaz� disciplina. Ele se p�streaz� pe 
întreaga durat� a anului universitar.  

Formele de evaluare final� sunt prev�zute în Planul de Înv���mânt. 
Art.  61. Nota final� la o disciplin� se determin� astfel: 
(a) cel pu�in 40% din not� constituie rezultatul evalu�rii pe parcursul 

semestrului, prin verific�ri succesive; 
(b) cel mult 60% din not�  constituie rezultatul  evalu�rii la  examenul  final. 
La oricare dintre cele dou� componente, nota minim� de promovare este 5. 
Art. 62. Evaluarea final� la o disciplin� este condi�ionat� de îndeplinirea 

anumitor cerin�e (prezen�a la activitatea didactic�, elaborarea unor lucr�ri pe parcurs, 
întocmirea unor portofolii didactice etc.), care trebuie anun�ate studen�ilor la 
începutul semestrului. Fiecare semestru se încheie printr-o sesiune de examene.  

Art. 63. În fiecare an universitar se organizeaz� trei sesiuni de examene, câte o 
sesiune aferent� fiec�rui semestru si o sesiune de restan�e. Calendarul sesiunilor �i 
durata acestora este stabilit� anual de Senatul Universit��ii. 

Art. 64. Examenele se sus�in cu titularul care a predat disciplina respectiv� �i 
cu  cadrul didactic care a sus�inut seminariile (laboratoarele, lucr�rile practice) sau, în 
cazuri speciale, cu un alt cadru didactic desemnat de �eful de catedr�. 

Art. 65. Rezultatele evalu�rii se concretizeaz� în note de la 1 la 10, exprimate 
în numere întregi, nota minim� de promovare fiind 5. Disciplinele facultative �i 
activit��ile practice sunt evaluate prin note/calificative. Cataloagele cu note sunt 
semnate de c�tre titularii disciplinelor. La disciplinele facultative, trecerea 
notei/calificativului în catalog se face în func�ie de op�iunea studen�ilor. Rezultatele 
la aceste discipline se iau în considerare la calculul mediei anuale, la cererea 
studentului. Cataloagele se depun la secretariatul facult��ii cel mai târziu în ziua 
urm�toare finaliz�rii examenului.  

Art. 66. Perioada de desf��urare a sesiunilor de examene este stabilit�, anual, 
de Senat prin aprobarea structurii anului universitar. Datele examenelor, formele de 
desf��urare a acestora, locul de examinare, comisiile de examen sunt de competen�a 
facult��ilor.  

Art. 67. Un student poate beneficia, la cerere, într-un an universitar, de 2  
m�riri de not�, dac� este integralist la sfâr�itul fiec�rei sesiuni, în sesiunea a III-a. În 
urma examin�rii pentru m�rirea notei, rezultatul se modific� numai atunci când nota 
este mai mare decât cea anterioar�.  

Art. 68. Dac� studentul consider� c� a fost apreciat incorect, el poate adresa o 
cerere decanului facult��ii, în cel mult 24 de ore de la data comunic�rii rezultatelor, 
prin care s� solicite recorectarea lucr�rii de c�tre o nou� comisie. Decanul facult��ii 
poate aproba o astfel de cerere, comisia nou constituit� incluzând în mod obligatoriu 
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�i titularul disciplinei. La probele orale �i practice nu se admit contesta�ii. 
Art. 69. Studentul care a luat minim nota 5 (cinci) sau calificativul "admis" la 

o disciplin� cuprins� în planul de înv���mânt, a acumulat, în mod necesar, �i creditele 
alocate disciplinei respective. 

Art. 70. Creditul este o unitate conven�ional� care m�soar� volumul mediu de 
munc� al studentului necesar pentru asimilarea cuno�tin�elor în vederea promov�rii la 
o disciplin� din planul de înv���mânt. El este echivalat cu 28 – 30 ore fizice. Punctele 
ob�inute la o disciplin� se determin� prin înmul�irea creditelor alocate disciplinei cu 
nota ob�inut� de student.  

Art. 71. Un an de studiu este considerat promovat dac� studentul a ob�inut cel 
pu�in nota 5 (cinci) sau calificativul „admis” la toate disciplinele obligatorii �i la cele 
op�ionale pentru care s-a înscris �i a acumulat num�rul de credite prev�zut în planul 
de înv���mânt. 

Art. 72. Num�rul de credite pentru un semestru la Universitatea ,,�tefan cel 
Mare” din Suceava este de 30.  

Art. 73. Trecerea intr-un an de studii se face în func�ie de num�rul de credite 
acumulate dup� cum urmeaz�: 

- studen�ii care au acumulat toate creditele aferente anilor de studiu sunt 
înscri�i în anul de studiu urm�tor; 

- studen�ii care au îndeplinit par�ial contractul de studiu acumulând num�rul 
minim de credite stabilit de facultate sunt înscri�i în anul de studiu urm�tor. 
Ei vor contracta obligatoriu creditele r�mase �i pot contracta creditele 
aferente anului de studiu în care sunt înscri�i. 

- studen�ii care nu au îndeplinit contractul de studiu �i nu au acumulat num�rul 
minim de credite stabilit de fiecare facultate, sunt reînscri�i, la cerere, în 
acela�i an de studiu, având obliga�ia s� recontracteze toate creditele r�mase. 
Ei pot contracta credite �i din anul de studiu urm�tor, cu aprobarea 
Consiliului Academic al Facult��ii. 

Studentul integralist poate contracta credite aferente disciplinelor din maxim 4 
semestre consecutive din doi ani de studii, cu aprobarea Consiliului Academic al 
Facult��ii. 

Art.  74. La începutul fiec�rui an universitar, cu excep�ia anului I, locurile 
finan�ate de la bugetul de stat sunt redistribuite la aceea�i specializare în ordinea 
descresc�toare a mediei ponderate ob�inute la finele anului universitar precedent. 
Ceilal�i studen�i sunt trecu�i în regim cu tax�. 

Art.  75. Studen�ii ERASMUS (incoming students) sunt evalua�i în acelea�i 
condi�ii ca �i ceilal�i studen�i ai universit��ii. Rezultatele examenelor sunt trecute în 
cataloage speciale pentru fiecare disciplin� în parte (formular aprobat), cataloage care 
se p�streaz� la dosarul personal al studentului. 

Art.  76. Pe baza cataloagelor men�ionate la articolul precedent, facultatea 
trimite foaia matricol� par�ial�, în limba român� �i într-o limb� de circula�ie 
interna�ional�, Departamentului de Rela�ii Interna�ionale.  

Art.  77. Studen�ii ERASMUS care vin la  “�tefan cel Mare” din Suceava au 
obliga�ia de a depune o cerere la secretariatul fiec�rei facult��i unde sunt înmatricula�i 
temporar pentru acumulare de credite, cu men�ionarea denumirii disciplinelor pe care 
le vor urma, cerere care trebuie aprobat� de c�tre decan. Secretariatul facult��ii gazd� 
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informeaz�, în scris, facult��ile la care studentul a contractat discipline.  
Art. 78. La facult��ile unde studentul ERASMUS nu este înmatriculat, dar 

sus�ine examene, rezultatele fiec�rui examen sunt trecute de c�tre cadrul didactic în 
cataloage speciale pentru fiecare disciplin� în parte (formular aprobat). Facult��ile la 
care studentul ERASMUS nu este înmatriculat, dar sus�ine examen, trimit o adres� 
înso�it� de cataloage la facultatea gazd�, semnat� de secretarul �ef �i de decan, în care 
se specific�: 

(a) denumirea disciplinelor la care studentul a sus�inut examen; 
(b) notele ob�inute în urma evalu�rii; 
(c) notele ECTS; 
(d) num�rul de credite alocat disciplinelor respective în planul de înv���mânt 

(model aprobat).  
Art. 79. Studen�ii au obliga�ia s� respecte programarea sesiunii de examene. La 

toate formele de evaluare, studen�ii au obliga�ia de a se legitima cu carnetul de 
student �i de a-l  prezenta titularului de disciplin�, în vederea consemn�rii notei.  

Art. 80. În cazuri bine justificate, studen�ii pot solicita  decanatului 
modificarea program�rii unor examene în aceea�i sesiune. 

Art. 81. Biroul Senatului poate decide organizarea unei sesiuni speciale de 
examene, pentru studen�ii afla�i pe durata sesiunilor men�ionate la art.63, în una din 
urm�toarele situa�ii excep�ionale: 
           - mobilitate ERASMUS 

- graviditate 
- handicap temporar 
- evenimente deosebite în familie, 
- alte situa�ii reglementate de legisla�ia în vigoare. 

 De sesiune special� beneficiaz� �i studen�ii componen�i ai loturilor sportive 
na�ionale. 

Art. 82. Studentul care încearc� s� promoveze prin fraud� dovedit�, pierde 
dreptul de a mai fi evaluat la disciplina respectiv� în anul universitar curent.  

 
 

CAPITOLUL VII – Recompense, sanc�iuni 
 
Art. 83. Pentru succese deosebite ob�inute la înv���tur�, participare sus�inut� la 

activit��ile �tiin�ifice, la concursurile profesionale organizate în institu�iile de 
înv���mânt superior etc., studentul poate fi recompensat prin: 

a) eviden�ieri în cadrul anului de studii, facult��ii sau universit��ii; 
b) diplome de merit anuale pentru studen�ii care ob�in medii peste 9,50; 
c) diplome �i premii anuale sau ocazionale (c�r�i, rechizite, alte obiecte); 
d) burse speciale. 
Acordarea diplomelor, recompenselor materiale �i b�ne�ti se hot�r��te de c�tre 

Consiliul Academic al Facult��ii.  
Art.  84. Studentului i se pot aplica sanc�iuni pentru înc�lcarea normelor 

disciplinei universitare precum �i pentru atitudini necorespunz�toare fa�� de 
comunitatea academic�, atât în universitate cât �i în afara ei. În func�ie de gravitatea 
abaterii, sanc�iunile sunt urm�toarele: 
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a) avertisment; 
b) mustrare scris�; 
c) suspendarea bursei pe o perioad� determinat�; 
d) suspendarea dreptului de a fi cazat în c�min; 
e) exmatricularea din universitate. 
Sanc�iunile prev�zute la lit. a),b),c),d) se hot�r�sc �i se aplic� de câtre Biroul 

Consiliului Academic al Facult��ii. 
Exmatricularea din universitate se hot�r��te prin Decizia Rectorului, la 

propunerea Consiliului Academic al Facult��ii la care este înmatriculat studentul în 
cauz� �i cu aprobarea Senatului în urm�toarele situa�ii: 

1. nu semneaz� Contractul de Studii la termenul prev�zut 
2. nu-si achit� la termen obliga�iile financiare ce decurg din Contractul de 

�colarizare 
3. fraudeaz� procesul de evaluare 
4. s�vâr�e�te acte care sunt incompatibile cu calitatea de student 
Studen�ii exmatricula�i pot fi reînmatricula�i, la cerere, la aceea�i specializare, 

începând cu anul universitar urm�tor exmatricul�rii, cu excep�ia celor de la punctul 4 
care pierd dreptul de a mai fi studen�i în USV. 

Art. 85. Contesta�ia la sanc�iunile prev�zute la punctele a, b, c, d) se depune în 
termen de 3 zile lucr�toare de la comunicare, la secretariatul facult��ii �i se va rezolva 
în prezen�a studentului de c�tre Consiliul Academic al Facult��ii, în termen de 30 zile 
de la depunere. 

Contesta�ia la exmatriculare din universitate se depune în termen de 3 zile 
lucr�toare de la comunicare, la secretariatul universit��ii �i se va rezolva în prezen�a 
studentului de c�tre Comisia de Etic� a Universit��ii, în termen de 30 zile de la 
depunere. 

 
CAPITOLUL VIII - Preg�tirea psihopedagogic� a studen�ilor 

  
Art.  86  Studen�ii care opteaz� pentru cariera didactic� sunt obliga�i s� 

participe la activit��ile Departamentului pentru Preg�tirea Personalului Didactic 
(„Absolven�ii înv���mântului universitar pot profesa în înv���mânt, inclusiv în 
înv���mântul superior, numai dac� fac dovada c� au absolvit Departamentul pentru 
Preg�tirea Personalului Didactic” – Legea Înv���mântului art. 68). 

Art. 87. La Universitatea „�tefan cel Mare” din Suceava, Departamentul 
pentru Preg�tirea Personalului Didactic coordoneaz� preg�tirea pedagogic�, 
psihologic� �i metodic� a studen�ilor �i absolven�ilor înv���mântului superior în 
conformitate cu prevederile legale. 

Art. 88. Programul de studii pentru ob�inerea certificatului de absolvire este 
structurat în dou� module (OMEdC 4343/2005): 

a) Modulul I (30 de credite), corespunz�tor studiilor universitare de licen��, se 
finalizeaz� cu adeverin�� de absolvire, care va avea ca anex� situa�ia �colar� eliberat� 
de Departamentul pentru Preg�tirea Personalului Didactic �i avizat� de Rectorul 
universit��ii; 

Adeverin�a de absolvire reprezint� certificarea par�ial� pentru profesia didactic� 
�i confer� dreptul de a exercita temporar profesia didactic�, pân� la ob�inerea 
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definitivatului, conform reglement�rilor legale în vigoare. 
b) Modulul II (30 de credite) care se efectueaz� dup� ob�inerea diplomei de 

licen�� �i anterior sus�inerii examenului de definitivat, poate fi urmat atât de studen�ii 
la master, cât �i de cei care nu mai continu� studiile dup� licen��.  

Modulul II se finalizeaz� cu ob�inerea certificatului de absolvire care 
înlocuie�te adeverin�a de absolvire eliberat� dup� finalizarea modulului I �i permite 
înscrierea la examenul de definitivat. 

Art. 89. Absolven�ii care nu au parcurs modulele I �i II pe durata ciclurilor 
universitare de licen�� �i masterat se pot înscrie ulterior cu tax�, la cursurile 
postuniversitare organizate de Departamentul pentru Preg�tirea Personalului 
Didactic. 

Art. 90. Diploma de licen�� în �tiin�e ale educa�iei confer� absolven�ilor 
dreptul de a ocupa posturi didactice f�r� a mai urma modulul Departamentului de 
Preg�tire a Personalului Didactic, dac� în planurile de înv���mânt ale ciclului de 
licen�� se includ integral disciplinele solicitate  pentru ob�inerea certificatului DPPD. 
(art.9 OMEdC 4343/2005) 

 
 

CAPITOLUL IX - Finalizarea studiilor 
  
Art. 91. Studiile universitare de licen�� se încheie cu un examen de licen��. 
Art. 92. Examenul de licen�� la Universitatea “�tefan cel Mare” din Suceava 

se sus�ine pe baza unei metodologii aprobate anual de Senat �i elaborat� în 
conformitate cu ordinul ministrului privind cadrul general de organizare a 
examenelor de finalizare a studiilor în înv���mântul superior. Lucrarea de licen�� se 
sus�ine în domeniul de licen�� la care studentul a fost înmatriculat.  

Art. 93. La examenul de licen�� organizat de Universitatea ,,�tefan cel Mare” 
din Suceava se poate prezenta în condi�iile legii, orice absolvent al studiilor 
universitare de licen�� din România, dac� a acumulat cel pu�in 50% din creditele 
domeniului în aceast� institu�ie sau în alte institu�ii acreditate cu care Universitatea 
are acorduri de parteneriat, incluzând ECTS.  

Art. 94. Absolven�ii care au promovat examenul de licen�� primesc titlul de 
licen�iat în domeniul pe care l-au urmat, confirmat printr-o diplom� de studii 
universitare de licen��, înso�it� de suplimentul la diplom�, în care se consemneaz� 
specializarea sau specializ�rile urmate, precum �i alte detalii privind activitatea 
didactic� depus� de student pe parcursul anilor de studiu, conform formatului 
european standard. 

Înscrierea la examenul de licen�� este condi�ionat� de: 
- acumularea tuturor creditelor prev�zute în planul de înv���mânt cu excep�ia 

celor prev�zute pentru finalizarea studiilor 
- ob�inerea unui certificat de competen�� lingvistic�. Acest certificat se 

elibereaz� de catedra de limbi moderne din USV, pe baza unei proceduri stabilite de 
comun acord cu facultatea organizatoare a examenului, la solicitarea studentului, cu 
achitarea unei taxe. 

Art. 95. Metodologia specific� de organizare �i desf��urare a examenelor de 
finalizare a studiilor se aprob� de Biroul Senatului, la propunerea Consiliul Academic 
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al Facult��ii. 
Art. 96. Media minim� de promovare a examenului de finalizare a studiilor 

este 6.00, în condi�iile în care fiecare prob� trebuie s� fie promovat� cu cel pu�in nota 
5, permi�ând acumularea creditelor prev�zute în planul de înv���mânt. 

Art. 97. Absolven�ii care nu promoveaz� examenul de licen�� primesc, la 
cerere, un certificat de studii universitare de licen�� �i o situa�ie �colar�.  

Art. 98. Absolven�ii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor îl 
pot sus�ine în orice alt� sesiune, în condi�iile stabilite de lege, cu respectarea 
hot�rârilor Senatului Universit��ii. 

Art. 99. Studen�ii ERASMUS primesc, la încheierea perioadei de studii la 
Universitatea ,,�tefan cel Mare” din Suceava, urm�toarele documente: 

(a) un document referitor la situa�ia �colar�, cuprinzând toate notele �i creditele 
ob�inute la Universitatea noastr�, cu semn�tura decanului, coordonatorului 
ERASMUS �i a secretarului �ef; 

(b) un document semnat de decanul facult��ii, în care se men�ioneaz� perioada 
de studii urmat� de student la facultatea respectiv�, disciplinele parcurse �i 
o scurt� descriere a nivelului atins în preg�tire. 

 
 

CAPITOLUL IX - Dispozi�ii finale �i tranzitorii 
  
Art. 100. Dispozi�iile prezentului regulament vor fi completate cu 

reglement�rile ulterioare ale ministerului precum �i cu hot�rârile ce vor fi aprobate de 
Senatul Universit��ii “�tefan cel Mare” din Suceava.  

Art. 101. Prezentul regulament a fost discutat �i aprobat în �edin�a Senatului 
Universit��ii “�tefan cel Mare” din data de 16 decembrie 2005 �i se aplic� începând 
cu  anul universitar 2005/2006.  

Art. 102. Modificarea Regulamentului se face la propunerea Consiliului 
Academic al Facult��ii, a conducerii organiza�iilor studen�e�ti legal constituite, a 
Biroului Senatului sau a 1/2 din num�rul membrilor Senatului. Modificarea se aplic� 
din anul universitar urm�tor. 
 


