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Capitolul I. Definire de termeni, aplicare, responsabilităţi
Art. 1. În elaboararea şi interpretarea prezentului regulament se vor lua în considerare
următorii termeni, aşa cum sunt descrişi mai jos:


Creditele (unitățile de credit)

valori numerice alocate unor unităţi de cursuri şi alte activităţi

didactice, prin care se apreciază cantitatea medie de muncă efectuată de către student pentru
însuşirea unei discipline.


Alocarea de credite – numărul de credite din numărul total de credite prevăzut pentru un
program de formare;



Munca individuală - totalitatea activităţilor desfăşurate de un student pentru însuşirea,
pregătirea şi promovarea unei discipline (prezenţă fizică la cursuri, seminarii, lucrari practice /
stagii, tutoriat, studiu individual, elaborare de lucrări, cercetare etc., inclusiv examinarea);



Credit transferat – unitate de credit obţinută într-o altă instituţie decât instituţia de origine sau
în alt ciclu de studii şi care este recunoscută de către instituţia de origine în baza unor acorduri
interuniversitare sau a unui regulament de echivalare a studiilor;



Acordarea de credite – certificarea faptului că, pentru rezultatul obţinut la evaluare, a fost
desfăşurat volumul de muncă definit prin numărul unităţilor de credit;



Credit obţinut – unitate de credit validată prin susţinerea şi promovarea examinării la o
disciplină dată;



Credit restant – unitatea de credit corespunzătoare unei materii a cărei studiere nu a fost
validată prin promovarea examenului aferent;



Credit în avans – unitate de credit obţinută, în anumite condiţii prevăzute de regulamentele
universităţii, prin studierea unor materii aferente anului superior celui în care este înmatriculat
studentul;



Credit suplimentar – credit obţinut prin frecventarea şi promovarea unei discipline opţionale
sau facultative, care nu este cuprinsă în curicula obligatorie a programului de învăţământ.
Creditele suplimentare nu pot substitui creditele aferente materiilor obligatorii;



Acumularea de credite – reprezintă sumarea tuturor creditelor promovate de către student la
un moment dat;



Mobilitate – activitate educaţională efectuată de student în altă instituţie decât cea în care este
înmatriculat, pe baza unui acord bilateral;



Acord bilateral – document cadru încheiat între două instituţii pentru derularea unui program
de mobilitate a studenţilor utilizând ECTS;
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Contract de mobilitate – contract educaţional încheiat între student, universitatea de origine şi
universitatea gazdă, care conţine obligaţiile părţilor şi lista disciplinelor pe care studentul se
angajează să le urmeze la universitatea gazdă;



Decizia de recunoaştere a creditelor – document care atestă recunoaşterea creditelor
obţinute de un student în urma studiilor efectuate într-o altă instituţie şi/sau în urma unei
mobilităţi;



Foaie matricolă parţială (Situaţie şcolară, Transcript of records) – document care atestă
disciplinele studiate, calificativele şi creditele obţinute de student într-o perioadă de studii
determinată.
Art. 2. Prezentul regulament descrie modalitatea de implementare a Sistemului European de

Acumulare şi Transfer de Credite de Studii (ECTS) în Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș în vederea:
a. evidenţierii rezultatelor profesionale ale studenţilor – funcţia de evaluare a acumulării
cunoştinţelor;
b. calculării performanţelor individuale ale studenţilor şi clasificarea acestora;
c. aprecierii şi echivalării studiilor efectuate în alte instituţii de învăţământ superior, din ţară sau
străinătate – funcţia de transfer.
Art. 3. Sistemul ECTS se aplică la nivelul studiilor de licenţă și masterat (universitar sau
postuniversitar), oferind o metodă de măsurare și comparație a acumulărilor rezultate din învățare și de
transferare a acestora între instituții.
Art. 4. Pentru asigurarea implementării şi monitorizării ECTS, sistemul de acordare a
creditelor are un coordonator la nivelul Universităţii (prorector) şi câte un coordonator al echivalării
creditelor de studii (ECTS), în persoana unui prodecan, la nivelul fiecărei Facultăţi. La nivelul
Facultăţilor pot fi desemnaţi tutori pe specializări, ani de studii, care asigură consilierea studenţilor.
Coordonatorii întocmesc periodic rapoarte şi propuneri privind funcţionarea sistemului şi îmbunătăţirea
condiţiilor de aplicare.

Capitolul II. Evidenţierea rezultatelor profesionale a studenţilor
prin aplicarea ECTS – studii de licenţă
Art. 5. Fiecare disciplină are alocat un anumit număr de credite (multiplu întreg), în relaţie cu
volumul de muncă necesar studentului pentru a atinge obiectivele educaţionale ale unei discipline.
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Pentru studenții înmatriculați la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George
Emil Palade” din Târgu Mureș numărul de credite alocat unei discipline nu este divizibil pe activităţi.
Art. 6. Obţinerea creditelor la o disciplină se face prin promovarea acesteia, adică prin
obţinerea unei note minime de 5 (cinci) sau a calificativului admis.
Art. 7. Promovarea studentului într-un an de studii superior este condiţionată de acumularea
unui număr minim de credite. Absolvirea programului de studii este condiţionată de acumularea tuturor
creditelor aferente programului.
Art. 8. Disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al unui an universitar (cu
excepția orelor aferente disciplinei de Educație fizică) sunt creditate în limita celor 60 de credite
aferente. Disciplina de educație fizică este o disciplină complementară care primește credite în afara
celor 60 ale unui an universitar. Aceste credite sunt suplimentare, dar obligatorii pentru student.
Numărul de credite prevăzute în planul de învăţământ pentru un semestru este de 30. Materiile
facultative şi sau opţionale studiate peste limita minimă impusă de planul de învăţământ permit
acumularea de credite suplimentare. Unei discipline opționale i se poate aloca 2 credite ECTS.
Art. 9. Studenţii care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor şi
sunt reînmatriculaţi în an complementar, trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al
promoţiei cu care îşi reiau studiile.
Art. 10. Pe durata unui ciclu de studii, creditele obţinute de un student se păstrează şi se
recunosc în procesul de evidenţiere a rezultatelor profesionale. Un examen promovat într-un an
universitar anterior este recunoscut ca promovat, chiar dacă se modifică numărul de credite alocat
pentru disciplina respectivă sau în cazul în care, în urma modificării planului de învăţământ, o disciplină
de un semestru este divizată în două discipline de semestru sau o disciplină de două semestre este
comasată într-o disciplină de un semestru.
Art. 11. Examenul de licenţă este creditat cu 30 credite.
Art. 12. Înscrierea studenţilor în anul II de studiu şi următorii se face la secretariatele
facultăţilor, în baza promovării examenelor şi acumulării numărului de credite necesare promovării unui
an de studiu.
Art. 13. Admiterea la sesiunile de restanțe și reexaminări se face prin promovarea a minimum
30 de credite din anul curent de studiu, obținute în sesiunile ordinare (iarnă și vară). În aceste 30 de
credite nu sunt incluse creditele obținute pentru practica de specialitate.
Art 14. În cadrul Facultăților de Medicină, Medicină în limba engleză, Medicină dentară,
respectiv Farmacie, promovarea anului necesită obţinerea a minimum 50 de credite din totalul celor 60
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alocate. Se pot transfera într-un an de studiu superior un număr de 10 de credite restante, din cadrul
unui ciclu de studii. În cadrul Facultăților de Inginerie și Tehnologia informației, Științe și Litere
„Petru Maior”, respectiv Economie și Drept promovarea anului necesită obţinerea a minimum 30 de
credite din totalul celor 60 alocate. Se pot transfera într-un an de studiu superior un număr de 30 de
credite restante, din cadrul unui ciclu de studii.
Promovarea într-un ciclu nou de studii se face cu toate cele 60 de credite obținute pentru
fiecare an din interiorul ciclului.
Art. 15. Pentru creditele transferate se plăteşte o taxă stabilită de Senat.
Art. 16. Promovarea în următorul ciclu de studii implică obţinerea integrală a creditelor ciclului
anterior. Nu pot fi transferate credite din ciclul I în ciclul II.
Art.17. Studentul care la sfârşit de ciclu (I sau II) rămâne cu credite nepromovate provenite
din anul de studiu curent sau din cele transferate, şi pe care nu le promovează în anul complementar,
va fi exmatriculat.
a. Studenţii care nu acumulează într-un an universitar numărul minim de 50 de credite pentru
Facultățile de Medicină, Medicină în limba engleză, Medicină dentară și Farmacie,
respectiv 30 de credite pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia informației, Științe și
Litere „Petru Maior”, respectiv Economie și Drept sunt declarați nepromovați. La
cerere, aceştia pot repeta anul o singură dată, în regim cu taxă.
b. Studenţii şcolarizaţi în regim cu taxă aflaţi în aceeaşi situaţie pot repeta anul la cerere. Un
student poate repeta un an de studii pe motive de nepromovare din cauza lipsei
numărului de credite, o singură dată. Dacă nu reușește promovarea după repetarea anului,
el va fi exmatriculat.
c. În condiţiile promovării anului de studii, creditele restante din anul anterior pot fi realizate şi în
anul următor de studii, dar numai în interiorul aceluiaşi ciclu.
d. În anii complementari frecventaţi, studentul va plăti taxa de şcolarizare corespunzătoare anului
pe care îl repetă și creditelor restante, după caz.
Art. 18. Regimul de credite transferabile este valabil şi pentru programele de studii cu 180
credite, respectiv 240 credite din cadrul Facultăţilor Universităţii. Planul de învăţământ al acestor
programe de studii se desfăşoară pe un singur ciclu de studiu.
Art. 19. Planul de învăţământ al programelor de studii din cadrul UMFST G. E. Palade
Tg.Mureş este structurat astfel:
Facultatea de Medicină:


Programul de studiu Medicină (LR, LM), are în structură 6 ani de studii (360 unităţi de credit) cu
2 cicluri de studii.Ciclu I cuprinde anii I-III, iar ciclul II anii IV-VI.



Programul de studiu Asistenţă Medicală Generală, are în structură 4 ani de studii (240 unităţi de
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credit) şi un singur ciclu.


Programul de studiu Nutriţie şi dietetică, are în structură 3 ani de studii (180 unităţi de credit) şi
un singur ciclu.



Programul de studiu Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, are în structură 3 ani de studii (180
unităţi de credit) şi un singur ciclu.

Facultatea de Medicină în limba engleză :


Programul de studiu Medicină (în limba engleză), are în structură 6 ani de studii (360 unităţi de
credit) cu 2 cicluri de studii.Ciclu I cuprinde anii I-III, iar ciclul II anii IV-VI.



Programul de studiu Medicină (în limba engleză) la Hamburg, Germania, are în structură 6 ani
de studii (360 unităţi de credit) cu 2 cicluri de studii.Ciclu I cuprinde anii I-III, iar ciclul II anii IVVI.

Facultatea de Medicină Dentară


Programul de studiu Medicină Dentară şi Programul de studiu Medicină Dentară-limba engleză
au în structură 6 ani de studii (360 unităţi de credit) cu două cicluri de studii. Ciclu I cuprinde
anii I-III, iar ciclul II anii IV-VI.



Programul de studiu Tehnică dentară, are în structură 3 ani de studii (180 unităţi de credit) şi un
singur ciclu.

Facultatea de Farmacie:


Programul de studiu Farmacie, are în structură 5 ani de studii (300 unităţi de credit) cu două
cicluri de studii. Ciclu I cuprinde anii I-II, iar ciclul II anii III-V.



Programul de studiu Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic, are în structură 3
ani de studii (180 unităţi de credit) şi un singur ciclu.

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației:


Programul de studiu Automatică și Informatică aplicată are în structură 4 ani de studii (240
unităţi de credit) şi un singur ciclu.

 Programul de studiu Ingineria sistemelor electroenergetice are în structură 4 ani de studii (240
unităţi de credit) şi un singur ciclu.
 Programul de studiu Tehnologia construcțiilor de mașini are în structură 4 ani de studii (240
unităţi de credit) şi un singur ciclu.
 Programul de studiu Inginerie economică industrială are în structură 4 ani de studii (240 unităţi
de credit) şi un singur ciclu.
 Programul de studiu Informatică are în structură 3 ani de studii (180 unităţi de credit) şi un
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singur ciclu.
 Programul de studiu Inginerie medicală are în structură 4 ani de studii (240 unităţi de credit) şi
un singur ciclu.
Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior”:
 Programul de studiu Istorie are în structură 3 ani de studii (180 unităţi de credit) şi un singur
ciclu.
 Programul de studiu Limba și literatura română - Limba și literatura engleză are în structură 3
ani de studii (180 unităţi de credit) şi un singur ciclu.
 Programul de studiu Limbi moderne aplicate - engleză, franceză are în structură 3 ani de studii
(180 unităţi de credit) şi un singur ciclu.
 Programul de studiu Comunicare și relații publice, are în structură 3 ani de studii (180 unităţi de
credit) şi un singur ciclu.
 Programul de studiu Științe politice are în structură 3 ani de studii (180 unităţi de credit) şi un
singur ciclu.
 Programul de studiu Studii de securitate are în structură 3 ani de studii (180 unităţi de credit) şi
un singur ciclu.
 Programul de studiu Pedagogia învățământului primar și preșcolar are în structură 3 ani de
studii (180 unităţi de credit) şi un singur ciclu.
 Programul de studiu Educație fizică și sportivă are în structură 3 ani de studii (180 unităţi de
credit) şi un singur ciclu.


Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este organizat astfel: Nivelul I (inițial)

are în structură 3 ani de studii (30 de unități de credit pentru monospecializări și 35 de credite pentru
dublă specializare) și Nivelul II (de aprofundare) are în structură 2 ani de studii (30 de unități de
credit).


Program pregătitor de limba română pentru cetățeni străini are în structură 1 an de studii (60

de credite)
Facultatea de Economie și Drept:
 Programul de studiu Economia comerțului, turismului și serviciilor (LR, LE) are în structură 3 ani
de studii (180 unităţi de credit) şi un singur ciclu.
 Programul de studiu Management (IF și IFR) are în structură 3 ani de studii (180 unităţi de
credit) şi un singur ciclu.
 Programul de studiu Contabilitate și Informatică de gestiune (IF și IFR) are în structură 3 ani de
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studii (180 unităţi de credit) şi un singur ciclu.
 Programul de studiu Finanțe și Bănci are în structură 3 ani de studii (180 unităţi de credit) şi un
singur ciclu.
 Programul de studiu Drept (IF și IFR) are în structură 4 ani de studii (240 unităţi de credit) şi un
singur ciclu.
 Programul de studiu Administrație publică are în structură 3 ani de studii (180 unităţi de credit) şi
un singur ciclu.

Capitolul III. Evidenţierea rezultatelor profesionale a studenţilor
prin aplicarea ECTS – studii de masterat
Art. 20. Promovarea fiecărui an de studiu este condiţionată de realizarea a 60 de credite
aferente disciplinelor obligatorii și opționale din planul de învăţământ al programului de masterat.
Promovarea din semestrul I în semestrul II şi din semestrul III în semestrul IV, este condiţionată de
realizarea creditelor prevăzute în planul de învăţământ.
Art. 21. La programele de masterat cu două semestre vor fi exmatriculaţi cursanţii care după
sesiunea de reexaminare (în regim cu taxă) nu au acumulat numărul total de 60 de credite prevăzut în
planul de învăţământ. La programul de masterat cu durata de patru semestre vor fi exmatriculaţi
cursanţii din anul al II-lea de studii care, după sesiunea de reexaminare (în regim cu taxă) nu au
acumulat numărul total de 120 de credite prevăzute în planul de învăţământ.

Capitolul IV. Evidenţierea rezultatelor profesionale a studenţilor
prin aplicarea ECTS – studii de doctorat
Art. 22. Pentru activităţile cuprinse în planul de învăţământ al anului de pregătire universitară
avansată se acordă 60 de credite transferabile (30 de credite pentru fiecare semestru). Numărul de
credite se stabileşte în funcţie de durata şi conţinutul planului de învăţământ (curiculei) și al fiecărui
modul din structura anului de pregătire avansată.
Art. 23. Anul de pregătire avansată nu poate fi finalizat fără a se obţine cel puţin 50 de credite,
cu obligaţia efectuării activităţilor şi a obţinerii creditelor restante pe parcursul primului semestru al
anului universitar următor.
Art. 24. Doctorandul care nu obţine numărul total de credite oferite pentru anul de pregătire
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universitară avansată este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat primind o adeverinţă
cu specificarea activităţilor finalizate şi pentru care a primit credite.

Capitolul V. Clasificarea studenţilor prin aplicarea creditelor
ECTS
Art. 25. Clasificarea studenţilor prin aplicarea creditelor ECTS se aplică în corelaţie cu
celelalte regulamente existente la nivelul Universităţii, pentru repartizarea locurilor de studiu bugetare a
burselor, pentru studenţi şi a locurilor de cazare în căminele studenţeşti UMFST G.E. Palade Tg.Mureș.
Art. 26. Numărul de credite promovate de către un student într-un an universitar este utilizat
pentru calcularea mediei ponderate după formula: AxCa +BxCb + …NxCn /60 , unde A reprezintă nota
obţinută la materia “A”, iar Ca reprezintă numărul de credite alocat materiei A.
Art. 27. Media ponderată este componentă a criteriilor utilizate pentru exprimarea
performanţelor profesionale anuale ale studenţilor.

Capitolul VI. Aplicarea creditelor ECTS în echivalarea studiilor
efectuate în alte instituţii de învăţământ superior, din ţară sau
străinătate.
Art. 28. Prin utilizarea ECTS, pentru aprecierea studiilor efectuate în alte instituţii de
învăţământ superior din ţară sau străinătate, se aplică funcţia de transfer a unităţilor de credit.
Art. 29. Echivalarea creditelor studenţilor care se transferă de la alte instituţii de învăţământ
din ţară sau care au urmat alte programe de învăţământ va fi făcută de către o Comisie pentru
recunoaşterea creditelor, care funcţionează în cadrul a fiecărei facultăţi din cadrul Universităţii de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu-Mureş.
Pentru Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, se pot transfera studenții de
la alte instituții de învățământ medical și farmaceutic sau între facultățile din cadrul Universităţii de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu-Mureş, la care după
evaluarea planurilor de învățământ, a programelor analitice și a calificativelor obținute acumulează un
număr de minim 30 de credite ECTS.
Art. 30. Universitatea Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din
Târgu-Mureş îşi rezervă dreptul de a refuza echivalarea studiilor efectuate în instituţii în care nu există
convenţii de recunoaştere a studiilor sau care nu aplică sistemul de ECTS. Hotărârea în aceste cazuri
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este luată de către Consiliul fiecărei facultăţi şi nu poate fi atacată.
Art. 31. ECTS sunt utilizate pentru evaluarea şi echivalarea studiilor universitare efectuate de
proprii studenţi în cadrul unor mobilităţi în alte instituţii din ţară sau pentru echivalarea şi recunoaşterea
studiilor efectuate în străinătate de către studenţii UMFST G.E. Palade Tg. Mureş. În cadrul programelor
de schimburi ERASMUS, echivalarea și recunoașterea creditelor obținute se va face după regulamentul
propriu

al

Biroului

Erasmus

(vezi

linkul

https://www.umfst.ro/fileadmin/documente_oficiale/regulamente/UMFST-REG-42.pdf)
În cadrul programelor de schimburi recunoscute de Universitate în afara programului Erasmus,
echivalarea și recunoașterea creditelor obținute se va face după regulamentul: UMFST-REG-78
(https://www.umfst.ro/fileadmin/documente_oficiale/regulamente/UMFST-REG-78.pdf)
În cazul altor schimburi, la întoarcerea din străinătate, studenţii vor prezenta următoarele
documente:
(1) Dovadă scrisă (în original, semnată şi ştampilată) în legătură cu stagiile efectuate, examenele
susţinute și nota obţinută. Aceste documente vor trebui să menţioneze:
1. durata în ore a stagiilor clinice/lucrărilor practice.
2. numărul de ore de curs
3. nota/notele obținute pentru fiecare disciplină
4. echivalentul în ECTS al notelor obţinute.
În cazul în care universităţile vizitate nu folosesc sistemul internaţional de credite și în absenţa
informaţiei de la punctul 1.4 se va aplica echivalarea prin calcul procentual a notei (exemplu
nota:18/20=9). Corelaţia dintre ECTS şi sistemul de notare folosit la UMFST Tg. Mureş este precizată în
anexă.
(2) Programa analitică valabilă în universitățile vizitate pentru disciplinele pentru care se solicită
echivalarea.
Art. 32. Se va avea în vedere faptul că recuperarea materiilor care nu au fost studiate în
străinătate trebuie să poate fi planificată astfel încât să nu existe suprapuneri temporale ale materiilor
restante.

Capitolul VII. Dispoziții finale
Art.33. Calcularea și atribuirea numărului de unități de credit aferente unei discipline sunt
efectuate de către Decanate și validate de Consiliul fiecărei facultăți din Universitate.
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Art. 34. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării sale de către Senatul UMFST
G.E. Palade Tg. Mureș și se coroborează cu celelalte regulamente existente în UMFST G.E. Palade
Tg.-Mureș. Din momentul intrării în vigoare a regulamentului, se abrogă orice dispoziții contrare.
Art. 35. Modificarea prevederilor legislative luate în considerare la elaborare atrage după sine
modificarea în mod corespunzător a textului prezentului regulament.
Senatul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din
Târgu-Mureş a aprobat prezentul regulament în data de 29.01.2020 și intră în vigoare în data de
30.01.2020.

Anexe
Anexa 01: Corelaţia între scala de notare din România şi scala de notare ECTS
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Anexa 01: Corelaţia între scala de notare din România şi scala de notare ECTS

CORELAŢIA ÎNTRE SCALA DE NOTARE DIN ROMÂNIA ŞI SCALA DE NOTARE ECTS

Scala

Scala de notare

ECTS

din România

A

10

Definirea intervalelor de scală

Corelarea dintre notă şi
credite

EXCELENT - rezultat remarcabil,
puține deficiențe minore.

B

9

FOARTE BINE - rezultat peste
medie, dar cu câteva insuficiențe
temporare

C

7-8

BINE – rezultat în general bun, dar
cu un număr mare de insuficiențe

credite

importante
D

6

Se alocă numărul total de

SUFICIENT - rezultat onest, dar
cu lacune importante

E

5

PROMOVABIL - rezultat la nivelul
unor criterii minime

FX

4

INSUFICIENT

-

un

efort

suplimentar este necesar pentru
obținerea creditului.
F

1-3

INSUFICIENT (total inacceptabil) un efort suplimentar considerabil
este necesar

Nu se alocă credite

