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1. Dispoziţii generale  

1.1. Prezentul Regulament, este elaborat conform Regulamentul de organizare a studiilor în 

învățământul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu aprobat prin 

ordinul ministrului educației nr.1046 din 29 octombrie 2015 și Regulamentul instituțional 

al AMTAP de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului European 

de Credite Transferabile.  

1.2. Scopul Regulamentului este sistematizarea activităţilor decanatelor în rezolvarea 

situaţiilor excepționale ale studenţilor AMTAP.  

1.3. Juriile sunt comisii de analiză, numite de Consiliul Facultăţii care au drept scop analiza 

situaţiilor studenţilor anilor de studii respectivi şi rezolvă situaţiile excepţionale, legate de 

aplicarea Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza 

sistemului naţional de credite.  

1.4. Juriile facultăţilor vor soluţiona situaţiile excepţionale care rezultă din aplicarea 

regulilor expuse în cap. XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII din Regulamentul de organizare a 

studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu aprobat 

prin ordinul ministrului educației nr.1046 din 29 octombrie 2015 și cap. XVI, XVII, XVIII, 

XIX, XX din Regulamentul instituțional al AMTAP de organizare a studiilor în învățământul 

superior în baza Sistemului European de Credite Transferabile. 

2. Juriile 

2.1. Juriile (Comisiile de analiză), se constituie la nivelul facultăţii, după cum urmează:  

 câte un Juriu (câte o Comisie) pentru fiecare an de studiu, ciclul I, din cadru 

facultăţii;  

 un Juriu (o Comisie) pentru studenţii ciclului II ai facultăţii.   

 2.2. Juriul unui an de studii la ciclul I/ Juriul pentru studenţii ciclului II, este compus din 5 

cadre didactice, de regulă, titulari ai unităţilor de curs/modulelor desfăşurate în anul 

respectiv. Ca preşedinţi ai Juriilor pot fi desemnaţi decanul, prodecanul, şefii catedrelor de 

specialitate. Componenţa juriilor şi procedura de lucru a acestora vor fi anual validate de 

Consiliul facultăţii la începutul anului universitar.  

 2.3. Convocarea Juriului şi lista studenţilor analizaţi vor fi anunţate de decanatul facultăţii 

cu 3 (trei) zile înainte de desfăşurarea şedinţei de analiză. În funcţie  de  situaţie,  la şedinţă  

participă  studentul  şi  coordonatorul/consilierul /cadrul didactic îndrumător al acestuia.  

 2.4. Hotărârile Juriului vor fi comunicate studenţilor în ziua următoare şi nu pot fi 

contestate.  

 2.5. Hotărârile Juriilor facultăţii sunt considerate documente oficiale şi se arhivează în 

consecinţă.  
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 2.6. Juriile îşi desfăşoară activitatea după sesiunile finale de examene, dacă este necesar, 

respectiv după sesiunea de reexaminare.   

 2.7. Juriul are competenţa să acţioneze numai în situaţii excepţionale care sunt evidenţiate 

de fiecare dată de decanate.  

3. Competenţele Juriilor 

3.1. Luând în consideraţie cerinţele regulamentare, Juriile analizează şi se pronunţă 

referitor la:  

− reducerea duratei de studii la ciclul I, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ 

superior, care solicită o altă specialitate  (instituţiilor  de învăţământ mediu de specialitate 

care continuă studiile în învăţământul superior în acelaşi domeniu) prin recunoaşterea 

unui anumit număr de credite acumulate la prima specialitate (acumulate pentru formarea 

profesională în colegiu);  

− facerea studiilor de către studenţi în termene reduse, prin obţinerea creditelor în avans;  

− transferul studenţilor de la o instituţie de învăţământ la alta, de la o formă de învăţământ 

la alta, de la o facultate (specialitate) la alta în cadrul aceluiaşi ciclu de studii, reieşind din 

compatibilitatea planurilor de învăţământ în aspect de finalităţi de studiu şi competenţe 

scontate, anul şi perioada de studii şi acordul facultăţii (facultăţilor);  

− promovarea, la solicitarea studentului, în anul următor de studii;  

− susţinerea suplimentară a unui examen nepromovat (a unei restanţe) în cazul 

nesusţinerii examenelor repetate.  

4. Responsabilităţi 

4.1 Membrii Juriilor poartă întreaga răspundere pentru corectitudinea analizei situaţiilor 

studenţilor şi Hotărârilor luate.  

5. Dispoziţii finale 

5.1 Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării de Senatul AMTAP.  

 


