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Capitolul I
FUNDAMENT JURIDIC
Art. 1. - Acordarea creditelor de studiu transferabile, în Universitatea
NaŃională de Apărare „Carol I”, are ca fundament juridic:
a) Legea educaŃiei naŃionale, nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 707 / 2012 pentru aprobarea nomenclatorului
domeniilor şi al specializărilor / programelor de studii universitare, a structurii
instituŃiilor de învăŃământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare
acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu, a locaŃiilor geografice de
desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de
studii universitare, formă de învăŃământ şi limbă de predare, precum şi a numărului
maxim de studenŃi care pot fi şcolarizaŃi în anul universitar 2012-2013, completată
prin Hotărârea Guvernului nr. 69 / 2013;
c) Hotărârea Guvernului nr. 1418 / 2006 pentru aprobarea Metodologiei de
evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinŃă şi a listei indicatorilor de
performanŃă a AgenŃiei Române de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior;
d) Hotărârea Guvernului privind organizarea programelor de studii
universitare în instituŃiile militare de învăŃământ superior din subordinea Ministerului
Apărării NaŃionale, nr. 606 din 23.06.2005;
e) Ordinul ministrului educaŃiei şi cercetării privind aplicarea generalizată a
Sistemului European de Credite Transferabile, nr. 3617 din 16.03.2005.

Capitolul II
PRINCIPII GENERALE
Art. 2. - Alocarea de credite se face în conformitate cu practica universitară
internaŃională, urmând metodologia Sistemului European de Credite Transferabile,
potrivit căreia 60 de credite reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea
normală de muncă specifică unui an universitar, iar 30 de credite corespund, de
obicei, unui semestru de învăŃământ superior.
Art. 3. - Aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în
Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, vizează următoarele obiective:
a) raŃionalizarea programului de muncă al studentului şi evitarea sub/
suprasolicitărilor prin evaluarea realistă a planurilor de învăŃământ, cât şi prin luarea
în considerare a cantităŃii de muncă necesară şi posibilă pentru toate sarcinile
solicitate studentului în aceeaşi perioadă de timp;
b) crearea cadrului organizatoric şi normativ pentru recunoaşterea
perioadelor de studii efectuate de studenŃi în universitate, în alte universităŃi din Ńară
sau străinătate;
c) compatibilizarea programelor de studii cu normele învăŃământului
universitar naŃional şi european;
d) facilitarea mobilităŃii studenŃilor.
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Art. 4. - Sistemul creditelor de studii, în Universitatea NaŃională de Apărare
„Carol I”, are următoarele trăsături:
a) Transferabilitatea – reprezintă proprietatea creditelor de a fi
recunoscute indiferent de specializarea, profilul sau instituŃia la care au fost obŃinute,
cu condiŃia ca fişele disciplinelor să fie compatibile. Transferul creditelor poate fi:
• orizontal, care se referă la transferabilitatea creditelor între
specializările aparŃinând aceluiaşi domeniu sau unor domenii
înrudite, acesta constituind baza accesului la dubla licenŃă, fără
refacerea traseelor comune diferitelor specializări;
• intra şi interinstituŃional, care se referă la posibilitatea recunoaşterii
creditelor între facultăŃi şi universităŃi, acesta constituind baza
mobilităŃii studenŃilor;
• temporal, care se referă la posibilitatea obŃinerii în avans sau
amânării (reprogramării) creditelor în interiorul ciclurilor de studii,
inclusiv a prelungirii sau reducerii duratei studiilor, acesta constituind
baza individualizării parcursurilor de studii.
b) Mobilitatea – reprezintă expresia transferabilităŃii acestora în planul
stabilirii rutelor profesionale şi al mobilităŃii studenŃilor între structurile intra şi inter
universitate. Pachetele de credite odată obŃinute pot fi incluse în construirea oricărei
rute de specializare care cuprinde disciplinele respective, cu condiŃia ca acestea să
lucreze cu planuri de învăŃământ şi sisteme de credite comparabile şi să aibă
convenŃii de colaborare. Mobilitatea creditelor presupune interpretarea flexibilă a
regimului de disciplină obligatorie, opŃională sau facultativă.
c) Imperisabilitatea – reprezintă proprietatea acestora de a fi definitive
odată ce au fost obŃinute şi de a fi recunoscute pe întreaga durată a programului de
studii, inclusiv pe perioada de prelungire a acestuia, recunoaşterea lor nefiind afectată
de modificarea programului sau a planului de învăŃământ. Pentru studenŃii care au
întrerupt studiile sau care revin în universitate pentru a relua studiile în ciclul I, II sau
III la o nouă specializare, imperisabilitatea creditelor se recunoaste pe o durată de 5
ani de la încheierea duratei legale a studiilor (anul promoŃiei care a absolvit în termen
legal programul de studii).
Art. 5. (1) - ECTS este un sistem centrat pe student, fiind bazat pe cuantificarea
volumului de muncă necesar atingerii obiectivelor programului de studii.
(2) Sistemul presupune precizarea, în planurile de învăŃământ, a obiectivelor,
ca efecte ale învăŃării, cât şi stabilirea, în fişele disciplinelor, a competenŃelor ce vor
fi dobândite de studenŃi.
Art. 6. (1) - Creditele reprezintă valori numerice, cuprinse între 1 şi 30,
asociate disciplinelor, stagiilor de practică şi proiectelor de cercetare cuprinse în
planurile de învăŃământ.
(2) Creditele reflectă cantitatea de muncă investită de student pentru însuşirea
unei discipline şi dobândirea de competenŃe, concretizată în: participarea la cursuri,
seminarii, seminarii ştiinŃifice, cursuri practice, conferinŃe, exerciŃii, aplicaŃii; studiu
personal dirijat; tutorat; studiu independent; lucru pe echipe; stagii practice ori de
documentare; elaborarea de proiecte; activităŃi de evaluare.
(3) Volumul de activităŃi desfăşurate de student şi cuantificat într-un punct de
credit este de 25 ore.
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(4) Creditele nu determină importanŃa, dificultatea sau gradul de detaliere
(aprofundare) a unei discipline şi nu măsoară munca profesorului (instruirea), ci pe
cea a studentului (învăŃarea).
(5) ImportanŃa disciplinei în cadrul planului de învăŃământ sau gradul de
dificultate al conŃinutului nu reprezintă criterii pentru sporirea numărului de credite
alocate.
(6) Aceeaşi disciplină poate fi prevăzută cu număr diferit de credite în
structura planurilor de învăŃământ ale diferitelor programe de studii din universitate.
(7) Numărul de credite nu se poate obŃine în etape.
(8) Durata standard de studiere a unei discipline este, de regulă, de un
semestru; pot exista şi discipline eşalonate pe 2 semestre, care vor fi creditate
corespunzător perioadei de studiu.
Art. 7. (1) - Creditele nu înlocuiesc evaluarea studentului prin note, neavând ca
scop să măsoare calitatea învăŃării.
(2) CombinaŃia între credite şi note reprezintă performanŃele studentului, atât
din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ.
(3) CondiŃia de promovare la o disciplină este cea specificată de sistemul de
evaluare cu note. Indiferent de nota obŃinută în urma promovării probei de
verificare/evaluare a cunoştinŃelor, numărul de credite este cel stabilit pentru fiecare
disciplină în parte, prin planul de învăŃământ.
(4) Verificarea cunoştinŃelor acumulate de studenŃi la fiecare disciplină se
realizează sub formă de examen (EO, ES), colocviu (C) şi verificare (V) pe parcursul
semestrului, prin lucrări scrise, proiecte, lucrări de laborator, etc.
Art. 8. - Alocarea de credite se referă la toate disciplinele din planurilor de
învăŃământ, inclusiv la activitatea de proiectare şi la stagiile de practică.
Art. 9. - În procesul de stabilire a creditelor trebuie să se asigure o corelaŃie
corectă între numărul de credite acordate fiecărei discipline şi diferitele niveluri de
studiu. În contextul ierarhizării ciclice a structurii curriculare, în primul ciclu de
studii ponderea este deŃinută de pregătirea teoretică, în timp ce în al doilea şi al treilea
ciclu de studii accentul cade asupra pregătirii practice individuale, creativităŃii şi
cercetării ştiinŃifice.
Art. 10. - Transferul de credite poate fi operat numai în cadrul aceluiaşi ciclu
de studii universitare.
Art. 11. - Disciplinele promovate, implicit creditele aferente, se recunosc în
orice situaŃie, mai puŃin cea de exmatriculare pentru fraudă la examen.

Capitolul III
ALOCAREA CREDITELOR DE STUDIU TRANSFERABILE PE
PROGRAME DE STUDII
Art. 12. (1) - În Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, unitatea de bază
în planul de învăŃământ este semestrul. Acesta cuprinde minim 14 săptămâni de
activitate didactică, 3 săptămâni de activităŃi de cercetare-documentare şi 3 săptămâni
sesiune de examene.
(2) Planurile de învăŃământ cuprind obiectivele de bază ale învăŃământului şi
principalele competenŃe ale absolvenŃilor, conform misiunilor asumate.
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(3) Disciplinele de studiu din planurile de învăŃământ sunt prevăzute într-o
succesiune logică şi au în vedere îndeplinirea cerinŃelor programului de studii,
exprimate şi asumate de principalul beneficiar, Ministerul Apărării NaŃionale.
(4) Planurile de învăŃământ conŃin discipline obligatorii, opŃionale şi
facultative.
(5) Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către student a
cunoştinŃelor de bază specifice domeniului studiat.
(6) Disciplinele opŃionale vizează aprofundarea unor direcŃii particulare de
studiu precum şi specializarea studenŃilor.
(7) Disciplinele facultative urmăresc completarea şi nuanŃarea unor
problematici atât din domeniul de specialitate cât şi din domenii complementare.
Art. 13. (1) - Fiecare semestru are câte 30 credite de studiu transferabile pentru
disciplinele obligatorii şi opŃionale, indiferent de forma de învăŃământ (cu frecvenŃă,
cu frecvenŃă redusă sau la distanŃă).
(2) Disciplinele facultative, indiferent de semestrul de studii în care sunt
prevăzute în planul de învăŃământ, se încheie cu „probă de verificare”, iar punctele
credit care li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv.
Art. 14. (1) - Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” organizează şi
desfăşoară programe din ciclul I - studii universitare de licenŃă, în domeniul ŞtiinŃe
militare, informaŃii şi ordine publică, cu durata de 3 ani, corespunzător unui număr
de 180 credite de studiu transferabile.
(2) Planurile de învăŃământ conŃin discipline fundamentale (minim 17%),
discipline de bază în domeniu şi de specialitate (minim 60%) şi discipline
complementare (maxim 8%), grupate, la rândul lor, în discipline obligatorii, opŃionale
şi facultative.
(3) În cadrul studiilor universitare de licenŃă se efectuează un stagiu de practică
cu durata de minim 4 săptămâni. Stagiul de practică are alocate 1,5 credite de studiu
transferabile pentru fiecare săptămână de practică. Acestea sunt incluse în cele 180 de
credite ale programului de studii. Numărul de credite alocat stagiului de practică nu
se fracŃionează.
(4) Admiterea la susŃinerea examenului de licenŃă este condiŃionată de
obŃinerea tuturor creditelor aferente disciplinelor obligatorii şi a celor opŃionale alese
din planul de învăŃământ.
(5) Studiile universitare de licenŃă se finalizează cu susŃinerea lucrării de
licenŃă. Lucrarea de licenŃă are alocate 10 credite de studiu transferabile, care sunt
atribuite în plus faŃă de cele 180 de credite ale programului de studii.
Art. 15. (1) - Universitatea organizează şi desfăşoară programe din ciclul II studii universitare de master, în domeniile ŞtiinŃe militare şi InformaŃii şi securitate
naŃională, cu durata de 1, 1,5 şi 2 ani, corespunzător unui număr de 60, 90, respectiv
120 credite de studiu transferabile.
(2) Planurile de învăŃământ conŃin discipline de cunoaştere avansată şi module
de pregătire complementară, grupate, la rândul lor, în discipline obligatorii, opŃionale
şi facultative.
(3) În cadrul studiilor universitare de masterat se efectuează un stagiu de
practică cu durata de minim 2 săptămâni. Stagiul de practică are alocate 1,5 credite de
studiu transferabile pentru fiecare săptămână de practică. Acestea sunt incluse în
numărul de credite aferente programului de studii.
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(4) Admiterea la susŃinerea lucrării de disertaŃie este condiŃionată de obŃinerea
tuturor creditelor aferente disciplinelor obligatorii şi a celor opŃionale alese din planul
de învăŃământ.
(5) Studiile universitare de master se finalizează cu susŃinerea lucrării de
disertaŃie. Lucrarea de disertaŃie are alocate 10 credite de studiu transferabile, care
sunt atribuite în plus faŃă de cele ale programului de studii.
Art. 16. - Promovarea în anul următor de studii, la ciclurile de studii
universitare de licenŃă şi de master, se poate face cu obŃinerea unui număr de cel
puŃin 30 de credite de studiu transferabile la disciplinele obligatorii, studentul având
obligaŃia să obŃină numărul total de credite, prevăzute în planul de învăŃământ, până
la examenul de finalizare a ciclului de studii.
Art. 17. (1) - Universitatea organizează şi desfăşoară programe din ciclul III studii universitare de doctorat, în domeniile ŞtiinŃe militare şi InformaŃii şi Securitate
naŃională, cu durata de 3 ani.
(2) Studiile universitare de doctorat presupun parcurgerea a două etape
succesive: programul de pregătire universitară avansată şi programul de cercetare
ştiinŃifică.
(3) Programul de pregătire universitară avansată se realizează pe parcursul unui
semestru. Pregătirea se realizează potrivit planului de învăŃământ elaborat de şcoala
doctorală şi aprobat de senatul universităŃii.
(4) Disciplinele obligatorii şi opŃionale au alocate un număr de 30 de credite de
studiu transferabile.
(5) ObŃinerea creditelor este condiŃionată de susŃinerea cu succes a examenelor
la disciplinele la care doctoranzii doresc să obŃină credite.
Art. 18. - Pentru învăŃământul postuniversitar, desfăşurat preponderent prin
programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, creditele
de studiu transferabile se alocă disciplinelor prevăzute în planurile de învăŃământ cu
respectarea principiilor prevăzute în prezenta metodologie.
Art. 19. (1) - La nivelul facultăŃii se instituie o comisie, coordonată de
prodecanul pentru învăŃământ, care analizează modul în care au fost distribuite
creditele de studiu transferabile, în planurile de învăŃământ.
(2) În urma analizei, comisia propune consiliului facultăŃii adoptarea sau
refacerea planurilor de învăŃământ, după caz.
Art. 20. - Pe baza criteriilor menŃionate, numărul de credite de studiu
transferabile alocate disciplinelor, activităŃilor de proiectare şi stagiilor de practică
din planurilor de învăŃământ se stabileşte de către consiliul facultăŃii şi se aprobă de
senatul universitar, odată cu planul de învăŃământ.
Capitolul IV
ECHIVALAREA CREDITELOR DE STUDIU TRANSFERABILE
Art. 21. (1) - Punctele de credit asociate disciplinelor sunt transferabile în
interiorul UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”, de la facultăŃile din România
acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu, precum şi de la universităŃile din
străinătate acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu pe teritoriul Ńării unde
îşi desfăşoară activitatea.
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(2) La cererea studentului, adresată consiliului facultăŃii la începutul anului
universitar, creditele pentru o disciplină pot fi echivalate cu creditele obŃinute la o
disciplină cu tematică echivalentă de la o altă facultate sau specializare din cadrul
universităŃii.
(3) Creditele obŃinute de studenŃi, în programele internaŃionale, vor fi
echivalate în limita compatibilităŃii planurilor de învăŃământ ale instituŃiilor
implicate.
(4) Consiliul facultăŃii este abilitat să decidă asupra echivalării creditelor
obŃinute de studenŃi în cadrul altor programe de studii oferite de universitate sau de
alte universităŃi. Hotărârea consiliului facultăŃii este supusă validării senatului
universitar.
(5) Dacă numărul punctelor de credit obŃinute iniŃial este mai mic decât cel din
planul de învăŃământ al programului de studii gestionat de facultatea care
echivalează, departamentul care are în responsabilitate programul de studii stabileşte
capitole suplimentare pentru pregătire. În vederea obŃinerii diferenŃei de credite,
studenŃii vor fi evaluaŃi cu privire la dobândirea cunoştinŃelor şi competenŃelor
stabilite prin tematica suplimentară.
(6) Dacă numărul punctelor de credit obŃinute iniŃial este mai mare decât cel
din planul de învăŃământ al facultăŃii de destinaŃie, surplusul nu este consemnat peste
numărul punctelor credit de promovabilitate şi nu se echivalează cu punctele credit de
la alte discipline.
(7) Creditele realizate în condiŃiile prezentului articol se consideră obŃinute în
semestrul în care această disciplină figurează în planul de învăŃământ.
(8) În cazul examenelor echivalate, se va trece în suplimentul la diplomă
denumirea disciplinei din planul de învăŃământ al programului de studii gestionat de
facultatea unde a efectuat studiile, menŃionând la observaŃii că disciplina a fost
echivalată.
Art. 22. - Transferul creditelor este automat în cazul mobilităŃilor desfăsurate
sub egida programelor europene sau dacă perioada de studii s-a desfăşurat într-o
unitate de învăŃământ cu care Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” a încheiat
o convenŃie prealabilă. Se pot echivala maximum 120, respectiv 180 puncte credit
aferente întregii perioade de şcolarizare. Transferul creditelor se face automat în
cazul disciplinelor comune tuturor planurilor de învăŃământ.
Art. 23. - Creditele obŃinute de studenŃi la disciplinele din cadrul diferitelor
programe de studii, organizate pe baza convenŃiilor / protocoalelor de cooperare /
colaborare încheiate între Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” şi instituŃii de
învăŃământ similare din Ńară şi / sau din străinătate, se vor echivala în condiŃiile
stabilite în cadrul acestor convenŃii / protocoale.
Capitolul V
DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 24. - În cazul unui student, care la sfârşitul anului universitar şi în urma
susŃinerii examenelor restante în cadrul sesiunii de toamnă, nu a acumulat un minim
de credite, stabilit prin Carta Universitară, consiliul facultăŃii poate propune Senatului
UniversităŃii NaŃionale de Apărare exmatricularea acestuia.
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Art. 25. (1) - Anual, Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” elaborează,
prin SecŃia Management EducaŃional, un pachet informaŃional conceput sub forma
unui Ghid de studii pentru studenŃi, dar şi pentru informarea potenŃialilor parteneri de
cooperare interuniversitară.
(2) Ghidul de studii cuprinde, pe lângă elementele de identificare a
universităŃii, următoarele elemente: scurtă prezentare a structurii instituŃionale a
universităŃii şi a facilităŃilor oferite în campus; programele de studii oferite;
calendarul anului universitar; procedurile de înmatriculare; prezentarea sintetică a
planurilor de învăŃământ aplicabile în fiecare an de studiu; precizarea
perioadei/perioadelor din fiecare semestru/an universitar în care se fac opŃiuni pentru
disciplinele opŃionale şi facultative cuprinse în planurile de învăŃământ; regulile în
temeiul cărora se permite transferul de credite obŃinute prin promovarea unei/unor
discipline la alte facultăŃi/universităŃi; pentru toate ciclurile de studii universitare se
precizează setul de reguli pe baza cărora se asigură coerenŃa formării de cunoştinŃe şi
competenŃe pentru domeniul de pregătire.
(3) Ghidul de studii se afişează pe site-ul universităŃii cu cel puŃin două
săptămâni înainte de începerea anului universitar.
Art. 26. - La nivelul universităŃii, aplicarea sistemului de credite transferabile
intră în atribuŃiile locŃiitorului comandantului pentru învăŃământ (prorector).
Art. 27. (1) - Prevederile prezentei metodologii se aplică începând cu anul
universitar 2013-2014.
(2) La data de 30.09.2013, Metodologia de acoradre a creditelor transferabile
în Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, ediŃie 2009, se abrogă.
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