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Metodologia 

privind transferul rezultatelor formative între programe de studii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 1 

Prevederi generale 

 

Art. 1.1. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 

3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile și 

metodologia Sistemului European de Credite Transferabile1, prezentul Regulament stabilește 

cadrul general de rezolvare a solicitărilor de transfer al rezultatelor profesionale obținute 

de studenții-doctoranzi ca urmare a promovării unor discipline cuprinse în planurile de studii 

universitare. 

Scopul urmărit este încurajarea mobilității studenților (în conformitate cu principiile 

sistemului Bologna), în condițiile omogenizării profilului academic al studenților mobili și 

asigurării finalităților formative stabilite de SCOSAAR. 

Regulamentul urmează principiile Sistemului European de Credite Transferabile, conform 

cărora: 

- disciplinele sunt caracterizate prin finalități formative exprimate în termeni de competențe, 

respectiv ce va ști, va înțelege și va fi capabil să facă studentul-doctorand după promovarea 

disciplinei; 

- creditele alocate unei discipline măsoară cantitatea de muncă necesară studentului mediu 

pentru atingerea finalităților formative proprii acelei discipline; 1 credit ECTS = 25-30 ore 

muncă necesară studentului, incluzând timpul alocat predării (ore-contact), studiului 

individual și procedurilor de evaluare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ECTS Users’ Guide, European Commision, Directorate-General for Education and Culture, 

Bruxelles, 2009. Vezi http://www.iaim.ro/universitatea/ects/ECTS_Users_Guide_2009.pdf  
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- acordarea creditelor confirmă dobândirea competențelor proprii disciplinei de către 

studentul promovat, respectiv atingerea finalităților formative; 

- transferul creditelor aferente unor discipline cuprinse în planuri de învățământ diverse 

implică echivalența finalităților formative proprii disciplinelor respective; 

- indiferent de sistemul de notare (ce diferă de la țară la țară), nota obținută exprimă 

performanța studentului în atingerea finalităților formative și situarea lui într-o 

ierarhie a grupului evaluat în aceleași condiții (v. scala notelor ECTS European Credit 

Transfer System) 

 

Art. 1.2. Transferul creditelor se face pe baza evaluării comparative a finalităților formative 

aferente disciplinelor promovate de student, cu cele ale disciplinelor din planul de învățământ 

al programului de studii către care se solicită transferul. 

 

Art. 1.3. In cazul în care nu există un acord prealabil între instituții privind recunoașterea 

creditelor, transferul acestora este posibil numai dacă facultatea care acordă calificarea 

recunoaște creditele și finalitățile formative asociate lor ca fiind relevante pentru programul 

de studii vizat de transfer, pe baza unor informații complete privind competențele dobândite 

și modul de evaluare, certificate oficial de instituția care a acordat creditele. 

 

Art. 1.4. Creditele corespunzătoare unor discipline cu finalități formative echivalente sunt 

recunoscute, transferate și acumulate în portofoliul studentului-doctorand, indiferent de anul 

de studii în care se regăsesc respectivele discipline în planul studiilor universitare de doctorat 

către care se solicită transferul. 

 

Art. 1.5. Având în vedere finalitatea formativă distinctă a ciclurilor de studii universitare de 

doctorat, transferul de credite poate fi operat numai în cadrul aceluiași ciclu de studii 

universitare. (cf. Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 3617/2005, Art.5, par.2) 

 

Art. 1.6. Studenții-doctoranzi  înmatriculați la studii de doctorat într-un anumit domeniu la 

alte instituții de învățământ superior acreditate se  pot transfera la programe de studii oferite 

de SCOSAAR numai în cadrul aceluiași domeniu. 

 

Art. 1.7. Aprobarea transferului unui student-doctorand de la un program de studii universitare 

de doctorat la altul este condiționată de posibilitatea echivalării a min. 2/3 din creditele 

acumulate (respectiv echivalența a min. 2/3 din competențele dobândite de student- doctorand 

cu cele specifice programului de studii către care solicită transferul). Poate solicita transferul 

la un alt program de studiu numai studentul-doctorand care a absolvit cel puțin primul an și 

a acumulat min. 2/3 din creditele corespunzătoare anilor studiați în programul unde este 

înmatriculat. 

 

Art. 1.8. In cazul transferării studentului-doctorand, disciplinele neacoperite prin transfer de 

credite se constituie ca „diferențe” în sarcina studentului-dotorand transferat, urmând ca el să 

obțină creditele aferente acestor discipline prin frecventarea și promovarea disciplinelor 

respective, în plus față de activitățile didactice curente. 

 

În cazul în care rezultă ca diferențe mai mult de 20 de credite, acestea pot fi recuperate pe 

parcursul mai multor ani de studii consecutivi, conform unui plan de studii al studentului-

doctorand, cu respectarea regulamentelor aplicabile. 
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Capitolul 2 

Prevederi speciale 

 

Art. 2.1. În cazul perioadelor de studii efectuate pe cont propriu în instituții de învățământ 

superior din străinătate care au adoptat Sistemul European de Credite Transferabile, 

recunoașterea rezultatelor obținute va avea în vedere echivalența finalităților formative ale 

fiecărei discipline promovate cu cele ale disciplinelor din programul de studii din cadrul 

SCOSAAR pentru care se solicită echivalarea, pe baza metodologiei ECTS (ECTS Users’ 

Guide). 

 

Art. 2.2. În cazul perioadelor de studii efectuate în afara spațiului academic european, 

recunoașterea rezultatelor va avea în vedere echivalența finalităților formative între 

disciplinele promovate la universitățile din străinătate și cele ale disciplinelor din programul 

de studii din cadrul SCOSAAR pentru care se solicită echivalarea; stabilirea numărului de 

credite se va baza pe extrapolarea metodologiei ECTS cu referire la raportul între numărul de 

credite și efortul studentului-doctorand precum și pe corespondența între finalitățile formative 

echivalate și numărul de credite corespunzătoare lor în cadrul programului de studii către care 

se solicită transferul. 

 

Art. 2.3. Stabilirea corespondenței între notele obținute de studenții-doctoranzi în universități 

din străinătate cu alte sisteme de notare decât cel din România, și notele din sistemul național, 

se va baza pe metodologia prevăzută în ECTS Users’ Guide (ECTS Grading Scale). 

 

Art. 2.4. Conform prevederilor Legii 1/2011, Art. 147, alin. (2), studiile efectuate în cadrul 

programului de studii întrerupt ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor 

Codului de etică și deontologie universitară nu pot fi recunoscute în cazul unei noi 

înmatriculări. 

 

 

Capitolul 3 

Dispoziții finale și tranzitorii 

 

Art. 3.1. Sarcina punerii în aplicare a prezentului Regulament revine Comisiei de echivalare 

a studiilor, susținută logistic de Compartimentul SCOSAAR, persoana responsabilă cu 

doctoratele din cadrul institutului organizator de doctorate. Comisia de echivalare va fi 

numită de Consiliul Științific la solicitarea Președintelui SCOSAAR.  Regulamentul și 

Procedura aferentă vor fi transmise institutelor organizatoare de doctorat și vor fi publicate 

pe site-ul SCOSAAR și IOD. Comisia de echivalare a studiilor va urmări aplicarea corectă a 

„Procedurii de solicitare și aprobare a transferului rezultatelor formative între programe de 

studii” de către compartimentele implicate. 

Anual se va stabili „calendarul” privind solicitările de transfer prin afișare și publicare pe 

site-ul SCOSAAR și IOD. 

Art. 3.2. Pentru a promova transferabilitatea creditelor între SCOSAAR și celelalte instituții 

de învățământ superior românești acreditate ce organizează studii universitare de dotorat, 

Comisia de echivalare va face o analiză comparativă a disciplinelor studiate și a finalităților 

formative conferite și va propune o „matrice” de transferabilitate între aceste programe, pe 

care o va supune aprobării Consiliului Științific. 

Art. 3.3. Eventualele modificări/actualizări ulterioare ale Regulamentului se aprobă de către 

Prezidiul Academiei Române. 
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Procedura de solicitare și aprobare a transferului rezultatelor        între programe de studii 

 

1. Studenții care doresc transferul la programe de studii oferite de SCOSAAR și/sau transferul 

de credite acumulate în cadrul unor programe de studii din afara SCOSAAR, vor depune un 

dosar de solicitare a transferului cu conținutul descris mai jos. 

 

Dosarele se depun în prima jumătate a lunii septembrie la institutul organizator de doctorate, 

în perioada fixată prin „calendarul” întocmit și publicat anual. Institutul organizator de 

doctorate (IOD) și Compartimentul SCOSAAR va afișa pe site  „Procedura de solicitare a 

transferului”. 

 

Depășirea termenului de depunere a dosarelor, precum și dosarele găsite incomplete la termenul 

limită, determină amânarea deciziei privind transferul pentru următorul an universitar. 

 

2. Dosarele solicitanților vor cuprinde: 

 

2.1. În cazul studenților-doctoranzi din cadrul SCOSAAR care solicită recunoașterea creditelor 

obținute anterior în alte programe de studii decât cel urmat în momentul solicitării: 

 a) cerere, cu precizarea disciplinelor între care se solicită echivalarea și a programelor 

de studii din care acestea fac parte; 

 b) dovadă privind notele și numărul de credite obținute la disciplinele promovate 

pentru care se solicită echivalarea; 

 c) descrierea sumară a disciplinei/disciplinelor promovate, conform OMEC nr. 

3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile, 

practica universitară internațională și metodologia ECTS (nu este necesară pentru discipline 

promovate în cadrul SCOSAAR); aceasta va evidenția: 

- finalitățile formative (learning outcomes) 

- principalele capitole/teme studiate 

- numărul de ore-contact 

- procedura de evaluare 

- numărul de credite acumulate prin promovare. 

 

2.2. În cazul studenților-doctoranzi ai SCOSAAR care solicită recunoașterea creditelor 

acumulate în cadrul unor perioade de studii  efectuate în străinătate: 

 a) cerere, cu acordul de principiu al Directorului de Departament și Președintelui 

SCOSAAR care organizează programul de studii către care se solicită transferul creditelor; 

 b) notele și numărul de credite obținute la disciplinele promovate ; 

 c) planul de învățământ aferent programului de studii frecventat, cuprinzând 

disciplinele, numărul de ore-contact și numărul de credite alocate fiecărei discipline (credite 

ECTS sau alte tipuri de credite formative, caz în care se va preciza modul de alocare); în cazul 

altor sisteme de notare se vor indica și gradațiile ECTS corespunzătoare notelor; 

 d) descrierea sumară a fiecărei discipline promovate, în conformitate cu practica 

universitară internațională și metodologia ECTS; aceasta va evidenția: 

 - finalitățile formative (learning outcomes) 

 - principalele capitole/teme studiate 

 - numărul de ore-contact 

 - procedura de evaluare 

 - numărul de credite acumulate prin promovare 
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2.3. În cazul studenților înscriși la alte instituții de învățământ superior acreditate, românești 

și străine, care solicită transferul la programe de studii din cadrul SCOSAAR: 

 a) cerere, cu acordul de principiu al Directorului de Departament și Președintelui 

SCOSAAR care organizează programele de studii între care  intervine transferul; 

 b) notele și numărul de credite obținute la disciplinele promovate; 

 c) planul de învățământ aferent programului de studii frecventat, cuprinzând 

disciplinele, numărul de ore-contact și numărul de credite alocate fiecărei discipline (credite 

ECTS sau alte tipuri de credite formative, caz în care se va preciza modul de alocare); în cazul 

altor sisteme de notare se vor indica și gradațiile ECTS corespunzătoare notelor; 

 d) descrierea sumară a fiecărei discipline promovate, conform OMEC nr. 3617/2005 

privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile, practica 

universitară internațională și metodologia ECTS; aceasta va evidenția: 

 - finalitățile formative (learning outcomes) 

 - principalele capitole/teme studiate 

 - numărul de ore-contact 

 - procedura de evaluare 

 - numărul de credite acumulate prin promovare 

 

3. Persoana responsabilă din cadrul institutului organizator de doctorate va verifica conținutul 

dosarelor depuse în raport cu prevederile prezentei și va transmite Compartimentului 

SCOSAAR pentru a înainta dosarul Comisiei de echivalări numai dosarele complete. 

4. Comisia de echivalare analizează documentele din dosarele solicitanților din perspectiva 

prevederilor „Regulamentului privind transferul rezultatelor formative între programe de 

studii”. 

 

Unde este cazul, Comisia poate cere solicitanților să furnizeze informații și documente 

suplimentare. 

 

5. Pe baza analizei dosarelor, Comisia întocmește fișe de echivalare și un referat defalcat 

corespunzător programelor de studii pentru care există solicitări de transfer. Pentru fiecare 

solicitant și program de studii vizat, în concordanță cu prevederile „Regulamentului privind 

transferul rezultatelor formative între programe de studii” referatul cuprinde 

propuneri/recomandări privind: 

 - disciplinele, numărul de credite echivalabile și notele aferente; 

 - posibilitatea/imposibilitatea aprobării transferului; 

 - disciplinele și numărul de credite-diferență în sarcina studentului-doctorand; 

 - posibilitățile de recuperare a creditelor-diferență (eșalonare în timp). 

 

Referatul Comisiei este înaintat conducătorului de doctorat și Directorului de Departament. 

 

6. Pe baza Raportului Comisiei și a rezultatelor selecției (unde este cazul), se  propune 

aprobarea/neaprobarea solicitărilor de transfer al rezultatelor formative acumulate. Raportul 

Comisiei, cu aprobarea Directorului de Departament este transmisă Președintelui SCOSAAR 

spre aprobare. 

 

7. Pe baza Raportului Comisiei și aprobării Directorului de Departament și Președintelui 

SCOSAAR, se vor emit deciziile de înmatriculare a studenților-doctoranzi transferați. 

Compartimentul SCOSAAR transmite deciziile către persoana responsabilă din cadrul 
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institutelor de doctorat  și către studenții solicitanți în cel mai scurt timp posibil și nu mai târziu 

de 15 noiembrie. 

 

Decizia de înmatriculare va fi însoțită de „fișa de echivalare”, elaborată de Comisia de echivalări, 

care va cuprinde: 

 - disciplinele echivalate (din programul de studii frecventat anterior), notele aferente 

și numărul de credite; 

 - disciplinele ce constituie diferențe, urmând a fi promovate de student în paralel cu 

studiile curente; 

 - condițiile în care trebuie recuperate diferențele (intervalul de timp maxim admis). 

 

8. Pentru studenții transferați la SCOSAAR de la alte universități, frecventarea disciplinelor 

stabilite ca diferențe și susținerea evaluărilor aferente se face pe perioada unui singur an 

universitar (pentru primele două sesiuni de evaluare succesive). 

 

9. Calendarul procedurii de solicitare și aprobare a transferurilor se actualizează anual și se 

publică pe site-ul SCOSAAR și IOD pentru transferurile ce vizează următorul an universitar. 

Împreună cu „calendarul” se va publica și conținutul dosarelor de solicitare a transferului. 

 

10. După necesități, se va putea modifica/actualiza Procedura cu aprobarea Consiliului Științific 

și a Președintelui SCOSAAR..  


