
REGULAMENT 

cu privire la organizarea şi desfăşurarea instruirii la disciplinele repetate 
 

1. Prezentul vine să completeze Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
procesului de învăţământ bazat pe sistemul de credite, care prevede repetări 
de discipline cu achitarea taxei respective.  

2. Repetarea disciplinei şi a tuturor activităţilor aferente ei se efectuează în 
următoarele cazuri:  

- nu s-a obţinut minimul de 50% din punctajul evaluărilor curente 
pentru activităţile din timpul semestrului şi ca rezultat studentul n-a 
fost admis la examen (colocviu); 

- studentul n-a promovat examenul (colocviul) în cadrul sesiunii de 
examene şi colocvii precum şi în cadrul celor două reexaminări 
regulamentare; 

- reînmatriculării după întrerupere de studii cu programare de diferenţe 
cauzate de modificarea planului de învăţământ; 

- transferării de la o altă instituţie de învăţământ cu programare de  
diferenţe. 

3. Taxa de disciplină se achită pentru repetarea unei discipline şi a tuturor 
activităţilor aferente ei şi se percepe pentru a acoperi cheltuielile ocazionate 
de instruirea suplimentară a studentului în cadrul unei sau alteia discipline, 
în cazurile stipulate în p.2 al prezentului Regulament.  

4. Valoarea taxei de disciplină se stabileşte prin împărţirea valorii taxei anuale 
de studii la 60 puncte credite şi înmulţirea la numărul de credite alocate 
disciplinei care urmează a fi repetată.  

5. Repetarea disciplinei se efectuează în următorul an universitar în cadrul 
formaţiunilor de studii (serii, grupe) create în acest scop.  

6. Formaţiunile de studii pentru repetarea disciplinelor se creează, fie în cadrul 
universităţii, fie în cadrul fiecărei facultăţi, pornind de la numărul de 
solicitanţi pentru repetarea acestora şi de la conţinutul programelor de 
învăţământ, după caz.  

7. Înscrierea în formaţiunile de studii pentru repetarea disciplinelor se 
efectuează în baza cererilor adresate de student în numele decanului  
facultăţii.  

8. Decanii facultăţilor vor aproba cererile studenţilor şi conform prevederilor 
p.4 al prezentului Regulament vor indică valoarea taxei de disciplină, care se 
va achita de către ei în contabilitatea universităţii. Includerea studenţilor în 
listele formaţiunilor de studii şi admiterii la activităţile didactice desfăşurate 
în ele pentru repetarea disciplinelor se va efectua la prezentarea cotorului 
bonului de achitare a taxei. 

9. Secţia de planificare va elabora devize de cheltuieli necesare desfăşurării 
instruirii în cadrul formaţiunilor de studii create pentru repetarea 
disciplinelor.  

10. Instruirea la disciplinele repetate se va efectua în afara orelor programate în 
orarul de bază, conform unui orar suplimentar, întocmit de decanate. 


