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Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului 

ACADEMIA DE MUZICA  “GHEORGHE DIMA” 

STR. I.C. BRATIANU 25, 400079 CLUJ─NAPOCA, ROMANIA 

TEL. 0040─264─593879; FAX: 0040─264─593879 

 

 

REGULAMENT 

de aplicare a Sistemului European de Acumulare şi Transfer de  

Credite de Studii (ECTS) 

 

I. Definiţii ș i prevederi generale 

Art.1. Prezentul regulament descrie modul de aplicare a Sistemului European de Acumulare 

şi Transfer de Credite de Studii (ECTS) în Academia de Muzică “Gheorghe  Dima” Cluj-

Napoca.  

Art. 2. Regulamentul este elaborat în acord cu Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 / 2011  

Art. 3. Definirea termenilor utilizaţi în prezentul este următoarea:  

3.1. ECTS - Sistemul European de Acumulare şi Transfer de Credite de Studii, 

adoptat de Comisia Europeană;  

3.2. Creditul – desemnează o unitate convenţională întrebuinţată pentru a calcula 

volumul de muncă individuală necesar studentului pentru a atinge obiectivele educaţionale ale 

unei materii, într-o perioadă de timp definită; 

- 2.a. Un credit corespunde la 25 – 30 ore de muncă individuală;  

- 2.b . Cantitatea normală de muncă specifică unui an universitar are ca echivalent 60 de 

credite. Unui semestru îi corespund 30 de credite;  

- 2. c. Creditele nu evaluează competenţele studenţilor şi nu trebuiesc confundate cu nota;  

- 2. d. Creditele măsoară volumul de muncă al al studentului, nu volumul de muncă al 

cadrului didactic;  

- 2. e. Sistemul de credite nu ierarhizează disciplinele; importanţa acestora este evidenţiată 

prin prin clasificarea disciplinelor în obligatorii, opţionale şi facultative;  

- 2. f. Creditele aferente unei materii se calculează prin raportare la cantitatea totală de muncă 

necesară pentru finalizarea studiilor aferente unui an universitar.  

3.3. Alocarea creditelor. Din numărul total de credite prevăzut pentru programul de 

de studii se alocă un anumit număr de credite fiecărei componente (discipline). 

3.4. Munca individuală reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate de un student 

pentru însuşirea, pregătirea şi promovarea unei discipline (prezenţă fizică la cursuri, 

seminarii, lucrări practice, tutoriat, studiu individual, elaborarea de lucrări sau portofolii etc. 

ș i examinarea). 

3.5. Creditul transferat reprezintă unitatea 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. 

3.6. Acordarea creditelor se face în momentul promovării disciplinei. Aceasta 

certifică faptul că, pentru rezultatul obţinut la evaluare, a fost desfăşurat volumul de muncă 

definit prin numărul unităţilor de credit.  
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3.7. Credit obţinut (acordat) reprezintă unitatea de credit validată prin susţinerea şi 

promovarea examinării la o disciplină dată. 

a. Numărul de credite alocat unei discipline este condiţionat de volumul de muncă necesar 

studentului pentru a atinge obiectivele educaţionale ale unei materii;  

b. În AMGD Cluj-Napoca sunt utilizate doar unităţi de credit (fără fracţiuni);  

c. Nu se poate aloca mai puţin de o unitate de credit unei discipline.  

d. Creditele acordate unei discipline nu se pot obţine în etape. 

e. Promovarea unei discipline (obţinerea credituelor) presupune obţinerea notei minime 5 

(cinci) sau a calificativului admis.  

3.8. Creditul restant (neacordat) reprezintă unitatea de credit corespunzătoare unei 

materii a cărei studiere nu a fost validată prin promovarea examenului aferent. 

3.9. Creditul în avans  este acea unitate de credit obţinută, în anumite condiţii 

prevăzute de regulamentele AMGD, prin studierea unor materii aferente anului superior celui 

în care este înmatriculat studentul. 

3. 10. Creditul suplimentar se obţine prin frecventarea şi promovarea unei discipline 

opţionale sau facultative, care nu este cuprinsă în curricula obligatorie a programului de 

studii. Creditele suplimentare nu pot substitui creditele aferente materiilor obligatorii.  

3. 11. Acumularea de credite reprezintă totalitate creditelor totalizate de student la un 

moment dat. Acumularea are finalitate temporală:  

- a. promovarea studentului într-un an de studii superior este condiţionată de acumularea unui 

număr minim de credite;  

- b. absolvirea programului de studii este condiţionată de acumularea tuturor creditelor 

aferente programului; 

 3.12. Mobilitatea este acea activitate educaţională efectuată de student în altă 

instituţie decât cea în care este înmatriculat, pe baza unui acord bilateral;  

3.13. Acordul bilateral este documentul cadru încheiat între două instituţii pentru 

derularea unui program de mobilitate a studenţilor, utilizând ECTS;  

3.14. Contractul de mobilitate este contractul 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;  

3.15.Decizia de recunoaştere a creditelor este documentul care atestă recunoaşterea 

creditelor obţinute de un student în urma studiilor efectuate într-o altă instituţie sau în urma 

unei mobilităţi; 

3.16. Foaia matricolă parţială (Situaţia şcolară, Transcript of records) este 

documentul care cuprinde disciplinele studiate, calificativele şi creditele obţinute de student 

într-o perioadă de studii determinată. 

 

Art. 4. În Academia de Muzică “Gheorghe  Dima” Cluj-Napoca, sistemul ECTS îndeplineș te 

următoarele funcţii:  

a. de evaluare a acumulării cunoştinţelor studenţilor (evidenţa rezultatelor profesionale 

ale studenţilor); 

b. de clasificare a studenţilor în funcţie de performanţele individuale ale fiecăruia; 

c. de transfer, adică de apreciere şi echivalare a studiilor efectuate în alte instituţii de 

învăţământ superior, din ţară sau străinătate. 

Art. 5. Sistemul ECTS se aplică la toate formele de învăţământ (zi, ID),  la nivelul studiilor de 

licenţă, masterat şi doctorat.  

Art. 6. Aplicarea sistemului creditelor transferabile intră în atribuţiile prorectorului 

responsabil cu activităţi didactice. 
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Art. 7. Aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din regulamentele bazate pe ECTS revine 

structurilor academice care coordonează procesul didactic la fiecare nivel în parte (licenţă, 

masterat, doctorat). 

 

II. Standarde de creditare 
Art. 8. Echivalentul numeric pentru cantitatea normală de muncă specifică unui an universitar 

este de 60 de credite, iar a unui semestru, de obicei, de 30 de credite. Pentru un întreg ciclu de 

studii numărul total de credite va fi de 180 de credite (învăţământul pe trei ani), de 240 de 

credite (învăţământul pe 4 ani) şi de 120 de credite (învăţământul de master de 2 ani). 

 

 

Art. 9. În Academia de Muzică “Gheorghe  Dima” Cluj-Napoca valoarea unităţii de credit 

practicată se stabileşte astfel: 

a) semestrul cu 16-18 săptămâni format din 14 săptămâni de activităţi didactice şi 2-4 

săptămâni de sesiune 

b) un timp instituţionalizat de învăţare pe săptămână de minim 45 de ore din care: 24 de 

ore/săptămână pentru activităţi didactice şi 21/săptpmână ore pentru activităţi de învăţare. 

Art. 10. Modalitatea de calculare a creditelor pentru disciplinele din Planurile de învăţământ 

se găseș te în Procedura de calcul al pachetelor de credite elaborată de fiecare facultate. 

 

 

III. Aplicarea ECTS pentru evidenţa rezultatelor profesionale ale 

studenţilor (funcţia de evaluare a acumulării cunoştinţelor) 
 

Art. 11. Modalitatea de aplicare a ECTS pentru evidenţa rezultatelor profesionale ale 

studenţilor este descrisă în: 

- Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din fiecare facultate,  

- Regulamentul ș colii doctorale. 

 

Art.12. Creditele se alocă tuturor disciplinelor (obligatorii, opţionale şi facultative) oferite în 

cadrul planurilor de învăţământ. Disciplinele de studiu obligatorii şi opţionale ale unui an 

universitar sunt creditate în limita celor 60 de credite aferente.  
Art.13. Obţinerea creditelor atribuite unei discipline este condiţionată de promovarea acelei 

discipline. Nota minimă de promovare este 5. 

Art. 14. Opţiunea studentului pentru disciplinele facultative şi/sau opţionale peste limita 

minimă impusă de planul de învăţământ permite acestuia acumularea de credite suplimentare.  

Art. 15. Disciplina obligatorie “Educaţie fizică” se creditează cu 3 credite pe semestru, peste 

creditele obligatorii. 

Art. 16. Pe durata unui ciclu de studii, creditele obţinute de un student sunt imperisabile.  

Obţinerea creditelor atribuite unei discipline este condiţional de promovarea acelei discipline. 

Nota minimă de promovare este de 5. 

Art. 17. Studentul care nu a obţinut numărul de credite necesar promovării în următorul an 

universitar trebuie să se conformeze, la reînmatriculare, cerinţelor planului de învăţământ în 

derulare pentru promoţia cu care îşi reiau studiile. 

Art. 18. Disciplinele promovate, implicit creditele aferente, se recunosc în orice situaţie, mai 

puţin în cea de exmatriculare. 

Art. 19. Creditele odată obţinute se recunosc pe întreaga durată a şcolarizării şi recunoaşterea 

lor nu este afectată de modificarea programului sau planului de învăţământ.  
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Art. 20. Creditele sunt transferabile între structurile aparţinând unor specializări sau domenii 

diferite (transferul structural); regula generală este de a permite interpretarea flexibilă a 

regimului de disciplină de domeniu sau complementară. 

Art. 21. Creditele sunt transferabile de la o unitate de învăţământ la alta pe discipline, pe 

grupuri de discipline (module) sau pe perioade compacte de studiu. Transferul se face la 

cererea studentului pe baza unei convenţii între instituţiile de învăţământ implicate. 

Art. 22. Modificări ale articolelor privitoare la ECTS în regulamentele enumerate în art. 8 

trebuie să se reflectă în mod corespunzător în prezentul regulament.  

Art. 23. Prevederile referitoare la utilizarea ECTS ca instrument de evaluare a acumulării î n 

cazul înscrierii şi reînmatriculării sunt stipulate în funcţie de specificul fiecărei facultăţi în 

Regulamentele de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice  
Art. 24. Aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS) în cazul mobilităţilor 

se regăseș te în Metodologia de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate  în 

străinătate. 
 

 

IV. Aplicarea ECTS pentru calcularea performanţelor individuale ale 

studenţilor şi clasificarea acestora 
 

Art. 25. 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. 26. Media ponderată este componentă a criteriilor utilizate pentru exprimarea 

performanţelor profesionale anuale ale studenţilor. În funcţie de medie, studenţii beneficiază 

de locuri de burse şi locuri în cămine. 

Art. 27.  Modul de aplicare a clasificării obţinute cu ajutorul ECTS este prezentat în:  

a. Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor;  

b. Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi;  

c. Regulamentul de cazare a studenţilor în camin.  

 

 

V. Aplicarea ECTS pentru aprecierea şi echivalarea studiilor efectuate 

în alte instituţii de învăţământ superior, din ţară sau străinatate 

  
Art. 28. Prin utilizarea ECTS pentru aprecierea studiilor efectuate în alte instituţii de 

învăţământ superior, din ţară sau străinatate, se realizează funcţia de transfer a unităţilor de 

credit.  

Art. 29. Utilizarea ECTS pentru evaluarea şi echivalarea studiilor universitare efectuate în 

alte instituţii este descrisă în Metodologia pentru recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau 

a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate.  

Art. 30.  AMGD îşi rezervă dreptul de a refuza echivalarea studiilor efectuate în instituţii cu 

care nu există convenţii de recunoaştere a studiilor sau care nu aplică sistemul ECTS. 

Hotărârea în aceste cazuri este luată de către Biroul Consiliului 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 străinătate. 

Art. 32. Actele necesare pentru echivalarea şi recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate de 

studenţii AMGD Cluj-Napoca, în cadrul programelor de schimburi universitare ERASMUS sau a 
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altor acorduri interuniversitare sunt precizate în Metodologia pentru recunoaşterea şi 

echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate. 

Art. 33. Creditele obţinute în străinătate trebuie să fie aferente unor discipline pe care studentul ar 

urma să le studieze la AMGD Cluj-Napoca în anul universitar în care este înmatriculat şi în care 

efectuează deplasarea. 

 

 

VI. Dispoziţii finale  
Art. 34. Calcularea numărului de unităţi de credit aferente unei materii este efectuată:  

a. de către Biroul consiliului fiecărei facultăţi;  

b. la introducerea sistemului ECTS ca instrument în AMGD şi de fiecare dată când apare o 

schimbare a fiș ei disciplinei;  

c. după o metodologie unică pe instituţie, elaborată de către prorectoratul cu probleme de 

învăţământ în colaborare cu decanatele facultăţilor.  

Art. 35. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării sale de către Senatul AMGD. 

Art. 36. Din momentul intrării în vigoare a regulamentului, se abrogă orice dispoziţii  

contrare. 

 

 

Anexa 

 Echivalentul calificativelor ECTS cu notele din sistemul de învăţământ din România 

ECTS  NOTA (RO)  DEFINIŢIE  

A 10 excelent  

(performanţă deosebită sau erori minore)  

B 9 foarte bine  

(deasupra mediei, dar cu unele erori)  

C 7-8 bine  

(rezultat în general bun, dar cu un număr de erori notabile)  

D 6 satisfăcător  

(acceptabil, cu lipsuri semnificative)  

E 5 suficient  

(întruneşte criteriile minime)  

Fx 4 respins  

(mai este necesară muncă înainte de acordarea creditului)  

F 3 respins  

(este necesară considerabil de multă muncă suplimentară)  

 

Aprobat în şedinţa Senatului din data de 27 sept. 2012. 

 

Rector, 

conf. univ. dr. Vasile Jucan 

 


