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REGULAMENT DE TRANSFER AL STUDENȚILOR

1. Dispoziții generale
Art. 1. Transferul studenților români și străini la/de la Academia de Muzică „Gh. Dima” se
realizează în conformitatea cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, cu Ordinul MEN 4722/29.09.2000 cu privire la transferul studenților din
instituțiile de învățământ superior de stat, Ordinul MECTS 3617/16.03.2005 privind aplicarea
generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile, Ordinul MECTS nr. 3223/2012
pentru aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate,
Regulamentul propriu de aplicare a sistemului ECTS și cu prezentul Regulament de transfer al
studenților.
Art. 2. Transferul studenților în Academia de Muzică ține cont de principiul „resursele
financiare urmează studentul”, cel în cauză păstrându-și statutul de „student bugetat” sau
”student cu taxă”.
2. Condiții de realizare a transferurilor
Art. 3. (1) Transferul se poate face în cadrul aceleiași facultăți sau între facultăți aparținând
aceluiași domeniu, cu respectarea criteriilor de transfer specifice fiecărei facultăți.
(2) În Academia de Muzică ”Gh. Dima” este posibil transferul unui student, la cerere, de la o un
program de studii la altul, de la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu legislația în
vigoare și în baza sistemului de credite transferabile (European Credit Transfer Sistem – ECTS),
în condițiile compatibilității planurilor de învățământ, a respectării criteriilor de performanță
profesională stabilite de fiecare facultate și a existenței unor motive bine întemeiate.
(3)Transferarea studentului poate fi solicitată:
- spre o altă instituţie de învăţământ muzical superior, caz în care Facultatea va elibera
documentele necesare în condiţiile de taxă prevăzute de Senat;
- de la o instituţie similară de învăţământ superior, cu aprobarea Decanului. Consiliul
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profesoral va hotărî echivalările matricole astfel încât să poată fi stabiliţi anii absolviţi şi anul
formal de înmatriculare. Diferenţele de plan vor trebui refăcute similar disciplinelor
nepromovate;
- de la o instituţie diferită de învăţământ muzical superior, cu aprobarea Consiliului
facultăţii. În acest caz, Consiliul profesoral va solicita informaţii detaliate asupra disciplinelor
parcurse de solicitant, privind notele sau calificativele obţinute, planul de învăţământ al
disciplinelor şi programele analitice aferente, urmând să analizeze asupra eventualelor echivalări,
a diferenţelor, a oportunităţii susţinerii unor teste preliminare, cât şi asupra anului în care se face
înmatricularea. Vor fi constataţi anii absolviţi şi se va decide asupra anului formal de
înmatriculare;
- de la o altă specializare a Facultăţii, caz în care Consiliul profesoral va stabili
echivalările şi diferenţele necesare, acestea din urmă fiind tratate în maniera disciplinelor
nepromovate.
(4) Studenţii care urmează specializări multiple vor urma procedurile de echivalări şi diferenţe
similare celor stabilite în cazul transferurilor.
Art. 4. (1) Transferul se poate realiza numai înainte de începerea unui nou an universitar, dar cu
condiția ca studentul să fie integralist.
(2) Cererile de transfer trebuie depuse la secretariatul facultății cu cel puțin 10 zile înainte de
începerea anului universitar.
(3) Taxa de transfer este prevăzută în Regulamentul taxelor aprobat de Senat.
(4) În cazul transferului de la o altă universitate este necesară dovada transferului alocaţiei
bugetare a celui în cauză.
Art. 5. Nu se acceptă transferul studenților în timpul anului universitar și înainte de ultimul an de
studii.
Art. 6. Studenții care doresc să se transfere de la AMGD trebuie să obțină aprobarea Consiliului
Facultății la care sunt studenți, să achite toate datoriile față de instituție și să prezinte dovada
acceptării lui la instituția pentru care cere transferul. Este necesară și dovada transferului
alocaţiei bugetare a celui în cauză, în situaţia transferului de la o altă Universitate.
Art. 7. Examenele de diferenţă stabilite pentru realizarea transferurilor vor fi susţinute în primul
semestru al anului universitar, în condiţii de gratuitate. Examenele de diferenţă pot fi promovate
şi în anii următori, dar numai după achitarea taxelor aferente, aprobate de Senat pentru anul în
curs.

3. Competențe privind aprobarea transferului studenților
Aprobarea cererilor de transfer este de competenţa:
Art. 8. Decanului facultăţii, când se solicită transferarea de la o specializare la alta în cadrul
aceleiași facultăţi a AMGD.
Art. 9. Senatului când se solicită transferul de la o facultate la alta în cadrul AMGD, dar este
necesar avizul favorabil, obținut în prealabil de conducerile facultăţilor implicate în transfer.
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Art. 10. Rectorului Universităţii, când se solicită transferarea de la o facultate din cadrul
Academiei de Muzică „Gh. Dima” la o facultate aparţinând unei alte universităţi. În această
situație, cererile trebuie să fie avizate favorabil, în prealabil, de conducerile facultăţilor implicate
în transfer.
Art. 11. (1) După aprobarea cererii de transferare la Academia de Muzică „Gh. Dima” din ClujNapoca, Rectorul instituției emite decizia de înmatriculare a studentului transferat în care se
precizează anul de studii în care acesta va fi înscris şi forma de finanţare.
(2) Studentul are obligaţia achitării taxei de înmatriculare, după care primeşte carnetul de student
şi legitimaţia de transport.
Art. 12. Studentul care a obținut aprobarea cererii de transfer de la Academia de Muzică „Gh.
Dima” din Cluj-Napoca la altă universitate are obligaţia achitării taxei de transfer şi restituirii
carnetului de student şi a legitimaţiei de transport la secretariatul facultăţii de la care pleacă,
ocazie cu care se eliberează actele de studii aflate în dosarul personal depus la înscrierea la
AMGD.
4. Dispoziții finale
Art. 13. Aprobarea Regulamentului pentru transferul studenților este de competența Senatului
Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca.
Art. 14. Modificarea prezentului regulament se face numai cu avizul Senatului Academiei de
Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca.

Rector,
Conf. univ. dr. Vasile Jucan

Aprobat în ședința Senatului AMGD din 6 decembrie 2012
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