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Regulament de organizare şi desfăşurare a programelor de 

formare şi dezvoltare profesională continuă 

 

I. Cadru organizatoric 

1. În Academia de Muzică Gheorghe Dima programele de formare şi dezvoltare 

profesională continuă pot fi organizate de către: Facultatea Teoretică, Facultatea de 

Interpretare Muzicală, Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă,  

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, prin Centrul de Cercetare, Formare 

şi Dezvoltare Profesională al Academiei de Muzică Gheorghe Dima (AMGD) Cluj-Napoca. 

2. Misiunea Centrului de Cercetare, Formare şi Dezvoltare Profesională (CCFDP) este  de 

coordonare administrativă a activităţilor de formare şi dezvoltare profesională continuă la 

nivel de universitate, în cooperare cu facultăţile şi departamentele AMGD şi se reflectă în:  

- programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, programe 

acreditate la direcţiile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale 

- programe de formare profesională, autorizate de Consiliul Naţional de Formare 

Profesională a Adulţilor (CNFPA). 

3. Principalele obiective pentru realizarea misiunii de cercetare/formare profesională ale 

CCFDP sunt: 

a) sprijinirea facultăţilor în realizarea programelor de cercetare/formare şi  dezvoltare 

profesională continuă; 

b) sprijinirea dezvoltării infrastructurii adecvate programelor de formare şi dezvoltare 

profesională (prin resurse proprii şi finanţări din proiecte); 

c) colaborarea cu alte centre şi organizaţii similare din ţară şi străinătate pentru formarea 

profesională a resurselor umane, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al 

Universităţii. 

4. Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot 

organiza numai în limbile şi la formele de învăţământ în care se desfăşoară programele de 

studii universitare de licenţă acreditate. Planurile de învăţământ pentru programele 

postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se elaborează de către 

facultăţile şi departamentele AMGD şi sunt aprobate de Senatul AMGD. 

5. Pentru programele postuniversitare planurile de învăţământ aprobate de Senat se avizează 

de către Ministerul Educaţiei Naţionale unde vor fi prezentate împreună cu calificarea 

universitară sau standardul ocupaţional/standardele ocupaţionale pe care se 

fundamentează programul, precum şi cu competenţele sau unităţile de competenţă vizate 

de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. Se va utiliza 

sistemul de credite de studiu transferabile în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

6. Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează 

cu un examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe 

parcursul programului, certificatele se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la 

actele de studii. 

II. Activități financiare 
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1. Au dreptul să participe la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare 

profesională continuă absolvenţii care au finalizat cu diplomă cel putin studiile 

universitare de licenţă sau echivalente. Pentru programele autorizate CNFPA este 

necesară diploma de absolvire a bacalaureatului. 

 

2. Potrivit legii, programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 

se pot organiza în regim cu taxă sau cu finanţare din alte surse. 

 

3. Numărul maxim de ore pe care un cadru didactic le poate desfăşura în programele de 

formare şi dezvoltare profesională continuă nu sunt normate şi nu intră sub incidenţa 

articolului 288 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, fiind stabilit de Senatul AMGD, ca fiind un număr maxim de 10 

ore/săptămână. 

4. Resursele financiare din taxele de studii la programele de formare continuă se utilizează 

integral de către universitate în conformitate cu Legea Învăţământului Nr. 1 din 2011, 

adică fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat. 

 

5. Taxele de studii la programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională 

continuă sunt propuse de către coordonatorul programului, cu avizul facultăţii  şi cu 

aprobarea Consiliului de Administraţie al universităţii, iar rapoartele juridice dintre 

cursanţi şi universitate sunt stabilite în Contractul de studii. 

 

6. Resursele financiare din taxele de studii şi alte taxe de la programele de formare continuă 

vor fi colectate şi gestionate de către serviciul financiar-contabil al universităţii, care 

evidenţiază separat pentru fiecare program organizat de facultăţi veniturile şi cheltuielile 

pentru activităţile prin formare profesională. 

 

7. Remunerarea cadrelor didactice se face pe baza Statelor de funcţii aprobate de Consiliul 

de Administraţie a1 universităţii, cu respectarea normativelor in vigoare, cu aprobarea 

prorectorului responsabil cu cercetarea. 

 

8. Remunerarea personalului tehnic şi administrativ implicat in organizarea activităţilor de 

formare profesională se face conform legii, la propunerea coordonatorului de program, cu 

aprobarea prorectorului responsabil cu cercetarea. 

 

9. Veniturile realizate prin derularea unui program de formare şi dezvoltare profesională 

continuă se alocă astfel: 

a) 90% din venituri se aloca pentru plata personalului didactic care desfăşoară activităţi 

de formare continuă şi a personalului de coordonare din facultate, multiplicare suport 

de curs, deplasări, utilizare echipamente, precum şi pentru dezvoltarea bazei materiale 

a activităţilor de formare continuă din facultate (min. 10% din total venituri); 

b) 10% din venituri se aloca pentru regia universităţii. 

 

III. Absolvirea Studiilor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 

1. Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează 

cu un examen de certificare a competenţelor profesionale formate pe parcursul 



3 

 

programului. Examenul de certificare poate fi susţinut doar în cadrul 

facultăţii/departamentului care a iniţiat şi organizat programul; 

2. Examenul de certificare a competenţelor dobândite va fi focalizat pe probe de evaluare a 

capacităţii absolvenţilor de a aplica practic competenţele formate pe parcursul 

programelor, cuprinzând probe scrise, probe orale, probe practice, portofolii sau 

combinări ale acestora; 

 a) Au dreptul să se prezinte la examenul final al unui program postuniversitar de formare 

doar acei cursanţi care au îndeplinit toate obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ 

(teme, referate, examene), cât şi obligaţiile financiare (achitarea taxei de şcolarizare). 

 b) Proiectul de absolvire trebuie să conţină între 20 şi 30 de pagini, redactate cu  caractere de 

12 în Times New Roman, spaţiere la 1,5 rânduri, margini pagini 2,5 cm.  

 c) Comisia examenului final se stabileşte la  nivel de departament şi se validează prin 

aprobarea Senatului şi decizia rectorului Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Membrii 

unei comisii de examen (în număr de 3) trebuie să deţină  titlul ştiinţific de doctor şi gradul 

didactic de  lector/conferenţiar/profesor. Preşedintele trebuie să fie profesor universitar sau 

conferenţiar universitar. Secretarul comisiei poate fi asistent universitar.     

 d) Examenul final şi prezentarea orală se notează de către fiecare membru al comisiei cu o 

notă cuprinsă între 1 şi 10. Notele acordate de către membrii comisiei nu vor avea diferenţe 

mai mari de 2 puncte. Media examenului final de absolvire este dată de media aritmetică a 

notelor acordate de către membrii comisiei. Media de promovare este de cel puţin 6.00 

(şase). 

3. Absolvenţilor care promovează examenul de certificare a competenţelor li se eliberează 

un certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului care sunt 

eliberate de către structurile organizatoare în conformitate cu regimul eliberării 

diplomelor şi certificatelor existent la nivelul Academiei de Muzică Gheorghe Dima; 

4. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment 

descriptiv care conţine o descriere privind contextul instituţional, situaţia şcolară, durata 

în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea 

universitară/standardul ocupaţional care a stat la baza derulării programului şi 

competenţa/competenţele sau unitatea de competenţă/unităţile de competenţă vizate de 

program.  

 

IV. Dispoziţii finale 

 

Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în Şedinţa Senatului Academiei de Muzică 

Gheorghe Dima din data de 29.09.2017. 

 

 

Preşedintele Senatului,    Prorector responsabil cu cercetarea, 

Prof.univ.dr. Gabriel BANCIU   Prof.univ.dr. Nelida NEDELCUŢ  
 


