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REGULAMENT
PRIVIND CRITERIILE DE IERARHIZARE ANUALĂ A STUDENŢILOR
PE LOCURILE BUGETATE
Art. 1. Prezentul regulament are la bază prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, art.205,
alin.(9), a Legii 224/11 iulie 2005 şi strategia Facultăţii de Interpretare Muzicală a AMGD
privind necesitatea creşterii competitivităţii procesului didactic şi a stabilirii unei corelaţii directe
între rezultatele şcolare şi regimul de finanţare a studiilor.
Art. 2. Prevederile prezentului regulament, referitoare la repartizarea anuală a locurilor bugetate
în funcţie de performanţele la învăţătură ale studenţilor, se aplică începând din anul universitar
2017-2018, studenţilor înmatriculaţi în anul 1, la studii universitare de licenţă şi de masterat.
Art. 3. Clasificarea anuală a studenţilor pe locuri bugetate şi cu taxă trebuie să se încheie în
prima zi după încheierea sesiunii de toamnă.
Art. 4. În anul 1 de studii, locurile bugetate se ocupă exclusiv în ordinea mediilor obţinute la
examenul de admitere.
Art. 5. Pentru următorii ani de studii, se procedează la redistribuirea locurilor bugetate, la
începutul fiecărui an universitar, în urma analizei performanţelor studenţilor în anul care s-a
încheiat, analiză efectuată de Consiliul Facultăţii de Interpretare Muzicală.
Art. 6. Studenţii care au beneficiat de burse de mobilitate îşi păstrează calitatea pe care o aveau
(bugetat sau cu taxă) în anul anterior plecării la bursa de mobilităţi.
Art. 7. Nu intră în procedura de redistribuire următoarele categorii de studenţi:
a) studenţii care în anul universitar precedent au obţinut bursă socială sau sunt cazuri sociale
definite în conformitate cu reglementările în vigoare, în măsura în care studenţii în cauză au
îndeplinit condiţiile minimale stabilite prin Regulamentul ECTS pentru a trece în anul următor
de studii;
se consideră cazuri sociale:
- studenţii orfani, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
- studenţii proveniţi din familii monoparentale, care realizează un venit mai mic decât venitul
minim pe economie/membru de familie
- studenţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi şi/sau studenţi – în întreţinere şi
care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie.
b) studenţii care au beneficiat deja de finanţare pe o perioadă egală cu durata normală a
studiilor la care sunt înscrişi.
c) Studenţii înmatriculaţi pe locuri speciale bugetate, pe cont propriu (valutar sau nu), cu
taxă prin echivalare de studii, prin ordin sau scrisoare de acceptare a MEN nu sunt subiectul
prezentului regulament şi nu beneficiază de prevederile acestuia.

Art. 8. Nu pot beneficia de trecere pe locuri bugetate cei care au absolvit deja un program de
studii, indiferent de durata acestuia.
Art. 9. Studenţii care beneficiază de prelungirea medicală a şcolarităţii îşi păstrează calitatea pe
care o aveau (bugetat sau cu taxă) în anul anterior celui al întreruperii şcolarităţii.
Art. 10. Locurile bugetate susceptibile de redistribuire în condiţiile art.2 se ocupă de studenţii
integralişti în următoarele condiţii:
a) în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute în anul precedent;
b) studenţii cu acelaşi număr de credite se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei
ponderate;
c) în cazul în care nu există suficienţi studenţi integralişti pentru a ocupa locurile bugetate,
locurile rămase vacante vor fi ocupate de ceilalţi studenţi, în ordinea mediilor ponderate;
pentru examenele nepromovate media se calculează cu nota unu;
d) dacă pe ultimul loc bugetat, la care se aplică procedura de redistribuire, sunt eligibili mai
mulţi studenţi care au aceeaşi medie ponderată, aceştia vor fi departajaţi în funcţie de
următoarele criterii:
- nota obţinută la disciplina principală de specialitate (conform Regulamentului de
activitate profesională a studenţilor);
- nota obţinută la examenul cu cele mai multe credite din anul anterior sau media
acestora, dacă există mai multe discipline cu acelaşi număr de credite;
- media disciplinelor fundamentale
- numărul absenţelor nemotivate.
- media la concursul de admitere.
Art. 11. Locurile bugetate devenite vacante se pot redistribui la celelalte specializări, la care
există studenţi cu taxă, în funcţie de tipul de finanţare al specializării.
Art. 12. Este considerat integralist studentul care a promovat toate examenele şi verificările
înscrise în Contractul Disciplinelor aferent anului anterior şi a acumulat cel puţin 60 de credite.
Art. 13. Studenţii veniţi prin transfer de la alte instituţii de învăţământ superior îşi păstrează în
primul an statutul cu care au venit, urmând a participa la redistribuire după un an universitar de
la transfer.
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