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HOTARAREA NR. 118
din 29 septembrie 2021
in baza: - prevederilor din Legea Educaliei Nalionale nr.112011,cu modificirile gicompletdrile ulterioare;
- Cartei Universitd[ii din Petrogani;
- Regulamentului de organizare gifunctionare a Senatului;

SENATUL UNIVERSITATII DIN PETRO$ANI

HOrAnngre:
Articol unic. Aprobd unei derogdri de la prevederile Art. 20.1. din Regulamentul privind activitatea
profesionald a studenlilor nivel licen,td gi master din UPET, in baza sistemului European de Credite
Transferabile, privind numdrul minim de unitdli de credit necesar unui student/masterand la finalul anului
universitar 2019-2020, pentru promovarea intr-un an superior in anul universitar 2020 - 2021, datoritd
pandemiei cu virusul SARS-COV- 2 gi dificultd,tile care impieteazd asupra funclionalitdlii sistemului de
invdtdmdnt,

Astfel, arl.20.1va avea urmitorul con[inut:
"20.1. Secretariatele Facultdlilor definitiveazd situalia gcolard a studenlilor in ultima sdptdmdna de la
sfitrgitul unui an universitar, pe baza rezultatelor profesionale oblinute in anul universitar curent. Dupit
parcurgerea unui an de studiu, un:student se va afla in una dintre urmdtoarele situa,tii gcolare:
- Student cu an de studii promovat (integralist), cdnd studentul a acumulat numdrul total de 60
de unitdli de credit,aferente disciplinelor obligatorii qi oplionale din planul de invdldmilnt al programului de
studii;

- Sfudenf cu an de studii creditat, trecut in anul urmdtor, in situalia in care studentul a realizat
numdrul minim de credite aferente disciplinelor obligatorii gi oplionale din planul de invdldmdnt al
programului de studii pentru fiecare din anii anteriori.
ln vederea promovdrii dintr-un an de studii in altulesfe necesard cumularea unui numdr minim de
unitati de credit, dupd cum urmeazd:
- 20 de credite pentru trecerea din anul I in anul ll de studii;
- 55 d9 credite pentru trecerea din anul llin anul lll de studii;
- 90 credite pentru trecerea din anul lll in anul lV de studii.
- Sfudenf in prelungire a duratei de qcolarizare (an de repetare sau an suplimentar), cilnd acesla
nu a acumulat numdrulminim de credite pentru promovarea anuluide studii.
- Sfudenf exmatriculat, in situalia in care studentul nepromovat nu solicitd prelungirea de qcolarizare
gi/sau nu achitd la termen taxele corespunzdtoare stipulate prin Contractul de Studii incheiat cu tJniversitatea.
Studenlii care, in cazul repetdrii unui an de studii, nu acumuleazd numdrul de credite necesare
promovdrii in anul de studii urmdtor, vor solicita Decanatului Facultd{ii, in scns, posibilitatea de a urma un al
doilea an suplimental',
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