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Regulament privitor la elaborarea planurilor de învăţământ pentru programele de studii din 

cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

(nivel licenţă) 

 
 
Consideraţii preliminare 
 
I. Regulamentul privitor la elaborarea planurilor de învăţământ pentru programele de studii din UED 
(nivel licenţă) are următoarele obiective: 
a. asigurarea compatibilităţii cu programele de studii din ţară şi din străinătate; 
b. asigurarea mobilităţii studenţilor şi recunoaşterea creditelor transferabile; 
c. asigurarea competenţelor profesionale şi transversale conform calificării oferite de programul de 
studii. 
 
II. În înţelesul legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
 
Abilitatea – reprezintă capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a duce la îndeplinire 
sarcini şi pentru a rezolva probleme. 
 
Calificarea – este rezultatul formal al unui proces de evaluare şi validare, care este obţinut atunci 
când un organism competent stabileşte că o persoană a obţinut, ca urmare a învăţării, rezultate la 
anumite standarde prestabilite. 
 
Competenţa – configuraţie specifică de cunoştinţe, atitudini, deprinderi care duc la comportamente 
noi şi care permit unui individ să realizeze o acţiune / sarcină dată, într-un context dat, într-un anume 
rol şi având în vedere criterii specifice. 
 
Competenţele profesionale – sunt un ansamblu unitar şi dinamic de cunoştinţe şi abilităţi. Cunoştinţele 
se exprimă prin următorii descriptori: cunoaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific, explicare 
şi interpretare. Abilităţile se exprimă prin următorii descriptori: aplicare, transfer şi rezolvare de 
probleme, reflecţie critică şi constructivă, creativitate şi inovare. 
 
Competenţele transversale – reprezintă achiziţii valorice şi atitudinile care depăşesc un anumit 
domeniu/program de studii şi se exprimă prin următorii descriptori: autonomie şi responsabilitate, 
interacţiune socială, dezvoltare personală şi profesională 
 
Cunoştinţele – reprezintă rezultatul asimilării, prin învăţare, a unui ansamblu de fapte, principii, teorii 
şi practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studii. 
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Art. 1.  
(1) Planurile de învăţământ cuprind ansamblul disciplinelor, împreună cu creditele aferente, care 
configurează traseul de învăţare al studentului înmatriculat la un anumit program de studii, în 
vederea obţinerii unei calificări pentru o specializare anume, în interiorul unui domeniu.  
(2) Planurile de învăţământ vor ţine cont de prevederile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 213, alin. 10 litera b) şi alin. 11, standardele specifice pe domenii 
fundamentale, detaliate pentru domeniile de studii universitare de licenţă elaborate de ARACIS, 
Ordinul nr. 5204/2014 privind aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din 
învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) etc. 
 (3) În planurile de învăţământ, structura orelor de activitate didactică, după conţinutul disciplinelor 
(discipline fundamentale, de specialitate, de domeniu – unde este cazul – şi complementare) şi după 
caracterul disciplinelor (discipline obligatorii, opţionale şi facultative) trebuie să corespundă 
ponderilor din standardele specifice pe domenii fundamentale elaborate de ARACIS. 
(4) Disciplinele incluse în planul de învăţământ trebuie ca la sfârşitul traseului de formare să asigure 
competenţele profesionale şi transversale specifice calificării pentru care programul de studiu este 
organizat. 
(5) Ponderea disciplinelor după criteriul conţinutului şi după criteriul obligativităţii trebuie să respecte 
obligatoriu ponderile din standardele specifice ARACIS pentru fiecare program de studiu în parte, în 
cadrul unui domeniu fundamental. 
 
Art. 2.  
(1) Din punctul de vedere al parcurgerii de către student al unui traseu de învăţare, disciplinele 
obligatorii, opţionale şi facultative sunt precizate explicit şi asumate individual de către student în 
semestrul care precede începutul anului universitar.  
(2) O disciplină opţională, o dată aleasă, devine obligatoriu de parcurs în cadrul anului universitar în 
care este activ contractul de studii al studentului, dacă se pot constitui formaţiile de studii conform 
standardelor ARACIS.  
(3) Disciplinele facultative au asociate un număr de credite care se adiţionează la numărul de credite 
al traseului de învăţare obligatoriu, dar promovarea sau nepromovarea lor nu condiţionează 
finalizarea traseului de învăţare. Organizarea parcurgerii acestor discipline se realizează numai 
dacă se pot constitui formaţii de studii conform standardelor ARACIS. 
 
Art. 3.  
(1) Pentru obţinerea unei calificări la nivel de licenţă este necesară dobândirea a minimum 180 de 
credite / 3 ani de studii (sau 240 de credite / 4 ani de studii, la specializările care prin lege sunt 
desemnate a fi derulate pe acest parcurs), adică a minimum 60 de credite / an,  
achiziţionate prin promovarea disciplinelor obligatorii şi opţionale prezente în planul de învăţământ. 
Fiecare semestru va avea minim 30 de credite transferabile. 
(2) 1 credit transferabil echivalează cu minimum 25 de ore şi maxim 27 de ore de activitate 
globală1 (interacţiunea didactică propriu-zisă, documentare, proiecte, redactarea unor materiale 
specifice <referate, eseuri, traduceri etc.>, consultaţii, pregătire individuală pentru evaluare etc.). 
 
Art. 4. 
Denumirea disciplinelor, caracterul (obligatorii, opţionale, facultative), conţinutul (fundamentale, de 
domeniu, de specialitate, complementare), codul specific, poziţionarea în cadrul traseului de învăţare 
(semestrul) şi numărul de ore didactice fizice / săptămână se includ într-o structură a planului de 
învăţământ unitară la nivel de UED, conform standardelor ARACIS. 
 
 

                                                 
1 ECTS Users’ Guide:: http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf
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Art. 5. 
Fişele disciplinelor conţin elementele de identificare: facultatea / departamentul / domeniul de 
studii/ciclul de studii/programul de studii/calificarea, numărul total de ore pe semestru necesare 
obţinerii creditelor corespondente (ore didactice şi activităţi de învăţare şi pregătire a evaluării), 
precizarea obiectivelor generale şi specifice, indicarea competenţelor profesionale şi transversale, 
conţinutul tematic (syllabus-ul), bibliografia, detalierea sistemului de evaluare, distribuirea timpului 
total (ore/semestru) pentru obţinerea numărului de credite corespondent şi se redactează într-un 
format unitar la nivel de UED (Anexă la Regulament). 
 
Art. 6. 
(1) Pentru obţinerea unei calificări după absolvirea unui program de studii specific domeniului de 
studiu, este necesară dobândirea unui set de competenţe profesionale (specifice calificării) şi a unui 
set de competenţe transversale care transcend calificării, dar care sunt necesare unei integrări şi 
operaţionalizări coerente a specialităţii în ansamblul activităţii profesionale şi sociale (competenţele 
transversale).  
(2) Planul de învăţământ trebuie să asigure, prin disciplinele de învăţământ, corelaţia dintre 
competenţele profesionale, competenţele transversale şi ariile de conţinut. 
(3) Ansamblul obiectivelor de formare şi competenţelor (profesionale şi transversale) necesare 
obţinerii unei calificări, prin parcurgerea unui traseu de învăţare în cadrul unei specializări dintr-un 
domeniu, trebuie menţionate în preambulul planului de învăţământ al programului de studii.  
 
Art. 7. 
(1) Planul de învăţământ va fi elaborat la nivelul departamentului care gestionează programul de 
studii respectiv, prin intermediul unui grup de lucru coordonat de către responsabilul programului de 
studii (propus de către Directorul de departament şi validat de către Consiliul Departamentului). 
(2) Grupul de lucru cuprinde cadre didactice cu expertiză semnificativă în specializarea programului 
de studii şi studenţi de la ciclul de master sau doctorat.  
(3) Grupul de lucru are obligativitatea de a consulta studenţi, angajatori şi absolvenţi UED, membri ai 
comunităţii Alumni - UED. 
(4) La nivelul departamentului, propunerea planului de învăţământ realizată de către grupul de lucru 
este supusă dezbaterii şi votului membrilor departamentului, iar ulterior aprobării de către Consiliul 
facultăţii.  
(5) Planul de învăţământ pentru ciclul de master se elaborează de responsabilul programului de 
studiu împreună cu specialiştii recunoscuţi în domeniu din universitate. Aceştia pot solicita expertiza 
unor cadre didactice din alte centre universitare şi a unor specialişti din cercetare recunoscuţi pentru 
expertiza lor în domeniu. 

 
Art. 8. 
 (1) În construcţia planurilor de învăţământ se va acorda o atenţie specială disciplinelor 
complementare care urmăresc şi formarea unor competenţe transversale, altele decât cele care 
vizează formarea competenţelor profesionale explicite.  
(2) Competenţele transversale, fără ca enumerarea să fie limitativă, asigură: abilităţi de lucru în 
echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba maternă/străină; abilităţi de raţionare/ 
argumentare şi gândire critică; utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării – TIC; rezolvarea de 
probleme şi luarea deciziilor; recunoaşterea şi respectul diversităţii şi multiculturalităţii; autonomia 
învăţării; iniţiativă şi spirit antreprenorial; deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii; 
respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale; abilităţi de a opera într-o manieră 
interdisciplinară cu metodologii şi concepte care provin din domeniul ştiinţelor exacte, ştiinţelor socio-
umane şi creaţiei artistice etc.  
(3) Se vor introduce în planul de învăţământ discipline de câte un semestru care vizează îndeosebi 
formarea unor competenţe transversale, cu statut de discipline opţionale.  
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(4) Disciplinele complementare care furnizează competenţe transversale se normează cu minim o oră 
de curs şi o oră de seminar – laborator şi au alocate un număr de minim 2 credite transferabile.  
(5) Toate aceste discipline/categorii de discipline sunt nominalizate distinct în planul de învăţământ al 

programului de studii sub denumirea de "Discipline complementare opţionale". 
(6) Astfel, până la începutul fiecărui an universitar, facultăţile trebuie: 
a. să indice disciplinele care există deja în planurile de învăţământ ale programelor de studii pe 
care le gestionează la nivel de licenţă, precizând explicit şi competenţele transversale pe care le 
formează. 
b. să propună discipline noi, după caz, în funcţie de profilul programului de studii acreditat şi de 
competenţele titularilor din departamentele respective, precizând explicit şi competenţele 
transversale pe care le formează. 
(7) Fiecare facultate poate propune pentru categoriile (a) şi (b) de mai sus - împreună, cel puţin 2 
discipline complementare care formează competenţe transversale. Propunerile vor fi însoţite de fişele 
disciplinelor. 
(8) În oferta fiecărei facultăţi trebuie să se regăsească discipline aferente fiecărui program de studii. 
 
Art. 9. 
Selectarea disciplinelor complementare care produc predominant competenţe transversale se va 
realiza după o procedură specifică.  
 
Art. 10.  

Se va introduce în planul de învăţământ disciplina "Educaţia Fizică şi Sport" la toate programele de 
studii la nivel de licenţă, ca disciplină obligatorie, pe parcursul a 4 semestre, cu 1 oră pe săptămână, 

iar creditele dobândite (1 credit/semestru) se vor adăuga la cele 60 credite/an. Disciplina "Educaţie 

Fizică şi Sport" va fi finalizată cu o evaluare pe bază de calificativ, de tipul "admis/ respins". Astfel, 
evaluarea la această disciplină nu se va putea lua în considerare la calculul mediilor anuale, dar 
disciplina va trebui parcursă pentru definitivarea traseului de învăţare al oricărui student din UED.  
 
Art. 11.  
(1) Pentru dobândirea competenţelor transversale „abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba 

străină” se va introduce în planurile de învăţământ al programelor de studii disciplina "Limbă 

străină". 
(2) Parcurgerea limbilor străine în cadrul traseului de învăţare va avea un caracter obligatoriu pentru 
3 semestre (statutul de disciplină opţională fiind asigurat în planul de învăţământ de posibilitatea de 
alegere dintr-un pachet alcătuit din mai multe limbi străine ofertate de facultăţi).  

(3) Conţinuturile disciplinei "Limbă străină" vor fi alcătuite preponderent din tematici asociate 
specializării programului de studii. 
(4) În această situaţie, la finalizarea ciclului de licenţă, studenţii vor primi un atestat de competenţă 
lingvistică (precondiţie pentru intrarea în examenul de licenţă). Studenţii care deţin un certificat de 
competenţă lingvistică recunoscut internaţional de nivel B2 pot opta pentru alte discipline 
complementare din aceeaşi categorie (alte limbi străine).  
 
Art. 12.  
(1) Planurile de învăţământ în toţi cei trei/patru ani de studii la nivel de licenţă vor fi alcătuite din 
minimul de ore săptămânale precizat de ARACIS, exceptând situaţiile speciale, prevăzute ca atare în 
standardele specifice ARACIS. 
(2) Pentru programele de studii unde standardele specifice ARACIS nu indică limite, planurile de 
învăţământ în toţi cei trei/patru ani de studii la nivel de licenţă vor fi alcătuite din 20 
ore/săptămână. 
(3) Planurile de învăţământ se dimensionează în funcţie de bugetele departamentelor care 
gestionează programele de studii.  
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(4) Disciplinele fundamentale (DF), disciplinele de domeniu (DD) şi disciplinele de specialitate (DS) 
furnizează precumpănitor competenţele profesionale, iar disciplinele complementare (DC) furnizează 
precumpănitor competenţele transversale. Orele aferente disciplinelor facultative şi disciplinei 
Educaţie fizică şi sport se adaugă numărului minim de ore menţionat anterior. Orele disciplinelor 
fundamentale, disciplinele de domeniu, disciplinelor de specialitate şi ale disciplinelor complementare 
alcătuiesc împreună minimul necesar al orelor săptămânale. 
 
Art. 13. 
Întrucât disciplinele facultative se creditează distinct, numărul de credite obţinute prin promovarea 
acestor discipline se adaugă la creditele corespondente disciplinelor obligatorii şi opţionale. Aceste 
credite nu se iau în considerare la stabilirea pragurilor de promovare dintr-un an de studii în altul.  
 
Art. 14. 
(1) Planurile de învăţământ vor conţine stagii de practică, conform standardelor specifice ARACIS, iar 

ponderea practicii trebuie să fie de minim 10% din totalul "pregătirii de specialitate". Orele stagiilor 
de practică se normează similar celorlalte discipline din planul de învăţământ. 
(2) În cazul în care standardele ARACIS fac menţiuni speciale legat de ponderea practicii în planul 
de învăţământ se vor respecta standardele menţionate în dauna procentului de 10% prevăzut la 
alineatul 1.  
 
Art. 15. 
Toate disciplinele urmate de student în cadrul traseului de învăţare, indiferent de caracterul lor 
(obligatorii, opţionale, facultative), vor fi trecute pe suplimentul de diplomă, cu indicarea creditelor 
dobândite la fiecare disciplină, precum şi a notelor obţinute. 
 
Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul universitar prin Hotărârea nr. 23 din 04.06.2015 şi 
în caz de necesităţi i se pot aduce completări sau modificări conform prevederilor legale. 

 
 

 

 

R E C T O R, 

 

Prof. univ. dr. Persida CECHIN – CRISTA 

 


