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IPI Institutul de $tiinfe Penale qi Criminologie Aplicati

APROBAT :

Hotdrirea Senatului al IPi
Institutul de $tiin{e Penale

gi Criminologie Aplicata,

REGULAMENT

privind promovarea anului de studii

1. DTSPOZITTT GENERALE

1. Prezentul Regulament reglementeazd gi determind modul de organizare gi desfdgurare in
Institutul de $tiinfe Penale gi Criminologie Aplicata (i$pCA) a procesului de promovare de cdtre

student a anului de studii.

2. Regulamentul este elaborat in conformitate cu prevederile:
. Regulamentului de organrzare a studiilor in invdldmAntul superior in ba'za Sisten-rului

Nalional de Credite de Studiu (aprobat prin HotdrArea Colegiului Ministen"rlui Educalici nr. J.2

din 15 septembrie 2010; Ordin nr. 726 din 20 septembrie 2010);
. Regulamentului-cadru privind organrzarea examenului de frnahzare a studiilor

superioare de licenld (aprobat prin Ordinul Ministerului Educaliei gi Tineretului nr. 84 din 15

februarie 2008);

3. Condilia de promovare a studentului in urmdtorul an de studii este acumularea numdrulr"ri de

puncte credite obligatorii pentru calificare, conform standardelor domeniului de fbrmare
profe sionald/spe cial italii /pro gramului.

4. Este promovat in urmdtorul an de studii studentul care a acumulat pe parcursul anului
universitar integral numdrul de puncte credite obligatorii (60), prevdzute in planul de invalamAnt
pentru anul respective sau indicate in Contractul anual de studii

5. inscrierea studentului in urmdtorul an de studii este condi{ionata de acumularea a minint 40

(30 pentru frecvenla redusa) de puncte credite la unitalile de curs/modulele obligatorii previzure
in Contractul anual de studii pentru anul curent de invafdmint gi acumularea numdrului total de

puncte credite, prevdzute de planul de studii pentru anii precedenfi, precum gi pentru anul de

finahzarc a studiilor universitare.

6. in cazul repetdrii anului de studii, unitdlile de curs/modulele promovate anterior nu se vor
repeta.

l. Dacd studentul nu a oblinut note de promovare la evaluarile curente pentru activitalile din

timpul semestrului gi nu este admis la evaluareaftnald, repetarea unitdlii de curs/modulului gi a

tuturor activitalilor aferente este obligatorie.

8. Studentul evaluat cu nota rnai micd de ,,5" sau calificativul ,.respins" pentru examenul la o
unitate de curs/modul, la a treia suslinere repetatd, trebuie sd se reinscrie. contra unei taxe

proces verbal ff. !
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suplimentare, pentru repetarea acestuia gi si indeplineascd cerinlele stabilite in curriculum pentru
rcalizar ea cursului/mo dulul ui .

2. PROCEDURA DE PROMOVARE A ANULUI DE STUDII

2-1. Studentul care a acumulat pe parcursul anului universitar numdrul integral de credite
obligatorii prevdzute in planul de invdldmdnt gi num[rul total de credite din anii preceden[i. este
promovat in anul urmitor de studii.

2.2. in baza Dispoziliei de promovare, inaintatd pdna pe data de I octombrie de Decanatul
Facultalii , se va emite Ordinul rectorului de promovare a studenlilor in anul urmdtor de studii.

2.3. Studentul cart a reahzat integral planul de invdfdmdnt gi a acumulat numdrul de credite.
stabilit pentru programul respectiv de formare profesionald, se admite la suslinerea examenului
de licenfd.

2.4. Studentul care nu a fost admis la suslinerea examenului de licentd poate susline examenele
restante pind pe data de 30 iunie gi susline examenul de licenla de cel mult doua ori in decursul a
cinci ani de la absolvire.

2.5. Studentul care a acumulat pe parcursul anului universitar cel pulin 40 (30 pentru fiecvenla
redusd) de credite obligatorii, prevdzule in planul de invafamdnt pentru anul curent de studii, gi
numdrul total de puncte credite din anii precedenfi, este promovat in anul urmdtor de studii cu
condilia:

1) sd acumuleze creditele restante (conta plata), pdna pe data de 30 septembric, prin
suslinerea examenelor nepromovate (restante) in cadrul sesiunilor suplimentare, sau

2) sa acumulez'e creditele restante, contra unei taxe suplimentare (stabilita in dependenla
de numdrul de puncte credite restante), prin repetarea unitalilor de curs pe parcursul anului de
studii.

2.6. Studentul care doreSte sd acumuleze creditele restante pe parcursul anului de studii va
depune la Decanatul FacultAlii, pAna pe data de 15 octombrie, o Cerere (Anexa I ) pe numele
Rectorului institutului. La cerere se va anexa dovada achitirii taxei suplimentare. Cererea va fi
avizatd, de Decan gi geful catedrei respective.

2.7. Studentul care nu va depune Cererea gi nu va achita Iaxa suplimentard,.in termenii stabilili;
va fi exmatriculat de la studii,

2.8. in baza Dispoziliei de promovare (Anex a 2) sau Prezentarii de exmatriculare (Anexa 3).
inaintate de Decanatul Facultalii, se va emite Ordinul de promovare a studentului in anul urmator
de studii sau de exmatriculare de la studii.

2'9. Acumularea creditelor restante se va efectua prin frecventarea orelor de curs gi alte activitali
educalionale (consultatii, studiul ghidat de profesor, studiul individual, etc.) stabilite de titularul
cursului 5i care se vor deslbgura, de reguld, in cadrul orelor destinate ghidarii studiului indiviclual
al studentului.

2.10. Studentul admis la sesiune va sustine examenul la unitdlile de curs repetate doar in cadrul
sesiunilor ordinarre.

2.11. Studentul care nu a acumulat 40 (30 pentru frecvenld redusd) de credite in anul curent de
studii sau numdrul necesar de credite din anii precedenli, va fi exmatriculat. in baz,a prezentarii
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inaintate p6ni pe data de I octombrie de Decanatul FacultAtii, se va emite
& exmatriculare.

Shdentul exmatriculat este in drept sd solicite repetarea semestrului sau anului de studii cu
iEea tarei pentru studii.

13. Restabilirea la studii a studentului exmatriculat se va efectua in conformitate cu prevederile
- I4ulamentului de RESTABILIRE LA STUDII A STUDENTILOR EXMATRICULATI".

3. DISP OZITTTFINALE

3.1. Situajiile excepfionale care rezultddin aplicarearegulilor expuse in acest Regulament vor fi
solufionate de conducerea institu{iei.

3.2. Prezentul Regulament intrd in vigoare din momentul aprobarii de cdtre Senatul institutului
de Criminologie.

3



ANEXA I.

CERERE PENTRU PROMOVAREA ANULUI DE STIJDII $I ACUMULAREA

CREDITELOR RESTANTE

Rectorului
Institutului de $tiinle Penale

gi Criminologie APlicata
dlui Valeriu Bujor

dr. in drept' prof. universitar

Subsemnatul (a)
(nume, prenume)

student(d) la facultatea , specialttatea

grupa _, invd!6m6ntul I foB si-mi acceptafi Rromovarea in. anul de
6rsye 

-) 

' e . t , r..

studii, ciclul I, Licen[il, avdnd acumulate 

- 

puncte cr6dite in anul anterior de studir.

Totodati, solicit permisiunea de a repeta unitilile de curs nepromovate 5i de a achita, pfrnI

pe data de 15 octombrie, taxa pentru recuperarea punctelor credite restante, dupi cum

urmeazi:

Nr. Unitatile de curs repetate Forma de evaluare Puncte
credite

(data)
(semndtura studentu lui)

Avizul
Decanului

Alte men{iuni

q

Contrasemnat: Prorector pentru studii 9i gtiinla



Facultatea

ANEXA2.

20rdin

DISPOZITIE:

prcm0varea anului de studii,
la zilfrecven{i reduslcu frecven{5

eonformitate cu Regulamentul de organizare a studiilor in invdfdmantul superior in
Regulamentului, privindului Nafional de Credite de Studiu nr.726 din 20.09.2010 qi

anului de studii, emit urmdtoarea Diqpozilie:

,A promova studenfii, ce au acumulat integral numdrul de puncte credite obligatorrr
la umrdtorul an de studii, dupd cum urmeazd:in planul de inv6!6rndnt,

IlDll

2. A promova condilionat studenfii, ce au acumulat cel pufin 40 (30 pentru frecvenld
de puncte credite prevdzute in planul de invdldmdnt in anul anterior de studii gi numdrul

de puncte credite din anii precedenti, la urmdtorul an de studii, cu obligativitatea achitarii
pentru punctele credite restante panA la 15 octombrie gi de a repeta unitdli de curs

vate in anul de studii curent, dupd cum trmeazd:

I lD11

Lista studenfilor care nu au acumulat 40 (30 pentru frecvenfd redusd) de puncte

urmeazd, a

decanului
in anul anterior de studii sau numdrul necesar de credite din anii precedenli gi

culali de' la I octombrie anul curent, cu figele personale gi prezentdrile

facultdlii,
(semndtura)

Prorector pentru studii gi gtiinfd
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ANEXA 3.

' Rectorului
Institutului de $tiinle Penale

"g\ Criminologie Aplicat[
dlui Valeriu Bujor

dr. in drept, prof. universitar

PREZENTARE

(denumirea facultdli i)

spre exrruatriculare studentul (a)

(numele, prenumele, paffonimicul)

, nr. grupei academic

cu frecvenld
(zilfrecvenfd redusl)

(nereugita academicd, nereintoarcerea din concediul academic a.a.)
,',\'

restan{€'fientru anul universitar la urmdtoarele unitdti de curs:

restanle pentru anul universitar

facultagii,

la urmdtoarele unitAti de curs:

decanului)
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