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REGULAMENTCUPRIVIRELAORGANIZAREA
$I DESFA$URAREA INSTRUIRII LA DISCIPLINELE REPETATE

1. Prezentul vine sd completeze Regulamentul de aplicare a Sistemului Nalional de credite

de Studii in cadrul Institutului de Criminologie, care preyede repetdri de discipline cu achitarea

taxei respective.

2. Repetarea disciplinei gi a tuturor activitdlilor aferente ei se efectueazdin urmdtoarele

cazvti;
a) nu s-a obtinut minimul de 50% din punctajul evaluarilor curente pentru activitatile din

timpul semestrului gi ca rezultat studentul n-a fost admis la examen (colocviu);

b) studentul n-a promovat examenul (colocviul) in cadrul sesiunii de examene 9i colocvii

precumgiincadrulcelor2(doud)reexamindriregulamentare;
c) reinmatriculSrii dup6 intrerupere de studii cu programare de diferenle cauzate de modi-

ficarea planului de invdtdmdnt;

dj transferarii de la o altd institulie de invdJdmdnt cu programafe de diferenfe'

3. Taxa de disciplina se achita pentru repetarea unei discipline 9i a tuturor activitalilor afe-

rente ei gi se percepe pentru a acoperi cheltuielile ocazionate de instruirea suplimentard a studen-

tului in cadrul unei sau alteia discipline, in cazurile stipulate inp.2 al prezentului regulament'

4. Valoarea taxei de disciplina se stabilegte prin ordinul rectorului'

5. Repetarea disciplinei se efectueazlinurmdtorul an universitar in cadrul formaliunilor

de studii (serii, grupe) create in acest scop'
. 6. Formatiunile de studii pentru repetarea disciplinelor se creeazd in cadrul institufiei, por-

nind de la numdrul de solicitanti pentru repetarea acestora qi de la continutul programelor de in-

vdJdmdnt, duPh'caz.' 
z. inscrierea in formaliunile de studii pentru repetarea disciplinelor se efectueazdinbaza

cererilor adresate de student in numele decanului'

g. Decanul va aproba cererile studentilor gi conform prevederilor p.4 al prezentului regu-

lament va indicd valoarea taxei de disciplina, care se va achita de cdtre ei in contabilitatea institu-

tului. Includerea studenJilor in listele formatiunilor de studii gi admiterii la activitalile didactice

desfrgurate in ele pentru repetarea disciplinelor se va efectua laprezentatea cotorului bonului de

achitare a taxei.

9. Contabilitatea va elabora devize de cheltuieli necesare desfbgurdrii instruirii in cadrul

formaJiunilor de studii create pentru repetarea disciplinelor.

10. Instruirea la disciplinele repetate se va efectua in afara orelor programate in orarul de

baz6, conform unui orar suprimentar, intocmit de Departamentul management studii qi asigurare

a calitdtii.
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