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CAPITOLUL I Principii generale 

Art. 1 Universitatea Ecologică din Bucureşti, instituŃie de învăŃământ superior, persoană juridică de 

drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naŃional de învăŃământ superior, înfiinŃată prin 

Legea nr. 282/2003, organizează studii universitare de licenŃă şi de master  la programele de studii 

evaluate de ARACIS şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

Art. 2 Promovarea studiilor universitare de licenŃă şi de master se face cu misiunea de a genera şi de a 

transfera cunoaştere către societate. 

Art. 3 Studiile universitare de licenŃă corespund unui număr cuprins între minimum 180 şi 240 de 

credite de studiu transferabile, ECTS şi se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC. 

Art. 4 Studiile universitare de master corespund unui număr cuprins între 60 şi 120 de credite de 

studiu transferabile, ECTS  şi se finalizează prin nivelul 7 din EOF/CEC. 

Art. 5 La toate programele de studii universitare se achită taxa de şcolarizare, stabilită de către 

consiliul de administraŃie şi publicată pe site-ul universităŃii. 

I. 1 Structura anului universitar 

Art. 6 Anul universitar începe, de regulă, cu prima zi lucrătoare a lunii octombrie şi se desfăşoară  în 

două semestre. Un semestru are, de regulă, o durată de 14 săptămâni de activităŃi didactice, urmate de 

o sesiune de examene, de minimum 3 săptămâni. 

Art. 7 Structura anului universitar se aprobă de senatul universitar şi se face publică. 

Art. 8 În atribuirea creditelor de studii transferabile, se are în vedere perioada de 17 săptămâni de 

activităŃi. 

I. 2 Programele de studii universitare 

Art. 9 Programul de studii universitare reprezintă un grup de unităŃi curriculare de predare, învăŃare, 

cercetare, aplicaŃii practice şi evaluare, planificate astfel încât să confere o calificare universitară, 

certificată printr-o diplomă şi suplimentul la diplomă. 

Art. 10 Planul de învăŃământ al  programului de studii universitare se elaborează în conformitate cu 

reglementările specifice în vigoare la nivel naŃional. 

Art. 11 Planul de învăŃământ trebuie să conŃină următoarele informaŃii: disciplinele de studii, numărul 

orelor de curs şi de seminar, aplicaŃii, proiect, laborator, forma de evaluare şi numărul de credite.  

Art. 12 Disciplinele de studiu din planurile de învăŃământ sunt prevăzute într-o succesiune logică şi au 

în vedere îndeplinirea următoarelor cerinŃe:  

- definirea şi delimitarea competenŃelor profesionale şi transversale; 

- compatibilitatea cu cadrul naŃional al calificărilor; 



- compatibilitatea cu programe de studii similare transnaŃionale. 

Art. 13 Planul de învăŃământ al fiecărui program de studii se face public, prin afişare. 

Art. 14 Disciplinele de studii cuprinse în planurile de învăŃământ au fişe de disciplină. Fişa  disciplinei 

cuprinde următoarele informaŃii: 

- descrierea programului de studiu; 

- structura disciplinei; 

- desfăşurarea activităŃilor didactice; 

- precondiŃii şi condiŃii; 

- competenŃe specifice acumulate; 

- obiectivele disciplinei (generale şi specifice); 

- conŃinuturi (curs/seminar, metode de predare, bibliografie); 

- coroborarea conŃinutului cu rezultatele aşteptate; 

- evaluarea pentru fiecare activitate didactică (criterii, metode, pondere în nota finală); 

- semnăturile titularului de curs şi seminar, avizul directorului de departament; 

- data întocmirii. 

I. 3 Formele  de organizare 

Art. 15 Universitatea Ecologică din Bucureşti organizează studii universitare de licenŃă la următoarele 

forme de învăŃământ: 

a) cu frecvenŃă, caracterizată prin activităŃi de învăŃământ, programate pe durata întregii zile, uniform 

distribuite săptămânal/zilnic pe parcursul semestrului şi presupunând întâlnirea nemijlocită, în spaŃiul 

universitar, a studenŃilor cu cadrele didactice; 

b) cu frecvenŃă redusă, caracterizată prin activităŃi dedicate mai ales unor cursuri de sinteză şi pregătirii 

aplicative, programate în mod compact şi periodic, presupunând întâlnirea nemijlocită, în spaŃiul 

universitar, a studenŃilor cu cadrele didactice de predare, completate cu mijloace de pregătire specifice 

învăŃământului la distanŃă. 

c) la distanŃă, caracterizată prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaŃii 

specifice, activităŃi de autoînvăŃare şi autoevaluare completate de activităŃi specifice de tutorat. 

Art. 16 Programele de studii universitare de master sunt organizate la forma de învăŃământ cu 

frecvenŃă. 

Art. 17 Durata de şcolarizare este egală pentru toate formele de învăŃământ şi stabilită prin hotărăre a 

Guvernului. 

Art. 18 Oferta educaŃională este publică şi cuprinde informaŃii despre programele de studii şi formele 

de organizare, în conformitate cu dispoziŃiile legale în vigoare. 



Art. 19 În urma admiterii într-un program de studii, între universitate şi student se încheie un contract 

de studii, în care sunt specificate drepturile şi obligaŃiile părŃilor, în concordanŃă cu prevederile 

legislaŃiei în vigoare. 

Art. 21 Clauzele contractuale nu se modifică în timpul anului universitar. 

Art. 22 Universitatea Ecologică din Bucureşti poate stabili parteneriate cu operatori economici, 

asociaŃii profesionale şi/sau instituŃii publice pentru dezvoltarea unor programe de studii universitare, 

care să răspundă cerinŃelor pieŃei de muncă. 

I. 4 Admiterea la programe de studii 

Art. 23 Universitatea Ecologică din Bucureşti organizează admitere la programele prezentate în oferta 

educaŃională anuală, cu respectarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, 

elaborat şi aprobat, anual, de senatul universitar. 

Art. 24 La studiile universitare de licenŃă şi master  organizate de Universitatea Ecologică din 

Bucureşti, admiterea se organizează pe domenii de licenŃă/master, în două sesiuni, înainte de începerea 

anului universitar. 

Art. 25 CandidaŃii la admitere la studii universitare de licenŃă sunt absolvenŃi de liceu cu diplomă de 

bacalaureat sau diplomă echivalentă. 

Art. 26 CandidaŃii la admitere la studii universitare de master sunt absolvenŃi cu diplomă de licenŃă sau 

echivalentă. 

Art. 27 La examenul de admitere pot candida şi cetăŃeni ai Ńărilor membre UE, ai statelor aparŃinând 

SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene, în aceleaşi condiŃii prevăzute pentru 

cetăŃenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cu condiŃia recunoaşterii studiilor de 

către direcŃia de specialitate (CNRED) din cadrul Ministerului EducaŃiei NaŃionale. 

Art. 28 Românii de pretutindeni se pot înscrie la programe de studii acreditate, în termenul stabilit şi 

comunicat prin afişare. Pot fi şcolarizaŃi în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români, 

inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cu condiŃia primirii acceptului privind şcolarizarea, 

emis de  Ministerului EducaŃiei NaŃionale. 

I. 5 Examenele de finalizare a studiilor 

Art. 29 Examenele de finalizare a studiilor universitare de licenŃă sunt organizate de facultăŃile 

UniversităŃii Ecologice din Bucureşti la programe de studii universitare de licenŃă acreditate sau 

programe de studii universitare de licenŃă autorizate provizoriu, pentru care instituŃia are, în acelaşi 

domeniu de licenŃă, programe de studii universitare de licenŃă acreditate. 

Art. 31 Examenele de finalizare a programelor de studii universitare de master se finalizează cu 

examen de disertaŃie. 



Art. 32 Universitatea Ecologică din Bucureşti organizează examen de disertaŃie numai pentru 

absolvenŃii proprii. 

Art. 33 Diplomele conferite după promovarea unui program de studii universitare, cuprind informaŃii 

despre programul de studii absolvit şi titlul obŃinut, fiind  însoŃite de suplimentul la diplomă. 

 

CAPITOLUL II  Organizarea studiilor universitare de licenŃă 

Art. 34 Programele de studii universitare de licenŃă pe care le organizează Universitatea Ecologică din 

Bucureşti, sunt acreditate/autorizate provizoriu, cu respectarea legislaŃiei în vigoare. 

Art. 35 Durata studiilor universitare de licenŃă pentru toate formele de învăŃământ, la programele de 

studii: Ecologie şi protecŃia mediului, FinanŃe şi bănci, Administrarea afacerilor, EducaŃie fizică şi 

sportivă, Kinetoterapie şi motricitate specială, Comunicare şi relaŃii publice, Psihologie şi 

AdministraŃie publică  este de 3 ani, respectiv, 180 ECTS, iar la programele de studii: Drept, Inginerie 

economică industrială şi Ingineria mediului, durata de şcolarizare este de 4 ani, respectiv, 240 ECTS. 

Art. 36 Fiecărui an de studii îi corespunde un număr minim de 60 de credite de studii transferabile. 

Art. 37 În cadrul studiilor universitare de licenŃă este obligatorie efectuarea unor stagii de practică.  

Art. 38 Senatul universitar poate aproba înfiinŃarea programelor de studii cu dublă specializare, cu 

respectarea procedurii de autorizare şi acreditare prevăzută de lege. 

Art. 39 Admiterea la programe de studii universitare de licenŃă se realizează în condiŃiile stabilite de  

legislaŃia în vigoare şi reglementările interne. 

Art. 40 Diploma conferită la după promovarea unui program de studii universitare de licenŃă se 

numeşte diploma de licenŃă.   

 

CAPITOLUL III Organizarea studiilor universitare de master 

Art. 41 Programele de studii universitare de master organizate de Universitatea Ecologică din 

Bucureşti sunt acreditate. 

Art. 42 Universitatea Ecologică din Bucureşti poate colabora cu operatori economici, asociaŃii 

profesionale şi/sau instituŃii publice pentru dezvoltarea unor programe de studii universitare de master 

care să răspundă cerinŃelor pieŃei muncii. 

Art. 43 La admiterea la studii universitare de master pot candida absolvenŃi cu diplomă de licenŃă sau 

echivalentă. 

Art. 44 Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitar de master şi a disertaŃiei 

se numeşte diploma de masterat. 



Art. 45 DispoziŃiile prezentului regulament se aplică în coroborare cu cele prevăzute în Regulamentul 

privind activitatea profesională a studentului. 

Art. 46 Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în şedinŃa Senatului UniversităŃii Ecologice din 

Bucureşti în şedinŃa din 10.03.2014. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


