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DISPOZIŢII GENERALE 

 

Drepturile şi îndatoririle studenţilor Universităţii de Arte din Târgu-Mureş, de la 

nivelurile de licenţă, masterat şi doctorat, sunt stabilite prin prezentul Regulament, adoptat de 

Senat la data de 4 iulie 2012. Studenţii au, de asemenea, obligaţia să respecte prevederile Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011, ale Cartei U.A.T. şi celelalte acte normative şi hotărâri adoptate 

de organele de conducere şi aflate în vigoare la data admiterii lor în comunitatea academică. 

 

CAPITOLUL I 

ÎNSCRIEREA LA FACULTATE  

ŞI DOCUMENTELE STUDENTULUI  

 

Art. 1. Accesul la programele de studii este condiţionată, după caz, de posesia diplomei 

de bacalaureat şi se decide prin concurs, în limita locurilor stabilite de Senat. Înscrierea în anul 

I. la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş se face prin decizia rectorului, pe baza fişei de 

înscriere a studentului declarat reuşit la concursul de admitere. 

Art. 2.  (1) Studenţii din anul I. sunt înscrişi în registrul matricol sub număr unic, valabil 

pe întreaga perioadă de şcolarizare în facultatea respectivă. Aceste numere sunt date în 

continuare pentru fiecare serie nouă de studenţi. 

(2) La înscrierea studentului în registrul matricol i se întocmeşte dosarul personal, care 

cuprinde: fişa de înscriere în anul I. de studiu, conform formularului tip; diploma de 

bacalaureat, licenţă, masterat sau echivalente, în original sau în copie legalizată în conformitate 

cu legislaţia în vigoare; diploma de licenţă, masterat sau doctorat într-un alt domeniu, în 

original sau copie legalizată acolo unde este cazul; actul de naştere în copie legalizată; 

certificatul sau adeverinţa medicală; lucrările scrise la concursul de admitere; dovada achitării 

taxei de înscriere şi cererea pentru acordarea bursei, în conformitate cu normele în vigoare. 

(3) În perioada şcolarizării, dosarul studentului se completează cu: fişele de înscriere în 

anul de studiu următor; contractul de studiu; actele necesare pentru acordarea bursei (pentru cel 

care solicită bursă); actele prin care i s-au acordat anumite drepturi, evidenţieri şi sancţiuni care 

i s-au aplicat; alte documente de interes, care reflectă activitatea studentului în perioada 

studiilor. 

Art. 3. La începutul fiecărui an universitar, între student şi Rectorul Universităţii , se va 

încheia un Contract de studiu (Anexa 1). Prin semnarea contractului studentul îşi asumă toate 

drepturile şi obligaţiile care decurg din activitatea de şcolarizare a sa, în regim bugetat sau cu 
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taxă, în funcţie de rezultatul obţinut la admiterea pentru programul de studiu ales sau în urma 

redistribuirii locurilor finanțate de la bugetul de stat. Studentul are obligaţia să declare pe 

proprie răspundere dacă a fost sau mai este înscris şi la un alt program de studiu (de licenţă, 

masterat, doctorat). 

Art. 4.  (1) La înscrierea în universitate, secretariatul eliberează fiecărui student carnetul 

de student şi legitimaţia de student. Carnetul de student serveşte ca act de identitate la intrarea 

în clădirile universităţii: cămin, cantină, bibliotecă, studio-uri de teatru şi la diferite alte 

activităţi unde se cere să facă dovada calităţii de student, precum şi la obţinerea oricăror altor 

facilităţi care i se acordă. 

(2) În carnetul de student se înscriu toate notele obţinute în urma sesiunilor de evaluare 

a activităţii profesionale. În documentele studentului nu sunt admise corecturi, ştersături, 

răzuiri, acoperiri cu pastă corectoare şi introduceri de date nereale, acestea constituind fals în 

acte publice şi sancţionându-se ca atare.  

(3) În cazul în care studentul îşi pierde carnetul, acestuia i se eliberează, la cerere şi 

contra cost, un duplicat, în condiţiile regulamentului privind regimul actelor de studii. 

(4) În caz de transfer, întrerupere de studii sau exmatriculare, secretariatul va retrage 

carnetul de student. 

Art. 5.  În urma promovării anului (obţinerii numărului de credite necesare) studentul 

este înscris, la cerere, în anul de studiu următor, în primele zece zile ale anului universitar, 

respectiv, în cazul restanţierilor, după încheierea situaţiei şcolare. Studentul declarat 

nepromovat se poate înscrie, la cerere, în anul de studiu pe care nu l-a promovat. Studentul care 

nu se înscrie în termenul prevăzut mai sus, cu excepţia unor cazuri deosebite (spitalizare sau 

colaborări aprobate de rector) pierde dreptul de a continua studiile în anul universitar respectiv. 

Art. 6. Transferul la şi de la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş poate fi solicitat 

numai de studenţi integralişti, la începutul anului universitar, în primele 10 zile ale semestrului 

întâi. Transferul pe locuri bugetate se aprobă numai în condiţiile în care se transferă şi alocaţia 

bugetară.  

Art. 7. La Universitatea de Arte din Târgu-Mureş evoluţia didactic-administrativă a 

studenţilor se efectuează prin intermediul sistemului pilot electronic integrat Neptun.  
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CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA STUDIILOR 

 

Art. 8 . Unitatea de bază a activităţii universitare este semestrul cu 14 săptămâni de 

activitate didactică, cu 2-4 săptămâni de sesiune de examene, şi o săptămână de practică pentru 

ciclul de licenţă începând cu anul II. licenţă. În perioada vacanţelor de iarnă şi vară este 

programată câte o sesiune de examene de restanţe de 1 săptămână.  

Art. 9. Numărul mediu de credite într-un semestru de 14 săptămâni este de 30 puncte 

ECTS, inclusiv punctele acordate pentru practica artistică. 

Art. 10. (1) Planurile de învăţământ sunt concepute astfel încât să asigure timpul 

necesar studiului individual, iniţierii efective în creaţia artistică şi asimilării bibliografiei. 

(2) Planurile de învăţământ se aprobă de Senat şi se pot diversifica în funcţie de 

particularităţile predării în cadrul secţiilor şi a programelor de studiu, aspectele particulare fiind 

decise de Senat la propunerea Consiliului Facultății . 

Art. 11. Activitatea formaţiilor de studiu este coordonată de îndrumătorul de an. 

Îndrumătorul de an este tutorele clasei, care are în principal următoarele atribuţii: 

- urmăreşte evoluţia profesional-creaţională a studenţilor, de la înscriere până la 

absolvire; 

- coordonează activităţile didactice de la nivelul clasei; 

- avizează colaborările studenţilor în afara programului de studiu după absolovirea 

anului I; 

- este supervizorul practicii artistice; 

- urmăreşte frecvenţa studenţilor astfel, încât să se evite de regulă şi cu excepţia unor 

situaţii întemeiate (colaborări externe aprobate de rector ori cauze medicale 

dovedite legal) depăşirea cuantumului de absenţe stabilit prin fişa disciplinei pentru 

admiterea la examene; 

- supraveghează starea sălii de clasă, repetiţii, spectacol şi a dotărilor existente, face 

propuneri pentru completarea dotărilor. 

Art. 12. La începutul anului universitar, pe baza planului de învăţământ aprobat, 

directorul de departament îşi va face cunoscute propunerile pentru disciplinele opţionale şi 

pentru cele facultative, la nivelul fiecărui program de studiu coordonat de departamentul 

respectiv. Studentul va depune, în termen de zece zile, opţiunea sa pentru disciplinele din 

aceste categorii (opţionale şi facultative).  
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Art. 13. Studenţii şi absolvenţii care optează pentru profesiunea didactică au obligaţia 

de a absolvi cursurile pregătirii psihopedagogice, organizate de Departamentul de Pregătire a 

Personalului Didactic.(valabil doar pentru promoţiile de absolvenţi 2011/12, 2012/13). 

Art. 14. Într-un an universitar se poate promova un singur an de studii. Unor studenţi 

cu pregătire excepţională, care au obţinut la majoritatea disciplinelor nota 10, respectiv 

calificativul foarte bine, Senatul le poate aproba promovarea a doi ani de studiu într-un an 

universitar, începând cu anul II de studiu. 

Art. 15. Studenţii pot urma concomitent două programe de studiu, dacă îndeplinesc 

condiţiile de admitere cerute. Studentul care doreşte să urmeze cursurile unui alt program de 

studiu, se poate înscrie la concursul de admitere organizat de Universitatea de Arte din Târgu-

Mureş, dacă este integralist la sfârşitul sesiunii de examene din vară a anului universitar 

precedent, cu media de cel puţin 9,00 (nouă). 

Art. 16. Absolvenţii cu diplomă de licenţă, masterat sau doctorat ai altor programe de 

studiu, pot urma o a doua specializare în U.A.T., în condiţiile stabilite de lege. 

Art. 17. În aria curriculară a disciplinelor universitare se pot organiza şi alte programe 

de specializări secundare – cu taxă sau gratuit. Acestea vor fi recunoscute prin certificate de 

studiu, acordate pe baza frecventării cursurilor/seminariilor/lucrărilor practice organizate, şi 

susţinerii unui examen final. 

Art. 18. (1) Universitatea de Arte din Târgu-Mureş poate organiza cursuri de formare 

profesională universitară la specializările acreditate, cursuri postuniversitare (de perfecţionare 

cu durata de cel mult un an şi de specializare cu durata de cel puţin un an), cursuri la cerere şi 

cursuri în vederea reconversiei sau a reactualizării cunoştinţelor profesionale. 

(2) Fiecare activitate didactică de predare/seminarizare/lucrare practică se încheie cu o 

formă specifică de verificare a cunoştinţelor. Promovarea tuturor activităţilor didactice şi a 

evaluării finale conferă dreptul la obţinerea unui act de absolvire a cursului (diplomă, certificat, 

atestat). 

(3) Cursurile de formare profesională universitară trebuie să respecte curriculum-ul 

specializării respective de la învăţământul de zi, iar cursurile postuniversitare se desfăşoară pe 

baza unui curriculum aprobat de către Senat. 

(4) Aceste cursuri sunt finanţate de participanţi, din donaţii şi sponsorizări cu o astfel de 

destinaţie, activităţi de producţie (elaborare de programe de formare continuă, creaţie artistic-

literară, elaborarea de suporturi de curs clasice şi electronice, materiale didactice, etc.); iar 

numărul de locuri precum şi taxa de şcolarizare sunt stabilite de către Senatul universităţii.  
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CAPITOLUL III 

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE STUDENTULUI 

 

Art. 19. În activitatea lor profesională studenţii universităţii au, în principal, 

următoarele drepturi şi îndatoriri: 

a) să îndeplinească sarcinile profesionale, de studiu şi de creaţie, ce le revin din 

planurile de învăţământ, din orarul de studiu şi din programul Teatrului Studio, și al 

Teatrului de Animație; 

b) să respecte normele deontologice ale activităţilor didactice şi scenice; 

c) să aibă o conduită demnă, civilizată, politicoasă în spaţiul universitar şi în afara 

acestuia; să manifeste respect faţă de colegi, cadre didactice, personalul 

administrativ şi tehnic; 

d) să menţină ordinea şi curăţenia în spaţiul universitar; 

e) să respecte termenul de împrumut al cărţilor şi cursurilor de la bibliotecă;  

f) să beneficieze de toate activităţile didactice, artistice şi ştiinţifice prevăzute în 

planurile de învăţământ şi în alte activităţi profesionale; 

g) să utilizeze, în condiţiile reglementărilor interioare, dotările universităţii destinate 

instruirii, creaţiei scenice şi cercetării; 

h) să participe, conform criteriilor stabilite de departamente, la activităţile artistice şi 

ştiinţifice organizate în universitate şi de alte instituţii artistice sau ştiinţifice; 

i) să urmeze un al doilea program de studiu, în condiţiile legii; 

j) să aleagă şi să fie ales ca reprezentant al studenţilor în Senat, în Consiliul Facultății, 

în Consiliul de administraţie şi în alte structuri decizionale (comisii de specialitate 

ale Senatului, comisii pentru acordarea burselor, repartizarea locurilor în cămin, 

etc.); 

k) să participe la conducerea universităţii prin reprezentanţii aleşi în structurile de 

conducere şi decizionale ale Universităţii ;  

l) să se organizeze în asociaţii profesionale în condiţiile legii şi Cartei universităţii; 

m) să primească burse şi alte ajutoare materiale în condiţiile prevăzute de lege; 

n) să beneficieze de asistenţă medicală gratuită; 

o) să beneficieze, în măsura posibilităţilor, de tratament şi de odihnă în staţiunile şi în 

taberele studenţeşti. 
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p) să fie cazat în cămin şi să ia masa la cantină, în conformitate cu condiţiile prevăzute 

de regulamentele de funcţionare ale acestora, în funcţie de capacităţile lor şi de 

criteriile în vigoare; 

q) să beneficieze de reducerile legale în vigoare pentru transportul în comun; 

Art. 20. Studenţii distribuiţi în spectacole publice şi de la clasă au, în principal, 

următoarele drepturi şi obligaţii:  

a) începând cu anul II de studii, nivel licenţă, studenţii pot fi distribuiţi pe baza 

aprobării rectorului, dar cu acordul îndrumătorului de an şi al şefului de 

departament, în spectacole publice şi de clasă; 

b) studenţii din anul I de studiu, nivel licenţă, pot fi distribuiţi în producţiile de la clasă 

ale studenţilor de la regie, cu acordul îndrumătorului de an şi cu aprobarea scrisă a 

directorului de departament; 

c) studenţii distribuiţi în spectacole publice vor fi instruiţi de către îndrumătorul de an, 

înainte de începerea repetiţiilor, cu privire la regulile disciplinare şi etice ale creaţiei 

scenice, cât şi cu privire la normele securităţii în muncă; luarea la cunoştinţă a 

acestor reguli şi norme va fi confirmată prin declaraţia scrisă a studentului în cauză, 

înregistrată la secretariatul universităţii; 

d) studenţii distribuiţi în spectacole publice sau în producţii de la clasă au obligaţia de 

a realiza toate rolurile încredinţate de regizori, de cadrele didactice de specialitate, 

de studenţii la regie cu aprobarea, după caz, a rectorului, a directorului de 

departament sau a îndrumătorului de an;  

e) studenţii din anul I de studiu, nivel licenţă, nu pot colabora sub nici o formă cu nici 

o instituţie sau organizaţie artistică (teatru, film, filarmonică, ansamblu de dans, 

radio, TV); în mod cu totul excepţional rectorul poate aproba participarea 

studentului din anul I al ciclului de licenţă la proiecte cinematografice, teatrale sau 

de dans în care distribuirea este motivată prin tinereţea personajelor sau prin 

participarea studentului respectiv la realizarea unei producţii artistice începute 

înainte de înscrierea lui la studii universitare, în condiţiile recuperării activităţilor 

didactice; 

f) colaborarea studenţilor, în condiţiile articolelor precedente, cu instituţiile şi 

organizaţiile artistice (teatru, film, filarmonică, ansamblu de dans, radio, TV), se 

realizează pe baza contractelor de colaborare/convenţiilor cadru încheiate între 

universitate şi instituţia respectivă. Se interzice studenţilor de a trata şi de a accepta 

colaborări în afara universităţii, pe cale particulară. Nerespectarea acestei obligaţii 
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atrage după sine întreruperea anului de studiu, cu drept de reînscriere în acelaşi an 

de studiu, în anul universitar următor; 

g) studenţii distribuiţi în spectacolele publice au obligaţia de a consulta zilnic avizierul 

Teatrului Studio, respectiv al instituţiilor de spectacole sau organizaţiilor cu care 

colaborează; studenţii ciclului de licenţă, distribuiţi în spectacole publice, se 

prezintă la repetiţii numai în cazul în care sunt nominalizaţi prin avizier; 

h) studenţii distribuiţi în spectacolele publice au obligaţia de a fi prezenţi la cabină sau 

la sala de repetiţii cu 15 minute înainte de începerea acesteia sau înainte de ora 

plecării în deplasare; 

i) studenţii distribuiţi în spectacolele publice au obligaţia de a fi prezenţi la cabină cu 

o oră înainte de începerea spectacolului dacă au apariţii în partea I şi cu cel mult o 

jumătate de oră înainte de începerea spectacolului, dacă au apariţii în partea a II-a 

sau în următoarele; 

j) studenţii distribuiţi în spectacolele publice sunt obligaţi să anunţe imediat apariţia 

unor situaţii neprevăzute (îmbolnăviri, accidente, decese în familie, etc.) 

directorului de departament sau, în absenţa acestuia, regizorului artistic al 

spectacolului, situaţii care îi împiedică să participe la repetiţii sau la spectacole; 

k) studenţii distribuiţi în spectacolele publice nu pot părăsi localitatea fără aprobarea 

scrisă a rectorului;  

l) studenţii distribuiţi în spectacolele publice nu au voie să părăsească incinta sălii de 

spectacole înaintea terminării repetiţiilor şi spectacolelor. Apariţia la aplauzele de la 

terminarea spectacolelor este obligatorie pentru toţi interpreţii; 

m)  studenţii distribuiţi în spectacolele publice sunt obligaţi să respecte liniştea şi 

atmosfera de creaţie în timpul repetiţiilor şi spectacolelor atât pe scenă cât şi în 

cabine; 

n) studenţii distribuiţi în spectacolele publice nu au voie să primească vizite sau 

telefoane înaintea sau în timpul spectacolelor; de asemenea nu le este permis să iasă 

în costume de spectacol în holul Teatrului sau al intrării în universitate; 

o) studenţii distribuiţi în spectacolele publice sunt obligaţi să se prezinte la probele de 

costum, încălţăminte, machiaj, perucherie etc. în ziua şi la ora indicate prin avizier; 

p) studenţii distribuiţi în spectacole publice la alte instituţii de spectacole sunt obligaţi 

să respecte regulile de activitate ale acestora; 

q) studenţii au obligaţia de a folosi cu grijă bunurile puse la dispoziţia lor, să lase în 

ordine costumele şi recuzita după repetiţii şi spectacole, să păstreze în condiţii bune 

textele încredinţate şi să le restituie bibliotecii în termenii conveniţi la momentul 
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împrumutului; cei care se vor face vinovaţi de degradarea sau distrugerea acestora 

vor fi obligaţi la repararea prejudiciului; 

r) studenţii distribuiţi în spectacolele publice sau de la clasă au obligaţia de a îndeplini 

exigent, în bune condiţii şi la timp sarcinile scenice primite din partea regizorului 

spectacolului, respectiv al profesorului de specialitate; de asemenea, au obligaţia de 

a respecta întocmai concepţia în care au fost realizate rolurile şi montate 

spectacolele atât în reprezentaţiile de la sediu, cât şi la cele din deplasare; nu este 

permisă nici o modificare în costumaţie, machiaj, recuzită, text şi în interpretarea 

rolului; studenţii vor respecta, obligatoriu, indicaţiile regizorului tehnic, care, în 

timpul desfăşurării spectacolelor răspunde integral de calitatea reprezentaţiei; 

s) studenţii de la programele de studiu: Artele spectacolului-regie, Teatrologie, 

Scenografie şi eveniment artistic, Pedagogie muzicală, Scriere dramatică şi 

Teatrologie–impresariat artistic, desemnaţi să-şi asume realizarea proiectelor 

teatrale programate la Teatrul Studio, Teatrul de Animație sau în clasă, au obligaţia 

de a se ocupa de derularea proiectului încredinţat (imagine scenică, muzică scenică, 

popularizarea spectacolelor, redactarea textelor prespectaculare, impresariat artistic, 

etc.); de asemenea au obligaţia de a se implica, după o programare efectuată de 

cadrul didactic supravizor, în organizarea Balului bobocilor, Porţilor deschise, 

Galei absolvenţilor  şi a altor acţiuni desfăşurate la Teatrul Studio, Teatrul de 

Animație sau la sediul altor instituţii şi societăţi artistice. 

Art. 21. Studenţii participanţi la practica artistică (de specialitate) au, în principal, 

următoarele drepturi şi obligaţii: 

a) studenţii practicanţi vor fi instruiţi de către îndrumătorul de an (supravizorul de 

practică), înainte de începerea repetiţiilor (stagiului de practică), cu privire la 

regulile disciplinare şi de etică ale creaţiei scenice (domeniul de activitate al 

instituţiei gazdă), cât şi cu privire la normele securităţii în muncă; luarea la 

cunoştinţă a acestor reguli şi norme va fi confirmată prin declaraţia scrisă a 

studentului în cauză, înregistrată la secretariatul universităţii; 

b) practicantul poate încheia, în condiţiile în care practica se desfăşoară într-o instituţie 

teatrală sau culturală din afara Universităţii , acorduri de colaborare cu respectiva 

instituţie.  

c) practicantul beneficiază, pe toată durata stagiului de practică, de protecţia socială, 

conform legislaţiei în vigoare, pentru eventualele accidente de muncă; 

d) practicantul se obligă să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului 

de practică şi să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu portofoliul de practică; 
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e) practicantul întocmeşte caietul de practică în care descrie activităţile desfăşurate; 

f) prezenţa la programul practicii este obligatorie. 

 

CAPITOLUL IV 

FRECVENŢA 

 

Art. 22. (1) Studenţii sunt obligaţi să parcurgă integral toate formele de instruire 

teoretică şi practică prevăzute în planurile de învăţământ. Absentarea sau neîndeplinirea acestor 

obligaţii atrage după sine pierderea dreptului de a se prezenta la examene. Evidenţa frecvenţei 

obligatorii este ţinută de profesorii titulari de disciplină. 

(2) Semestrial, profesorii titulari de disciplină şi îndrumătorul de an vor analiza situaţia 

frecvenţei pe care o vor prezenta directorului de departament şi vor adopta în comun măsurile 

ce se impun, conform prevederilor prezentului regulament. 

(3) La începutul fiecărui an universitar grupa de studenţi, împreună cu îndrumătorul de 

an, va delega un reprezentant care va asigura legătura cu departamentele în toate problemele ce 

privesc activitatea didactică şi socială. 

Art. 23. (1) Motivarea absenţelor se face de către directorul de departament, cu 

consultarea cadrului didactic îndrumător de an, pe baza actelor justificative şi a cererii 

individuale înregistrată la secretariat de către student în cel mult cinci zile de la reluarea 

activităţii. Modul în care vor fi rezolvate cererile de motivare a absenţelor va fi adus la 

cunoştinţa studentului de cadrul didactic îndrumător de an. După aplicarea rezoluţiei cererile, 

împreună cu actele justificative, se anexează la dosarul personal al studentului. 

(2) Se pot motiva absenţele determinate de următoarele împrejurări: 

a) pentru cazurile de boală, dovedite cu certificate medicale tip, eliberate de spitale, policlinici 

studenţeşti şi medicul de familie. Actele eliberate de alte instituţii şi cabinete medicale vor fi 

acceptate numai dacă sunt vizate, pentru luare în evidenţă, de Policlinica Studenţească din 

Târgu-Mureş. Vor fi luate în considerare doar adeverinţele/certificatele medicale care stabilesc 

în mod cert cazurile de boală şi indică durata scutirii de frecvenţă sau a concediului medical; 

b) pentru perioadele şi datele înscrise în acordul comun de colaborare între Universitatea de 

Arte Târgu-Mureş şi alte instituţii; 

c) pentru perioada realizării spectacolelor la Teatrul Studio și la Teatrul de Animație în 

termenele calendaristice aprobate şi pe baza pontajului întocmit de regizorul tehnic şi înaintat 

directorului de departament; 

d). pentru cazuri excepţionale anunţate în prealabil sau imediat după reluarea activităţii. 
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Art. 24. (1) Directorul de departament poate aproba scutirea de frecvenţă pe motive 

medicale. Odată cu aprobarea scutirii parţiale de frecvenţă, directorul de departament va stabili 

concret în ce va consta această scutire parţială (în ce interval calendaristic, la ce ore, etc.). 

(2) Directorul de departament poate aproba studentei gravide scutirea parţială de 

frecvenţă, pe baza actelor medicale eliberate de medicul specialist. În cazul studentei gravide 

sau în concediu de maternitate nu se aplică restricţii în ceea ce priveşte durata scutirii de 

frecvenţă şi a condiţiei de medie. 

Art. 25. Scoaterea temporară din activitatea profesională şi scutirea de frecvenţă, 

pentru participarea la festivaluri, competiţii culturale sau alte manifestări cu caracter oficial se 

aprobă, individual, de către decan. Scoaterea temporară din activitatea profesională a unor 

grupuri de studenţi poate fi aprobată numai de rectorul universităţii. 

Art. 26. Studentul care absentează motivat (inclusiv cel scutit temporar de frecvenţă) 

îşi va îndeplini obligaţiile şcolare în cadrul reprogramărilor făcute de cadrele didactice titulare 

de disciplină şi aprobate de directorul de departament, până la încheierea cursurilor 

universitare. Pentru situaţii excepţionale (spitalizare, concediu de maternitate, etc.), se poate 

aproba recuperarea activităţilor profesionale respective şi peste termenul menţionat. 

Art. 27. Absenţele, inclusiv cele motivate, nu pot depăşi echivalentul a două luni din 

obligaţiile anuale prevăzute în planul de învăţământ; depăşirea acestui cuantum atrage după 

sine întreruperea anului de studii. 

Art. 28. Studentul care la o disciplină cu frecvenţă obligatorie a absentat nemotivat 

peste 20% din obligaţiile anuale prevăzute în planul de învăţământ pierde, pentru disciplina 

respectivă, dreptul de a se prezenta la examen în sesiunea în care acesta era programat. În 

cadrul limitei de 20% conducerile departamentelor pot stabili reglementări proprii, în funcţie 

de specificul diferitelor discipline.  

Art. 29. Scutirea medicală de efort fizic la disciplina Educaţie fizică trebuie depusă în 

termen de 15 zile de la începutul anului universitar. Sunt exceptate unele situaţii imprevizibile 

(accidente, sarcini evoluate, etc.). 

Art. 30. Studentul de la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş se poate angaja în 

serviciu şi în alte domenii de activitate decât cele specifice (teatre, film, TV, etc.), în 

conformitate cu normele în vigoare, urmând să efectueze toate obligaţiile profesionale potrivit 

planurilor de învăţământ. La cerere, secretariatul va elibera studentului o adeverinţă din care să 

rezulte studiile efectuate, pentru a-i servi la angajare. 
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CAPITOLUL V 

PROMOVAREA ANULUI, FINALIZAREA STUDIILOR 

 

Art. 31. (1) Încheierea situaţiei şcolare a studentului se face după sesiunea de 

reexaminări din toamnă (pentru anii terminali după sesiunea de restanţe din vară), cu cel puţin 

trei zile înainte de începerea noului an universitar. 

 (2) Este declarat promovat în anul următor de studiu studentul care a obţinut minim 40 

de puncte ECTS/an, specificându-se în acest caz în registrul matricol „amânat pentru obţinerea 

totală a creditelor pentru anul ... de studiu”. 

(3) Studentul care, după încheierea sesiunii de reexaminare din toamnă a obţinut mai 

puţin de 40 de puncte ECTS, este declarat nepromovat.  

(4)  Este considerat integralist studentul care obţine creditele acordate disciplinelor 

obligatorii şi opţionale din programul de studii la valoarea totală pentru semestrul/anul de 

studii. Examenele se susţin numai în cele trei sesiuni programate ale anului universitar (iarnă, 

vară, toamnă). Pentru fiecare disciplină sunt admise trei examinări: două gratuite iar a treia cu 

taxă în cuantumul stabilit de Senatul Universităţii de Arte din Târgu-Mureş.  

(5)  Prezentarea la sesiunea de reexaminare din toamnă prevăzută pentru un an de 

studiu este condiţionată de obţinerea în sesiunile din iarnă şi vară a cel puţin 20 de credite 

(minim 10 credite / semestru).  

(6)  În cazul în care studentul nu obţine notă de promovare după reexaminare (a treia 

posibilitate de examinare), dar a realizat minimum 40 de credite în anul de studiu respectiv 

(minim 20 de credite/semestru), poate solicita prelungirea școlarizării, prin reînscrierea la 

disciplina respectivă. În acest caz se va specifica în registrul matricol „amânat pentru obţinerea 

totală a creditelor pentru anul ... de studiu”. El va reface întreaga activitate didactică prevăzută 

în planul de învăţământ la acea disciplină, după care se poate prezenta din nou, cel mult de 

două ori, la examen.  La a doua înscriere studentul va avea statut de student cu taxă la 

disciplina respectivă. În cazul în care, ca urmare a modificării planului de învăţământ, numărul 

de credite alocat respectivei discipline s-a modificat până în momentul reînscrierii studentului, 

cuantumul taxei aferente disciplinei se va calcula în funcţie de numărul de credite pe care 

aceasta îl are la data reînscrierii.  

  (7) Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute numai în sesiunile de restanţe din 

anul universitar în care examenele au fost promovate, conform regulamentului privind 

activitatea profesională a studenţilor, respectând principiul "un examen promovat este definitiv 

promovat". Cererile pentru mărirea notei pot fi aprobate de către titularul disciplinei. 
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(8)  Se consideră absolvent studentul care a acumulat numărul total de credite alocat 

disciplinelor obligatorii şi opţionale din programul de studiu ales din cele oferite de planul de 

învăţământ. 

 

Art. 32. Studentul din anul I care, după susţinerea reexaminării, nu a obţinut un număr 

de minimum 20 puncte ECTS/semestru, va fi exmatriculat din Universitatea de Arte din Târgu-

Mureş, cu drept de a se reînscrie la un nou concurs de admitere. 

Art. 33. Studentul nepromovat se poate reînscrie, în regim cu taxă, în anul universitar 

nepromovat pentru a îndeplini toate obligaţiile de promovare (examene, lucrări practice, 

practica etc.) ale anului respectiv. Rectorul poate scuti, pe studentul care beneficiază de 

prelungirea şcolarităţii de examenele la care a obţinut în anul universitar anterior note de 

promovare, recunoscându-i-se notele respective. Totodată, studentul este scutit şi de frecvenţă 

la activităţile respective.  

Art. 34. (1) Pentru studenţii ultimului an de studiu la ciclul de licenţă situaţia şcolară se 

încheie cu o săptămână înainte de data fixată pentru examenul de licenţă. 

(2) Examenele studenților din ultimul an, rămase nepromovate după sesiunile de  

examinări pot fi susţinute în sesiunea din septembrie sau în una din sesiunile anilor următori pe 

baza cererilor aprobate de decanul facultăţii şi de rectorul Universităţii . 

Art. 35. Studiile universitare de licenţă se încheie cu examen de licenţă. 

Art. 36. (1) Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor de licenţă studenţii 

care au parcurs integral planul de învăţământ. 

(2) Condiţiile de înscriere la examenele de finalizare a studiilor de licenţă, cât şi 

cerinţelele susţinerii acestora, sunt stabilite prin planurile de învăţământ.  

Art. 37. (1) Examenul de licenţă se desfăşoară pe baza Metodologiei privind 

organizarea examenelor de finalizare a studiilor la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș 

studiilor universitare, elaborată în conformitate cu normele stabilite de către M.E.C.T.S. 

(2) Este declarat promovat la examenul de licenţă studentul care obţine după aceste 

examene cel puţin media 6 (şase). 

Art. 38. Absolvenţii care nu s-au prezentat sau nu au promovat examenul de finalizare 

a studiilor mai pot susţine examenul într-o altă sesiune, în condițiile stabilite de Metodologia 

privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor la Universitatea de Arte din Târgu-

Mureș. Neprezentarea sau nepromovarea la prima sesiune programată după încheirea studiilor 

înseamnă consumarea dreptului de a susţine gratuit examenul de licenţă. 

 

CAPITOLUL VI 



 14

RECUNOAŞTEREA ŞI ECHIVALAREA STUDIILOR EFECTUATE 

 

Art. 39. La cererea studentului, creditele pentru o disciplină pot fi echivalate cu 

creditele obţinute la o disciplină cu tematică echivalentă de la o altă facultate sau specializare 

din cadrul unei Universităţi la acelaşi nivel de studiu. Creditele obţinute de studenţi în 

programele internaţionale vor fi echivalate conform procedurii specifice programului respectiv, 

pe baza acordurilor de studii, în limita compatibilităţii planurilor de învăţământ ale instituţiilor 

implicate. Creditele realizate în condiţiile prezentului articol se consideră obţinute în semestrul 

în care această disciplină figurează în Planul de învăţământ. Echivalarea disciplinelor şi 

acordarea creditelor corespunzătoare se face de către Decanul Facultății la începutul fiecărui an 

universitar, cu consultarea cadrelor didactice de specialitate. În cazul examenelor echivalate, se 

va trece în suplimentul de diplomă denumirea disciplinei din planul de învăţământ al facultăţii, 

menţionând la observaţii că disciplina a fost echivalată. Consiliile Facultăţilor pot decide 

aplicarea prevederilor prezentului articol şi în cazul creditelor obţinute de studenţi în cadrul 

unor şcoli de vară organizate în ţară sau în străinătate. 

 

 

CAPITOLUL VII 

DIPLOME, CERTIFICATE, ATESTATE 

 

Art. 40. (1) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă primesc diploma de 

licenţă în domeniul şi programul de studiu urmat. Diploma este însoţită de suplimentul la 

diplomă, elaborat în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Absolvenţii care nu au 

promovat examenul de licenţă primesc, la cerere, un certificat de studii universitare şi copia de 

pe foaia matricolă. 

    (2) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenele vor primi 

adeverinţă de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca 

şi diploma şi trebuie să conţină semnăturile şi informaţiile înscrise în diplomă, precum şi 

informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, 

mediile de promovare a anilor de studii. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei 

noi adeverinţe urmează procedurile privind eliberarea duplicatelor diplomelor. 

Art. 41. Absolvenţii cursurilor psihopedagogice, organizate de Departamentul de 

Pregătire a Personalului Didactic primesc un certificat de absolvire, pe baza căruia sunt 

abilitaţi să funcţioneze în calitatea de cadre didactice. (valabil doar pentru promoţiile de 

absolvenţi 2011/12, 2012/13). 
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Art. 42. Pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conferirea titlului de 

profesor gradul I., II. se face de către M.E.C.T.S, în urma examenelor susţinute la instituţia 

organizatoare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

Art. 43. Un act de studii care confirmă studii parțiale se completează la cererea 

studentului, pa baza aprobării acesteia de către conducerea Universității.  

Art. 44. Absolvirea unui program de specializare secundară, organizată în aria 

curriculară a unor cursuri universitare, este recunoscută, în urma unei verificări finale, printr-un 

certificat de studiu, eliberat de Universitatea de Arte  în nume propriu.  

Art. 45. Absolvirea unor cursuri de formare profesională universitară (nivel licenţă şi 

masterat) la specializările acreditate, cursuri postuniversitare (de perfecţionare cu durata de cel 

mult un an şi de specializare cu durata de cel puţin un an), cursuri la cerere şi cursuri în vederea 

reconversiei sau a reactualizării cunoştinţelor profesionale este recunoscută, în urma 

promovării unei verificări finale, printr-un certificat/atestat, eliberat de Universitatea de Arte  

în nume propriu. 

 

CAPITOLUL VII 

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI 

 

Art. 46. Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea profesională studentul poate fi 

recompensat prin: 

a) acordarea unor premii; 

b) acordarea unor burse speciale, naţionale sau internaţionale; 

c) aprobarea unor călătorii de studii şi documentare; 

d) participarea la tabere, festivaluri naţionale sau internaţionale. 

Art. 47. Selecţionarea spectacolelor în vederea propunerii lor pentru a participa la 

festivaluri naţionale şi internaţionale, la schimburi de experienţă, turnee se face de Comisia 

pentru programe artistice, la propunerea directorilor de departament. 

Art. 48. Pentru neîndeplinirea obligaţiilor şcolare şi încălcarea disciplinei universitare 

studentului i se pot aplica gradual următoarele sancţiuni: 

a) avertisment verbal în faţa grupei de studiu; 

b)  mustrare scrisă; 

c)  mustrare scrisă cu avertisment; 

d)  interzicerea de a colabora, pe durata unui semestru sau a unui an de învăţământ, cu 

alte instituţii culturale; 

e) ridicarea bursei pe o perioadă cuprinsă între 10 până la 30 de zile; 
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f) pierderea dreptului de a primi bursă în anul universitar viitor; 

g) amânarea examenelor sau verificărilor pentru sesiunea următoare; 

h) exmatricularea din universitate. 

Art. 49. Sancţiunile se vor aplica, în funcţie de gravitatea abaterilor, studentului care 

încalcă prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor  şi a celorlalte 

regulamente aflate în vigoare, precum şi studentului care nu are o atitudine corespunzătoare 

faţă de cadrele didactice, personalul administrativ, colegi sau în societate, după cum urmează : 

a) avertismentul verbal în faţa grupei de studiu, mustrarea scrisă şi mustrarea scrisă 

cu avertisment se aplică de către Consiliul Facultăţii  celui care lipseşte nemotivat 

de la diferite obligaţii prevăzute în programul de activităţi profesionale, are o 

comportare necorespunzătoare faţă de cadrele didactice, personalul administrativ şi 

de colegi, atât în universitate cât şi în afara ei; încalcă prevederile legale privind 

fumatul sau încalcă prevederile regulamentului de cazare; 

b) amânarea examenelor sau verificărilor  se decide de către decan la propunerea 

directorilor de departament; 

c) exmatricularea din Universitatea de Arte se aplică studentului pentru: 

● 60 de absenţe nemotivate/semestru; 

● neachitarea taxei de școlarizare în termenele stabilite prin contractul de studii; 

● nepromovarea repetată a anului de studiu; 

● nepromovarea unui alt an de studiu după cel repetat, cu excepţiile prevăzute de 

prezentul regulament; 

● fraudarea verificărilor, examenelor; 

● săvârşirea unor grave abateri de la normele de convieţuire general acceptate, în 

mediul universitar şi în societate; 

● încălcarea gravă, cu vinovăţie, a prevederilor regulamentului în vigoare; 

● aducerea de grave prejudicii materiale şi/sau morale Universităţii de Arte; 

● cererea de retragere de la studii, depusă la secretariatul universităţii şi aprobată 

de rector. 

Art.50. (1) Exmatricularea se decide de către rector la propunerea Consiliului 

Facultății, sesizat în scris de către directorul de departament. Discutarea propunerii de 

exmatriculare din Universitatea de Arte din Târgu-Mureş în cadrul Consiliului Facultății  poate 

avea loc în prezenţa studentului în cauză şi a profesorului îndrumător de an. 

(2) În ordinul de exmatriculare se va preciza cu claritate motivul exmatriculării 

şi condiţiile privind posibilitatea reluării studiilor. 

(3) Ordinul de exmatriculare se va comunica studentului. 
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Art. 51. Contestaţiile la sancţiunile aplicate se adresează organului imediat superior 

celui care a aplicat sancţiunea, în termen de maximum 15 zile de la data anunţării sancţiunii. 

Art. 52. Studentul sancţionat definitiv pierde dreptul de a mai beneficia de acordarea 

examinărilor pentru mărirea de notă precum şi dreptul de a colabora cu instituţii de specialitate. 

Eventualele pagube morale şi/sau materiale provocate instituţiilor cu care colaborează 

studentul, prin pierderea dreptului de a mai colabora, se suportă de către studentul în cauză. 

Art. 53. Sancţionarea se va aduce la cunoştinţa studentului sancţionat şi prin afişare la 

avizierul universităţii. Decizia de sancţionare se va ataşa dosarului personal. 

 

CAPITOLUL VIII 

TRANSFERĂRI, ÎNTRERUPERI DE STUDII 

 

Art. 54. (1) Studentul poate fi transferat la cerere, în cadrul Universităţii de Arte din 

Târgu-Mureş de la o specializare la alta, sau la/de la alte instituţii de învăţământ superior dacă 

are motive bine întemeiate şi a promovat anul de studiu în care a fost înscris, dar numai după 

încheierea situaţiei şcolare. 

(2) Cererea de transfer se va depune la secretariatul universităţii, cu cel mai târziu cu 15 

zile înainte de începerea anului universitar. 

Art. 55. Transferarea, de la un program de studiu la altul, la/de la o facultate la o altă 

facultate cu profil identic sau apropiat se poate face numai pentru anii II şi III de  studiu de 

nivel licenţă. 

Art. 56. (1) Studentul care solicită un transfer înspre Universitatea de Arte din Tg 

Mureş în condiţiile art.55 urmează a fi supus unui test de specialitate de către o comisie de 

examinare numită de rector, care va stabili şi anul de studii în care solicitantul poate fi înscris, 

dar nu într-un an superior celui absolvit. 

(2) Testul de specialitate va avea conţinutul unui examen de aptitudini şi va fi susţinut 

într-o perioadă cuprinsă între zece zile înainte de începerea anului universitar şi maximum zece 

zile după începerea anului universitar. Testul va fi notat conform prevederilor din prezentul 

regulament. 

Art. 57. Aprobarea transferării poate fi acordată de: 

a) Consiliul Facultății, cu acordul profesorilor îndrumători de an, atunci când se 

solicită transferul de la o grupă la alta în cadrul aceluiaşi an de studiu; 

b) Consiliul Facultății, atunci când se solicită transferul de la un program de studiu la 

alt program de studiu de acelaşi nivel, cu acordul profesorilor îndrumători ai 

fiecăruia de la cele două programe de studiu; 
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c)  Rectorul instituţiei de învăţământ superior de unde pleacă/vine studentul şi rectorul 

Universităţii de Arte din Târgu-Mureş pentru studenţii ce vin din alte centre 

universitare sau de la alte facultăţi, pe baza avizului din partea Consiliului Facultăţii 

la care vine studentul. Consiliul Facultăţii va consulta profesorul îndrumător al 

grupei de studiu la care se solicită transferul. 

Art. 58. Odată cu cu înscrierea studentului transferat la noul program de studiu/la noua 

facultate se stabilesc eventualele examene de diferenţă pe care acesta va trebui să le susţină sau 

alte activităţi obligatorii, conform planului de învăţământ şi programelor analitice. 

Art. 59. (1) Examenele de diferenţă vor fi promovate de studenţi în sesiunile de 

examene programate. În cazuri bine motivate rectorul Universităţii de Arte poate aproba 

susţinerea unor examene de diferenţă şi în afara sesiunilor. 

(2) Studentul care nu promovează examenele de diferenţă până la sfârşitul anului 

universitar va fi declarat repetent în anul de studiu în care s-a transferat, iar în cazul în care nici 

în anul următor nu promovează examenele de diferenţă şi pe cele de an, va fi exmatriculat. 

Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul înscrierii studentului revenit după întreruperea studiilor. 

(3) Documentele de transfer ale studentului vor fi însoţite de o caracterizare semnată de 

directorul de departament de unde se transferă studentul. 

Art. 60. Rectorul poate aproba cererea de întrerupere a studiilor pe o durată de 

maximum doi ani şi numai o singură dată în timpul şcolarităţii.  

Art. 61. Studenta care întrerupe studiile din motive de graviditate are dreptul să se 

înscrie în anul de studii întrerupt, în termen de trei ani, fără a fi considerată repetentă, 

recunoscându-i-se semestrele frecventate integral şi toate obligaţiile şcolare îndeplinite. 

Art. 62. Studenţii care au întrerupt studiile sunt obligaţi ca la reluarea lor să 

îndeplinească eventualele îndatoriri şcolare de diferenţă rezultate în urma modificării, între 

timp, a planurilor şi programelor de învăţământ. 

Art. 63. Studentul care a întrerupt studiile, la reluarea acestora va participa la 

procedura de redistribuire a locurilor finanţate de la bugetul de stat împreună cu studenţii din 

anul universitar în care se reînscrie, în conformitate cu Regulamentul privind redistribuirea 

locurilor finanţate de la bugetul de stat la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş. 

 

         Rector, 

        Prof.univ.dr. Sorin Crișan  

 

 

 Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa Senatului din data de 4 iulie 2012,  dată 
de la care intră în vigoare. 


