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1. SCOP 

Scopul acestei proceduri este de a descrie etapele, metodologia, criteriile şi 
responsabilităţile care stau la baza elaborării planurilor de învăţământ.  

 
2. DOMENIU DE APLICARE 

Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, pentru 
elaborarea Planurilor de învăţământ pentru studiile de licenţă şi master. 

 
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

3.1. Legea învăţământului nr. 84/1995 (modificată şi republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare) 

3.2. Legea nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic  
3.3. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare completată cu 

O.U.G. nr. 78/2005 
3.4. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 
3.5. Hotărârea de Guvern nr. 1011/2001 privind organizarea şi funcţionarea 

învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile 
de învăţământ superior 

3.6. Hotărârea de Guvern nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ 
superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor 
din domeniile studiilor universitare de licenţă, cu modificările ulterioare 

3.7. Hotărârea de Guvern nr. 1257/2005 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior (ARACIS) 

3.8. Hotărârea de Guvern nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 
universitare de masterat 

3.9. Hotărârea de Guvern nr. 1175/06.09.2006 privind organizarea studiilor 
universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul 
acestora 

3.10. Hotărârea de Guvern nr. 1418/11.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei de 
evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei 
indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior 

3.11. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul 
universitar şi postuniversitar de stat cu taxă (aprobată prin Legea nr. 441/2001), 
modificată prin Legea nr. 224/2005 

3.12. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3235/2005 privind organizarea 
ciclului de studii universitare de licenţă 

3.13. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3617/2005 privind aplicarea 
generalizată a sistemului de credite transferabile 
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3.14. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3714/2005 privind introducerea 
Suplimentului la Diplomă în certificarea absolvirii unui ciclu de studii universitare 

3.15. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3928/2005 privind asigurarea 
calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior 

3.16. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4491/2005 privind organizarea şi 
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar  
2005 / 2006 

3.17. SR EN ISO 9001:2001 
3.18. SR EN ISO 19011:2003 
3.19. SR ISO IWA 2:2006 
3.20. Codul de etică universitară al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi 
3.21. Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a 

instituţiilor de învăţământ superior – aprobat de Consiliul ARACIS la 17.11.2006 
 
4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

4.1. DEFINIŢII 
4.1.1. Program de studii / specializare (PS) – ansamblu coerent constituit din 

totalitatea activităţilor de proiectare, organizare, conducere şi realizare 
efectivă a predării, învăţării şi cercetării dintr-un domeniu care conduce la 
obţinerea unei calificări universitare.  
Programele de studii se diferenţiază în funcţie de:  
(a) nivelul calificării universitare: licenţă, master, doctorat;  
(b) forma de învăţământ: la zi, seral, cu frecvenţă redusă, învăţământ la 

distanţă;  
(c) domeniul de studii universitare, conform cu diviziunea academică a 

cunoaşterii şi cu diviziunea profesională a muncii.  
Programul de studii se concretizează prin:  
(a) planul de învăţământ (v. Formularul 1 şi 2), care include toate disciplinele 

care contribuie la obţinerea unei calificări universitare, repartizate 
succesiv pe ani de studii şi cu ponderi exprimate în credite de studiu, 
ECTS;  

(b) programele analitice şi fişele disciplinelor (v. Formularele 3 şi 4), în care 
sunt formulate: tematica predării şi învăţării şi practicile asociate predării, 
învăţării şi evaluării;  

(c) fişa de înregistrare a calificării (v. Formularul 5), în care este precizat titlul 
obţinut şi sunt formulate competenţele generale şi profesionale 
dezvoltate în cadrul domeniului de studii şi sunt indicate ocupaţiile vizate 
de calificarea academică şi / sau profesională; 

 (d)  organizarea studenţilor şi a personalului didactic în perioada de realizare 
a programului de studii;  

(e) sistemul de asigurare a calităţii academice a activităţilor de realizare a 
programului de studii. 

4.1.2. Domeniu fundamental al ştiinţei, artei sau culturii – ramură a cunoaşterii 
şi a pregătirii universitare, definită prin cunoştinţe şi competenţe generale, 
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aprobată prin Hotărâre de Guvern. Domeniul fundamental cuprinde unul sau 
mai multe domenii de studiu universitare. 

4.1.3. Domeniu de studiu (DSt) – arie de pregătire universitară, aprobată prin 
Hotărâre de Guvern, definită prin cunoştinţe şi competenţe generale şi de 
specialitate. Domeniul de studiu cuprinde una sau mai multe specializări 
universitare. 

4.1.4. Specializare (S) – program de studii specific, aprobat prin Hotărâre de 
Guvern, prin care se concretizează oferta educaţională a instituţiilor de 
învăţământ superior. 

4.1.5. Plan de învăţământ (PI) – ansamblu de activităţi programate în cadrul 
disciplinelor de studiu, reunite într-o concepţie unitară privind conţinutul şi 
desfăşurarea în timp, în vederea formării unui specialist (cu o calificare 
universitară precizată) într-un anumit domeniu şi cu o anumită specializare, 
cu diplomă recunoscută.  

Elaborarea, avizarea, aprobarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă 
a planurilor de învăţământ sunt reglementate prin prezenta procedură. 

4.1.6. Disciplină (D) – diviziune de bază a PI, constănd dintr-un ansamblu de 
activităţi care au un conţinut formativ distinct, unitar şi care contribuie la 
formarea de competenţe generale sau de specialitate. Disciplinele cuprinse 
în planul de învăţământ şi conţinutul acestor discipline, precizat prin 
programele analitice, corespund domeniului de studii pentru care s-au 
elaborat planurile de învăţământ respective şi sunt conforme misiunii 
declarate. În conformitate cu  cerinţele normative stabilite pe plan naţional, 
planul de învăţământ cuprinde discipline care se clasifică: 

- după categoria formativă în: 
○ discipline fundamentale 
○ discipline de specialitate în domeniu grupate în: 

 discipline în domeniu 
 discipline de specialitate 

○ discipline complementare; 
- după categoria de opţionalitate în: 

○ discipline impuse sau obligatorii  
○ discipline opţionale 
○ discipline liber alese sau facultative. 

În PI disciplinele se ordonează pe aceste trei categorii de opţionalitate. 

4.1.7. Disciplină fundamentală (DF) – asigură acumularea de către studenţi a 
cunoştinţelor de bază în scopul formării şi dezvoltării competenţelor, 
abilităţilor şi a aptitudinilor de bază, având, de regulă, un caracter obligatoriu. 

4.1.8. Discipline în domeniu (DID) – asigură pregătirea inginerească în domeniu. 

4.1.9. Disciplină de specialitate (DS) – asigură pregătirea profesională şi 
aprofundarea conţinuturilor operaţionale specifice; poate avea caracter 
obligatoriu sau opţional. 
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4.1.10. Disciplină complementară (DC) (în planul de învăţământ) – disciplină 
indispensabilă formării viitorilor ingineri, care nu este în legătură directă cu 
celelalte categorii formative de discipline (fundamentale şi de specialitate in 
domeniu).  

4.1.11. Disciplină impusă (DI) sau obligatorie – disciplină obligatorie pentru 
student, inclusă în cadrul planului de învăţământ al programului de studii, 
care se înscrie în Contractul de studii al studentului. 

4.1.12. Disciplină opţională (DO) – disciplină aleasă de student dintr-un pachet de 
discipline cuprins în planul de învăţământ al specializării; alegerea unei / unor 
discipline din cadrul pachetului este obligatorie. După alegere, disciplinele 
opţionale se înscriu în Contractul de studii al studentului. 

4.1.13. Disciplină facultativă sau liber aleasă (DF) – disciplină prevăzută în planul 
de învăţământ al facultăţii / specializării, fără obligativitatea alegerii ei de 
către studenţi. După alegere, disciplinele facultative se înscriu în Contractul 
de studii al studentului. 

4.1.14. Disciplină complementară planului de învăţământ (DCPI) – disciplină 
aleasă de student, în mod liber, din alte planuri de învăţământ (adică diferite 
de cel pe care îl urmează integral studentul) cu scopul extinderii cunoştinţelor 
sale în domenii conexe specializării sale sau al altor specializări. Aceste 
discipline nu se înscriu în planul de învăţământ. Alegerea de către student a 
unor astfel de discipline devine efectivă prin înscrierea lor în Contractul de 
studii al studentului. 

4.1.15. Contract de studii (CI) – contract anual încheiat între student şi facultate, 
reprezentată prin decan, în care studentul precizează disciplinele pe care le 
va parcurge în anul respectiv de şcolaritate, iar facultatea se obligă să-i 
asigure condiţiile pentru desfăşurarea activităţii didactice.  

4.1.16. Studiu individual (SI) – activitate desfăşurată de student în scopul pregătirii, 
însuşirii şi promovării unei discipline, care continuă, în mod individual, 
activitatea de la orele de curs şi de aplicaţii (seminar, laborator, proiect, 
practică). 

4.1.17. Activitate independentă (AI) – activitate obligatorie, înscrisă în planul de 
învăţământ, prevăzută sau nu cu credite, care poate fi efectuată de către 
student în cadrul universităţii sau pentru care studentul poate face dovada 
efectuării ei în afara universităţii, într-o instituţie recunoscută de universitate. 
Exemple: efectuarea stagiilor de practică, a educaţiei fizice, învăţarea unei 
limbi străine, pregătirea examenului de diplomă / absolvire. 

4.1.18. Credit (K) – număr convenţional întreg care se asociază unei discipline sau 
unei activităţi independente din planul de învăţământ şi care evaluează 
efortul cantitativ cerut studentului sub toate formele: participare la cursuri, 
seminarii şi laboratoare, elaborarea proiectelor, efectuarea temelor, activităţi 
practice, studiu individual, examene etc., pentru asimilarea cunoştinţelor 
aferente disciplinei / activităţii. 
a) Proprietăţile creditelor: 

a1) neperisabilitate: creditele obţinute se recunosc pe întreaga durată a 
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şcolarităţii; recunoaşterea lor nu este afectată de modificările 
ulterioare de program sau de plan de învăţământ; 

a2) indivizibilitate: nu se admit creditări pe componente de activitate; 
a3) transferabilitate: creditele se recunosc între structuri – facultăţi, 

domenii, specializări – diferite (transfer structural); creditele se 
recunosc de la o unitate de învăţământ la alta (transfer orizontal), pe 
discipline sau pe perioade compacte de studiu, dacă între universităţi 
există acorduri reciproce în acest sens; 

a4) mobilitate: creditele se pot obţine în avans şi se pot reporta în 
semestrele următoare; 

a5) agregare (asociativitate): creditele se pot aduna în module pentru 
obţinerea unei specializări complementare.  

b) În alocarea numărului de credite pentru fiecare disciplină / activitate se are 
în vedere, în exclusivitate, volumul de muncă pe care îl solicită disciplina / 
activitatea respectivă, raportat la volumul total de muncă necesar pentru a 
promova toate disciplinele dintr-un an de studiu. Volumul de muncă 
vizează: orele de prezenţă fizică la cursuri, seminarii, laboratoare, dar şi 
orele de studiu individual, elaborare de lucrări, cercetare etc. 

4.1.19. Condiţionare (CD) – condiţia ca o disciplină dată să fie situată, cronologic, 
ulterior altei / altor discipline ale căror cunoştinţe, înţelese şi însuşite, 
constituie premisa pentru înţelegerea şi însuşirea cunoştinţelor disciplinei 
date. 

4.1.20. Trunchi comun (TC) – partea din planul de învăţământ al unui domeniu 
identică pentru toate specializările. 

4.1.21. Ramură (R) – partea din planul de învăţământ specifică unei direcţii de 
specializare. 

4.1.22. Traiectorie (T) – partea din planul de învăţământ, concretizată într-o listă de 
discipline, pe care studentul le alege, respectând prevederile prezentei 
proceduri, ca program propriu de studiu, pentru obţinerea diplomei 
universitare. 

4.1.23. An de studii (AS) – an universitar prevăzut în planul de învăţământ, 
corespunzător structurării sale temporale. 

4.1.24. An de şcolaritate (AŞ) – an universitar corespunzător evoluţiei unui student 
pe durata proprie de instruire. 

4.1.25. Competenţe (C) – reprezintă capacitatea dovedită de a utiliza cunoaşterea 
(rezultatul asimilării informaţiilor prin învăţare)  şi abilităţile în situaţii de 
muncă, de studiu, precum şi în dezvoltarea profesională şi/sau personală. 
Competenţele se dobândesc în timp printr-un proces de acumulare şi 
experienţe. 

4.1.26. Capacităţi (Ca) – sunt colecţii de competenţe concentrate în jurul unei 
abilităţi deţinute sau a unei sarcini de realizat. 

4.1.27. Abilitate(AB) – desemnează capacitatea de a aplica cunoaşterea pentru a 
îndeplini sarcini de lucru şi a rezolva probleme. Abilităţile pot fi cognitive 
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(implică gândirea abstractă, analiza, sinteza, etc) sau practice (implică 
utilizarea de metode experimentale, aparate şi instrumente).   

4.1.28. Aptitudini (A) – însuşiri psihice individuale care condiţionează îndeplinirea 
în bune condiţii a unei munci, a unei acţiuni. 

 
4.2. ABREVIERI 

A – Aptitudini  
AB – Abilitate 
AI     – Activitate independentă  
AS – An de studii  
AŞ – An de şcolaritate  
C – Competenţe  
Ca – Capacităţi  
CD – Condiţionare  
CS – Contract de studii 
D – Disciplină  
DC – Disciplină complementară  
DCPI – Disciplină complementară planului de învăţământ 
DF – Disciplină fundamentală   
DI – Disciplină impusă sau obligatorie  
DID – Disciplină în domeniu  
DL – Disciplină liber aleasă sau facultativă  
DO – Disciplină opţională  
DSt – Domeniu de studiu  
DS – Disciplină de specialitate 
K – Credite transferabile  
P – Plan de învăţământ  
PS – Program de studii / specializare  
R – Ramură  
S – Specializare  
SI – Studiu individual  
T – Traiectorie  
TC – Trunchi comun  

 
5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

5.1. CERINŢE 
Art.1. În realizarea PI se impune respectarea următoarelor cerinţe generale: 

a) concordanţa cu misiunea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi 
a facultăţii / departamentului; 

b) orientare pe rezultate reflectate prin cunoştinţe, competenţe şi aptitudini; 
c) compatibilitatea cu cadrul naţional al calificărilor; 
d) compatibilitatea cu planurile şi programele de studii similare din state ale 

Uniunii Europene şi alte state ale lumii, ponderea disciplinelor fiind exprimată 
în credite de studii ECTS; 

e) compatibilitatea cu cadrul european al calificărilor. 
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Art.2. Planul de învăţământ trebuie să respecte, ca structură şi conţinut, următoarele 
cerinţe normative obligatorii: 
1. Planul de învăţământ cuprinde discipline fundamentale, discipline în domeniu, 

discipline de specialitate şi discipline complementare, grupate la rândul lor în 
discipline impuse (obligatorii), opţionale şi facultative, în conformitate cu 
cerinţele normative stabilite pe plan naţional.  

2. Disciplinele de studiu din planul de învăţământ sunt prevăzute într-o succesiune 
logică şi trebuie să definească precis competenţele generale şi de specialitate 
pe domenii de studii universitare de licenţă, în corelaţie cu competenţele 
corespunzătoare ale studiilor universitare de masterat, să asigure 
compatibilitatea cu cadrul naţional şi european al calificărilor şi compatibilitatea 
cu planurile şi programele de studii similare din statele Uniunii Europene şi din 
alte state ale lumii, ponderea disciplinelor fiind exprimată în credite de studii 
ECTS. 

3. Disciplinele de studii cuprinse în planul de învăţământ au programe analitice în 
care sunt precizate obiectivele disciplinei, conţinutul tematic de bază, 
repartizarea numărului de ore de curs, seminar şi activităţi aplicative, pe teme, 
sistemul de evaluare a studenţilor, bibliografia minimală. 

4. Disciplinele din planul de învăţământ se codifică conform sistemului unic de 
codificare stabilit la nivelul universităţii. Sistemul de codificare a disciplinelor se 
adoptă prin decizie a Biroului Senatului Universităţii. 

5. Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ şi conţinutul 
acestor discipline, precizat prin programele analitice, corespunde domeniului de 
licenţă sau master şi programului de studii pentru care s-a elaborat planul de 
învăţământ respectiv şi este conform cu misiunea declarată şi cu standardele şi 
standardele specifice ale ARACIS. 

6. Anul universitar este structurat pe două semestre a câte 14 săptămâni în 
medie, cu 26 – 28 ore / săptămână, pentru ciclul I studii universitare de licenţă, 
în funcţie de domeniile de pregătire universitară şi câte 14 săptămâni, cu minim 
14 ore / săptămână pentru master, corelat cu planul de învăţământ al 
specializărilor înrudite din cadrul domeniului respectiv al studiilor universitare de 
licenţă. 

7. Pentru fiecare an universitar se alocă 60 credite de studiu transferabile conform 
ECTS, pentru disciplinele obligatorii, disciplinele opţionale şi disciplinele 
facultative, indiferent de forma de învăţământ – ”de zi”, “seral”, “cu frecvenţă 
redusă”, “la distanţă”; întrucât prin lege durata studiilor la forma de învăţământ 
seral este mai mare cu un an decât cea a programului echivalent de la zi, 
pentru ciclul de licenţă numărul creditelor de studiu transferabile trebuie să 
rămână 240. 

8.  Formele de învăţământ “seral”, “cu frecvenţă redusă”, “la distanţă” care nu 
presupun prezenţa obligatorie în campusul universitar nu se organizează fără a 
exista şi învăţământ “de zi”.  

9. Numărul de credite şi durata studiilor universitare de master sunt cele prevăzute 
de lege şi de Standardele specifice ARACIS. 

10. Disciplinele facultative, indiferent de semestrul de studii în care sunt prevăzute 
în planul de învăţământ, se încheie cu “probă de verificare”, iar punctele credit 
care li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv.  

11. Elaborarea şi susţinerea cu succes a lucrării de licenţă / disertaţie de masterat 
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pot fi la rândul lor apreciate cu un număr de până la 10 de credite, potrivit 
deciziei fiecărei instituţii de învăţământ superior şi se adaugă la cele 240 de 
credite acumulate până la susţinerea licenţei, respectiv la cele acumulate în 
cadrul programului de studii de masterat până la susţinerea disertaţiei (conform 
cerinţei normative (9)).  

12. Raportul dintre orele de curs şi cele ale activităţilor didactice aplicative 
(seminar, laborator, proiect, practică) este de 1/1, cu o abatere în limitele ± 
20%, conform Standardelor specifice ARACIS. 

13. Numărul de discipline prevăzute cu proiect de an va fi de minimum patru. 
14. Ponderea disciplinelor opţionale trebuie să reprezinte minimum 10% din 

numărul total de ore din planul de învăţământ. 
15.  Nomenclatorul disciplinelor facultative poate fi schimbat anual, cu acordul 

Consiliului facultăţii. Volumul de ore, precum şi numărul de credite 
corespunzătoare sunt în afara (suplimentare) celor de la disciplinele obligatorii 
şi opţionale. Numărul total de ore al disciplinelor facultative trebuie să reprezinte 
minimum 10% din volumul total, dar nu se limitează superior. Modulul de 
pregătire psiho-pedagogică se încadrează în această categorie de discipline. Ell 
trebuie gestionat de un departament specializat la nivelul instituţiei de 
învăţământ superior. 

16.  În programul de studii universitare de licenţă pentru care s-a elaborat planul de 
învăţământ sunt prevăzute stagii de practică de 4-6 săptămâni pe an, începând 
cu anul doi de studii, precum şi stagii pentru elaborarea lucrării de licenţă, la 
ultimul an de studii de 2-3 săptămâni, cu o durată totală cumulată în 
conformitate cu Standardele specifice ARACIS. 

17. Pentru stagiile de practică, se recomandă ca facultatea / departamentul să 
încheie convenţii de colaborare, contracte sau alte documente cu unităţile, baze 
de practică. 

18. Cel puţin 50% din formele de verificare ale disciplinelor de studii prevăzute în 
planul de învăţământ al fiecărui semestru sunt examene. 

19. În cadrul unui anumit domeniu, un program de studiu se individualizează dacă 
planul său de învăţământ conţine discipline prin care diferă cu peste 20% faţă 
de planurile de învăţământ ale altor programe de studiu din domeniu. 

 
 

5.2. ETAPE 
Art.3.  Elaborarea planului de învăţământ este un proces descris prin diagrama – flux din 

Anexa 1. 
 Etapele ce trebuie parcurse în elaborarea planului de învăţământ (PI) sunt 

următoarele: 
a. Etapa 1 – iniţierea şi analiza oportuniăţii elaborării proiectului de PI, constituirea 

comisiei de elaborare şi alegerea unui coordonator. 
b. Etapa 2 – stabilirea obiectivelor PI. 
c. Etapa 3 – consultarea specialiştilor din mediul economic şi social cu privire la 

competenţele ce trebuie realizate în procesul de instruire al specializării pentru 
care se elaborează PI. 

d. Etapa 4 – consultarea de planuri şi programe de studii similare naţionale, 
europene şi din alte state ale lumii. 

e. Etapa 5 – elaborarea proiectului de PI. 
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f. Etapa 6 – verificarea şi avizarea proiectului PI de către iniţiatori. 
g. Etapa 7 – verificarea şi avizarea proiectului PI de către Biroul Consiliului facultăţii 

/ departamentului. 
h. Etapa 8 – aprobarea proiectului de PI în Consiliul facultăţii / departamentului. 
i. Etapa 9 – verificarea de conformitate a proiectului de PI de către Prorectoratul 

didactic.  
j. Etapa 10 – difuzarea şi aprobarea proiectului de PI în Senatul Universităţii 
k. Etapa 11 – avizarea PI de către MEdC 
l. Etapa 12 – publicarea planurilor de învăţământ asociate unui program de studii. 

 
Art. 4. Etapa 1 – iniţierea şi analiza oportuniăţii elaborării proiectului de PI, constituirea 

comisiei de elaborare şi alegerea unui coordonator. 
a. Iniţierea şi analiza oportunităţii PI se va efectua de către catedra/departamentul 

în cadrul unei şedinte de catedră /departament. 
b. Comisia se constituie numeric şi structural conform hotărârii Biroului facultăţii / 

departamentului pe baza propunerii catedrei sau departamentului, respectiv 
catedrelor şi / sau departamentelor (dacă sunt mai multe) care iniţiază proiectul 
de PI. 

c. Cu avizul Biroului facultăţii, Comisia este coordonată de şeful de catedră sau 
directorul departamentului, respectiv de unul din şefii de catedră, unul dintre 
directorii departamentelor sau o altă persoană convenită prin consens de aceştia.  

d. Atribuţiile şi responsabilităţile membrilor comisiei vor fi stabilite de către Biroul 
catedrei (Birourile catedrelor) sau  al departamentului (departamentelor) şi vor fi 
în concordanţă cu prevederile din documentele de referinţă, prevederile actualei 
proceduri şi cu termenele stabilite de către conducerea facultăţii de care aparţine 
catedra sau conducerea universităţii de care aparţine departamentul. 

e. Comisia are obligaţia de a informa pe parcursul realizării proiectului de PI, Biroul 
catedrei (departamentului) / Birourile  catedrelor (departamentelor) privind stadiul 
şi problemele înregistrate în activitate. 

 
Art.5. Etapa 2 – stabilirea obiectivelor proiectului de PI. 

a. Obiectivele PI se stabilesc în concordanţă cu următoarele elemente: domeniul de 
studii, programul de studii (specializarea), competenţele, abilităţile ce vor fi 
dobândite de absolventul competent. 

b. Obiectivele se formulează clar, succint şi în concordanţă cu rezultatele dorite a se 
obţine prin instruirea în specializarea propusă prin proiectului de PI.  

 
Art.6. Etapa 3 – consultarea specialiştilor din mediul economic şi social cu privire la 

competenţele ce trebuie realizate în procesul de instruire al specializării pentru care 
se elaborează proiectul de PI. 
a. Se identifică legăturile dintre catedră, facultate şi universitate, pe de o parte, şi, 

pe de altă parte, piaţa forţei de muncă (legături instituţionale, de colaborare etc.). 
b. Stabilirea instrumentelor de investigare a pieţei forţei de muncă din punctul de 

vedere al competenţelor (chestionare, interviuri, observări), studiul documentelor 
de reglementare ocupaţională naţionale şi din UE, studiul fişelor de post din 
cadrul diverselor firme din profilul specializării (naţionale şi din UE), studiul fişei 
calificării, evaluări prin contacte, discuţii, corespondenţă cu absolvenţi ai 
facultăţii, studii statistice cu privire la angajarea absolventilor etc. 
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c. Culegerea informaţiilor de pe piaţa forţei de muncă privind competenţele cerute 
absolventului de studii superioare / specializare, analiza şi selecţia competenţelor 
în raport cu programul de studiu.  

d. Definirea competenţelor, cunoştinţelor şi abilităţilor cerute de piaţa forţei de 
muncă / specializare. 

 
Art.7. Etapa 4 – consultarea de planuri şi programe de studii similare naţionale, europene 

şi din alte state ale lumii. 
a. Identificarea surselor de informare în domeniul planurilor şi programelor de studii 

(documentaţia existentă în universitate, MEdC, internet, colaborări cu universităţi 
din ţară, din UE şi din alte state, vizite, schimburi de experienţă). 

b. Selecţia informaţiilor compatibile cu obiectivele PI. 
c. Întocmirea unui dosar cu documentaţie de informare pentru proiectul de PI. 

 
Art.8. Etapa 5 – elaborarea proiectului de PI (prin consultări colegiale) 

a. Stabilirea structurii - cadru generale a PI conform reglementărilor Universităţii, 
MEdC, ARACIS, şi a celor bazate pe consultările din cadrul consorţiului naţional 
pe domeniu (în cazul în care este constituit). 

b. Identificarea şi caracterizarea disciplinelor care contribuie la realizarea 
competenţelor identificate la Art. 6 şi în conformitate cu Standardele specifice ale 
ARACIS în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti. 

c. Încadrarea disciplinelor de studiu: 
- pe categorii formative: DF – discipline fundamentale, DID – discipline în 

domeniu, DS - discipline de specialitate, DC – discipline complementare (în 
planul de învăţământ), conform ponderilor specificate în Standardele 
specifice ARACIS). 

- pe categorii de opţionalitate: DI – discipline impuse (obligatorii), DO – 
discipline opţionale, DL – disciplină liber aleasă (facultativă), conform 
ponderilor specificate în Standardele specifice ARACIS) şi ordonarea 
disciplinelor în PI pe aceste categorii. 

d. Stabilirea tipurilor de activitate: curs, seminar, laborator, proiect de semestru, 
stagii de practică, practică pentru proiectul de diplomă. 

e. Stabilirea numărului de ore / disciplină pe tipuri de activitate (conform 
Standardelor specifice ARACIS) 

f. Stabilirea numărului de ore / disciplină necesare studiului individual. 
g. Stabilirea numărului de credite transferabile / disciplina de studiu.  
h. Stabilirea formei de evaluare la fiecare disciplină de studiu (examen, colocviu, 

verificare pe parcurs). 
i. Stabilirea codurilor disciplinelor de studiu. 
j. Elaborarea variantelor proiectului de PI (v. Formular 1 - Planul de învăţământ), 

însoţite de centralizatoarele de verificare (Formular 2 - Centralizatorul planului de 
învăţământ) şi tabloul de control al acoperii obiectivelor cadru (Formularul 6 - 
Tabloul de control al acoperii obiectivelor cadru).  

k. Analiza variantelor proiectului de PI în comisia de elaborare a PI şi în Birourile 
catedrelor (departamentelor) implicate în elaborarea PI; criteriile de analiză sunt 
conform cerinţelor normative din Art.2. 
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l. Selecţia variantei optime a proiectului de PI de către comisia de elaborarea a PI 
şi Birourile catedrelor şi / sau departamentelor implicate, în cadrul unui colectiv 
mixt. 

Art. 9. Etapa 6 – verificarea şi avizarea proiectului de PI de către iniţiatori.  
a. Difuzarea proiectului de PI membrilor catedrei. 
b. Această etapă se realizează în cadrul unei / unor şedinţe de catedră / catedre / 

departament / departamente unde Comisia de elaborare a PI supune analizei / 
verificării varianta selectată. 

c. Se supune avizării prin vot proiectul de PI în catedra / departamentul sau în 
fiecare din catedrele / departamentele iniţiatoare; avizul se obţine prin votul a 
jumătate + 1 dintre membrii prezenţi. În cazul neavizării procedura se reia în 
cadrul comisiei de elaborare a PI pentru efectuarea de acţiuni corective, conform 
observaţiilor formulate. După aceasta proiectul de PI se supune unei noi avizări 
prin vot. 

 
Art. 10. Etapa 7 verificarea şi avizarea proiectului de PI de către Biroul Consiliului facultăţii 

/ departamentului. 
Proiectul de PI se înaintează Biroului Consiliului facultăţii / departamentului care-l 
verifică privind conţinutul, cerinţele normative (Art. 2) şi respectarea procedurii şi 
standardelor şi standardelor specifice ale ARACIS. Avizul se obţine prin votul a 
jumătate + 1 dintre membrii biroului. În cazul neavizării, pe baza motivării acesteia, 
procedura se reia de la una din etapele precedente conform deciziei Biroului 
Consiliului facultăţii / departamentului. 

 
Art.11. Etapa 8 – aprobarea proiectului de PI în Consiliul facultăţii / departamentului. 

Pe baza avizului Biroul Consiliului facultăţii / departamentului, proiectul de PI se 
supune aprobării prin vot Consiliul facultăţii / departamentului ca for competent în 
domeniul de studii în care se încadrează proiectul de PI. Aprobarea se obţine prin 
votul a jumătate + 1 dintre membrii prezenţi ai Consiliul facultăţii / departamentului. 
În cazul neaprobării, pe baza motivării acesteia, procedura se reia de la una din 
etapele precedente conform hotărârii Consiliului facultăţii / departamentului. 

 
Art.12. Etapa 9 – verificarea de conformitate a proiectului de PI de către Prorectoratul 

didactic. 
Verificarea de conformitate a proiectului de PI privind aplicarea procedurii şi a 
standardelor şi standardelor specifice ale ARACIS se realizează de către 
Prorectoratul didactic şi, după caz, în comisii de specialitate constituite la nivelul 
Consiliului Academic. În caz de neconformitate, pe baza motivării formulate în 
acest sens, proiectul de PI se reia de la una din etapele precedente conform 
recomandărilor Prorectoratului didactic. 

 
Art.13. Etapa 10 – difuzarea şi aprobarea proiectului de PI în Senatul Universităţii. 

Proiectul de PI se publică pe pagina de WEB a facultăţii / departamentului şi se 
supune aprobării, prin vot deschis, de către Senatul Universităţii. Aprobarea se 
obţine prin votul a jumătate + 1 dintre membrii prezenţi ai Senatul Universităţii. În 
cazul neaprobării, pe baza motivării acesteia, procedura se reia de la una din 
etapele precedente conform hotărârii Senatului Universităţii. 
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Art.14. Etapa 11 – avizarea PI de către MEdC 
Planurile de învăţământ aprobate de Senatul universităţii sunt transmise spre 
avizare la MEdC. ). În cazul avizului nefavorabil, pe baza motivării acestuia, Biroul 
Senatului Universităţii decide asupra acţiunilor corective şi privitor la reluarea 
aplicării procedurii în cadrul facultăţii / departamentului. 

 
Art.15. Etapa 12 – publicarea planurilor de învăţământ asociate unui program de studii. 

Publicarea planurilor de învăţământ se face pe paginile de web ale facultăţii / 
departamentului / catedrei, precum şi în alte materiale de promovare a specializării 
(pliante, broşuri etc.). 

 
Art.16. Planul de învăţământ aprobat conform prezentei proceduri devine act normativ în 

cadrul universităţii. PI se aplică începând cu anul I, în anul universitar imediat 
următor datei aprobării şi el rămâne neschimbat pentru un întreg ciclu de studii.  

 
Art.17. Anual, Consiliul facultăţii va efectua o analiză cu privire la oportunitatea / 

necesitatea modificării planului de învăţământ în vederea îmbunătăţirii calităţii. 
Pentru modificarea unui plan de învăţământ se parcurg etapele 1-12 (Art. 4-15). 
Rezultatul va fi un PI nou a cărui aplicare se realizează în conformitate cu Art. 15. 

 
 

6. RESPONSABILITĂŢI / Nivele ierarhice  - Funcţii de conducere 

6.1. Senatul universităţii 
− aprobă procedura; 
− aprobă reviziile procedurii. 

6.2. Rectorul universităţii 
− impune aplicarea procedurii. 

6.3. Consiliul academic – Prorectorul cu activitatea didactică 
− elaborează, verifică, modifică, avizează procedura; 
− monitorizează aplicarea procedurii. 

6.3. Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii DEAC - Consilier 
− verifică procedura. 

6.4. Responsabilul de proces 
− întocmeşte, difuzează, modifică, retrage procedura. 

6.5. Decani, şefi de catedră, directori de departamente  
− aplică procedura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ÎNREGISTRĂRI 
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7.1. Lista de difuzare 
7.2. Indicatorul aprobărilor şi al reviziilor 
7.3. Fişele disciplinelor 
7.4. Programele analitice 
7.5. Planurile de învăţământ 
7.6. Fişele de înregistrare a calificărilor 
7.7. Analizele efectuate de management 

 
8. ANEXE 

- Anexa UTI.POB.04-A1 – Diagrama – flux a procesului de elaborare a planurilor de 
învăţământ 

- Formularul UTI.POB.04-F1   – Planul de învăţământ 
- Formularul UTI.POB.04-F2   – Centralizatorul planului de învăţământ 
- Formularul UTI.POB.04-F3   – Fişa disciplinei 
- Formularul TUIASI.POB.04-F3a - Fişa disciplinei – extras 
- Formularul TUIASI.POB.04-F3b - Fişa disciplinei-extras-în limba engleză 
- Formularul UTI.POB.04-F4   – Programa analitică 
- Formularul UTI.POB.04-F5   – Fişa de înregistrare a calificării 
- Formularul UTI.POB.04-F6   – Tabloul de control al acoperii obiectivelor 

cadru 
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1. Rectorat 
2. Prorectoratul Didactic 
3. Prorectoratul Strategie Universitară 
4. Prorectoratul Ştiinţific 
5. Prorectoratul Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară 
6. Prorectoratul pentru Informatizarea Universităţii 
7. Prorectoratul pentru Probleme Studenţeşti 
8. Facultatea de Automatică şi Calculatoare  
9. Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 
10. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 
11. Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial 
12. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
13. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
14. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 
15. Facultatea de Mecanică 
16. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 
17. Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial 
18. Facultatea de Arhitectură "G.M.Cantacuzino" 
19. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic DPPD 
20. Direcţia Generală Administrativă 
21. Direcţia Economică 
22. Direcţia Resurse Umane 
 




