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1. SCOPUL REGULAMENTULUI 
Regulamentul stabileşte condiţiile în care se desfăşoară activităţile de formare continuă pentru 
cadrele didactice din învăţământul preuniversitar în cadrul programelor de conversie profesională 
desfăşurate în Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, precum şi responsabilităţile ce decurg din 
aceste activităţi. 
 
2. DOMENIU DE APLICARE 
Regulamentul se aplică în facultăţile care iniţiază, organizează şi desfăşoară programe de studii de 
formare şi dezvoltare profesională continuă. 
 
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
3.1. Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, modificată şi actualizată  
3.2. Legea 87/2006 – privind aprobarea O.U.G. 75/2005 referitoare la asigurarea calităţii 

educaţiei. 
3.3. Ordin MECI 3617/2005 – privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite 

Transferabile. 
3.4. Ordinul MECTS 6194/2012– privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi 

funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământ 
preuniversitar 
 

 
4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

4.1. Termeni şi definiţii 
4.4.1 Curriculumul – ansamblul de disciplinele ce conferă o calificare universitară, repartizate 

succesiv pe ani de studii şi cu ponderi exprimate în credite de studiu de tipul ECTS. 
4.4.2 Cursant – persoană admisă să participe la programele de studii de conversie profesională. 

4.2. Abrevieri 
CEAC – Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
MECI – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
MECTS – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
P01 – Procedura de elaborare, revizuire şi aprobare a planurilor de învăţământ 
USV – Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 

 
5. CONŢINUT 

5.1. Cadrul organizatoric 
5.1.1 Programele de conversie profesională se pot organiza cu finanţare din fonduri europene, în 

regim cu taxă sau cu finanţare din alte surse. Taxele şcolare sunt stabilite pe baza unui 
deviz justificativ elaborat de coordonatorul de program / conducerea facultăţii. 

5.1.2 Numărul de studenţi înscrişi într-un program de studii trebuie să asigure finanţarea 
activităţilor specifice din programul respectiv. 

5.1.3 Programele de conversie profesională se pot organiza numai în domeniile în care există  
programe de studii acreditate la nivel de licenţă, în limbile şi la formele de învăţământ în 
care există programe de studii universitare de licenţă pe care se fundamentează. 

5.1.4 Fiecare program de conversie profesională va avea un coordonator cu grad didactic de 
profesor sau conferenţiar, desemnat de către consiliul facultăţii. 

5.1.5 Durata unui program de conversie profesională este de: 
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a) minimum 3 semestre, corespunzătoare acumulării unui număr minim de 90 de credite 
de studii transferabile dacă, prin programul de conversie se obţin competenţe de 
predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare 
înscris pe diploma de licenţă. 

b) minimă de 4 semestre, corespunzătoare acumulării unui număr minim de 120 de 
credite de studii transferabile dacă, prin programul de conversie se obţin competenţe 
de predare a unei discipline din alt domeniu fundamental decât domeniul fundamental 
aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă. 

5.1.6 Activitatea didactică în cadrul programelor de conversie profesională se normează separat 
şi nu intră sub incidenţa art. 288, alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

5.1.7 Numărul maxim de ore pe care un cadru didactic îl poate desfăşura în programele de 
conversie profesională este de 16 ore/săptămână. 

5.2. Elaborarea planurilor de învăţământ 
5.2.1 Conţinutul unui program de conversie profesională se defineşte prin curriculum având în 

vedere competenţele finale care trebuie dobândite de cursant. 
5.2.2 Planurile de învăţământ pentru programele de conversie profesională se elaborează de către 

coordonatorul de program. Planul de învăţământ trebuie să respecte etapele elaborării, 
avizării şi aprobării, conform procedurii PO 01. 

5.2.3 Numărul de discipline de studii şi de ore pentru programul de conversie profesională vor 
trebui să acopere cerinţele minime pentru dobândirea competenţelor generale / specifice. 

5.2.4 Planul de învăţământ va fi proiectat cu respectarea următoarelor cerinţe: 
a) va conţine discipline din programul de licenţă pe care se fundamentează; 
b) va conţine discipline obligatorii şi discipline opţionale (minim 20% din total discipline), 

cu conţinut corespunzător misiunii asumate de planul de învăţământ de la programul de 
licenţă pe care se fundamentează; 

c) va acoperi câte 30 credite ECTS pentru fiecare semestru;  
d) volumul activităţilor didactice directe (curs, seminar, laborator, proiect, aplicaţii 

practice) trebuie să fie de 14 - 16 ore pe săptămână, un semestru având 14 săptămâni. 
Ultimul semestru va avea cel puţin 4 săptămâni pentru activităţile de pregătire pentru 
elaborarea şi finalizarea lucrării de absolvire; 

e) numărul de discipline pe semestru va fi de 4-5;  
f) raportul între numărul de ore de curs şi cel al activităţilor aplicative directe (inclusiv 

activitatea de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertaţie) este de 1:1 în limitele de   
25%; 

g) la cel puţin 50% dintre discipline forma de verificare este examen. 
5.2.5 Circuitul intern de finalizare a planurilor de învăţământ se încheie cu aprobarea lor de către 

Senatul USV şi cu informarea ministerului de resort. Planurile de învăţământ vor fi 
prezentate senatului universitar împreună cu programul de studii universitare de licenţă pe 
care se fundamentează pentru aprobare. 

5.2.6 Planurile de învăţământ sunt aprobate de Senatul USV ţinând seama de cerinţele impuse 
programelor pentru învăţământul preuniversitar şi de standardele profesionale pentru 
profesia didactică. 

5.2.7 Pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ se întocmeşte Fişa disciplinei conform 
modelului şi conţinutului celor de la programele de licenţă. 

5.3. Admiterea 
5.3.1 La programele de conversie profesională se pot înscrie cadrele didactice încadrate în 

sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 
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5.3.2 Numărul de locuri pentru care se poate asigura şcolarizarea la programul de conversie 
profesională se propune de către consiliul facultăţii şi va fi aprobat de Consiliul de 
Administrație, cu respectarea condițiilor de calitate. 

5.3.3 Admiterea se realizează conform metodologiei specifice elaborată de facultatea 
coordonatoare, aprobată de Senat şi publicată cu minim 3 luni înaintea examenului de 
admitere. 

5.3.4 Organizarea admiterii revine în totalitate facultăţii. Înscrierile se fac la sediul facultăţii care 
organizează programul de conversie profesională. 

5.3.5 Documentele necesare pentru înscriere vor fi afişate la sediul şi pe pagina web a facultăţii. 
5.3.6 Înmatricularea studenţilor înscrişi pentru a urma studiile de conversie profesională se face 

pe baza deciziei decanului facultăţii. 
5.3.7 După înmatriculare cursantul va semna, înainte de începerea curusurilor, contractul de 

studii. 

5.4. Statutul cursantului  
5.4.1 Persoana admisă la un program de studii de conversie profesională are pe întreaga perioadă 

de desfăşurare calitatea de cursant cu drepturile care decurg din această calitate, prevăzute 
în legislaţie şi în regulamentele USV. 

5.4.2 Deţinătorul calităţii de cursant are obligaţia să respecte regulamentele USV şi legislaţia în 
vigoare. 

5.4.3 Cursanţii sunt obligaţi să participe la toate formele de pregătire prevăzute în planul de 
învăţământ al programului de studii de conversie profesională. Recuperarea activităţilor se 
face conform RAPS (R05). 

5.4.4 Cursanţii au dreptul la două examinări, în sesiunile de examinare, fără achitarea unor taxe 
suplimentare. Pentru examinările ulterioare se percepe o taxă de examinare. 

5.4.5 Cursantul care a întrerupt activitatea de studii are obligaţia, ca la revenire, să susţină 
eventuale examene de diferenţă în conformitate cu planul de învăţământ aplicabil pentru 
seria în care se înscrie şi să achite taxele suplimentare aferente susţinerii examenelor de 
diferenţă.  

5.4.6 Cursantul care a întrerupt din motive medicale sau bine întemeiate cursurile se poate 
reînmatricula, fără a plăti taxe suplimentare, numai la următoarea serie.  

5.4.7 Cursantul care nu achită taxele conform calendarului stabilit de facultate va fi exmatriculat. 

5.5. Gestionarea documentelor 
5.5.1 Formularul pentru înscriere, contractul de studii şi celelalte documente de secretariat 

necesare se vor elabora de facultatea organizatoare. 
5.5.2 Secretariatul facultăţii întocmeşte un registru matricol al programului de studii, care 

cuprinde cursanţii înscrişi, disciplinele de studii prevăzute în planul de învăţământ şi o 
rubrică pentru examenul de certificare. 

5.5.3 Toate documentele aferente desfăşurării programului de studii de conversie profesională au 
acelaşi regim ca documentele de studiu de la programele de licenţă. 

5.5.4 Dosarul necesar obţinerii aprobării programului de conversie profesională va conţine 
următoarele documente: 
(1) studiul de oportunitate pentru iniţializarea programului; 
(2) procesul verbal de avizare a programului de studii de către consiliul facultăţii; 
(3) raportul de evaluare a calităţii întocmit de CEAC facultate; 
(4) planul de învăţământ al programului aprobat de rector şi decan; 
(5) fişele disciplinelor pentru toate disciplinele cuprinse în plan; 
(6) tabelul nominal al cadrelor didactice participante la programul de studii; 
(7) curriculum vitae al cadrelor didactice participante. 
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5.6.  Finalizarea studiilor  
5.6.1 Programele de conversie profesională se finalizează cu examen de absolvire care se susţine 

numai în USV după o metodologie elaborată de facultate şi aprobată de senat. 
5.6.2 Înscrierea la examenul de absolvire se face pe bază de cerere depusă la secretariatul 

facultăţii de către cursanţii care au acumulat numărul minim legal de credite aferente 
disciplinelor din planul de învăţământ. 

5.4.1 Fiecare facultate va elabora şi aproba reglementǎri proprii privind finalizarea care vor 
include, fără a fi limitative:  
a) planul tematic al lucrării de finalizare a studiilor; 
b) tematica examenului de certificare a competenţelor profesionale; 
c) calendarul acţiunilor legate de finalizarea studiilor (data anunţării temelor pentru 

lucrările finale, data înscrierii la examen, data predării lucrării şi susţinerii examenului); 
d) cerinţe referitoare la redactarea lucrării de finalizare a studiilor (număr de pagini, 

structură, formatul editării etc.); 
e) criterii de evaluare a candidatului în cadrul examenului; 
f) alte precizări considerate ca necesare pentru buna desfăşurare a examenului. 

5.6.3 Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor  trebuie să fie cel puţin 6,00. 
Mediile obţinute ca urmare a susţinerii probelor de examinare se centralizează în cataloagele 
stabilite de managementul facultăţii. 

5.6.4 În cazul nepromovării examenului de finalizarea studiilor, candidatul se poate prezenta la o 
a doua sesiune după ce a integrat în lucrare modificările recomandate de comisie. Dacă nici 
la a doua sesiune cursantul nu obţine media de promovare, acesta va primi un certificat de 
absolvire a programului de studii de conversie profesională şi foaia matricolă.  

5.6.5 Absolvenţilor programului de conversie profesională, care au promovat, inclusiv, examenul 
de finalizare a studiilor, li se eliberează Diploma de conversie profesională, însoţită de 
suplimentul la diplomă. 

 
6. RESPONSABILITĂŢI  
 
6.1  Senatul universităţii are următoarele responsabilităţi şi competenţe: 

a) aprobă iniţierea şi funcţionarea programelor de conversie profesională, pe baza 
recomandării primite din partea Consiliului de administraţie şi a documentaţiei depuse; 

b) aprobă planul de învăţământ; 
c) aprobă cuantumul taxelor propuse de organizator; 
d) aprobă metodologiile de admitere şi finalizare a studiilor. 

 
6.2  Consiliul de administraţie are următoarele responsabilităţi şi competenţe: 

a) analizează oportunitatea, necesitatea şi sustenabilitatea propunerii de înfiinţare a 
programului de conversie profesională; 

b) avizează planul de învăţământ; 
c) avizează desfăşurarea programului de conversie profesională; 
d) avizează taxele de şcolarizare; 
e) avizează metodologiile de admitere şi finalizare a studiilor; 
f) aprobă numărul de locuri. 

 
6.3  Managementul facultăţii are următoarele responsabilităţi şi competenţe: 

a) creează condiţiile de aplicare a prezentului regulament; 
b) organizează admiterea urmărind aplicarea metodologiei de admitere; 
c) numeşte prin decizie un responsabil de program care să gestioneze buna funcţionare a 

programului de studii; 
d) stabileşte condiţiile de desfăşurare a programului (orar, program de examinare etc.); 
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e) informează asupra perioadelor de susţinere, condiţiilor de înscriere şi conţinutului 
examenului de finalizare a studiilor; 

f) elaborează documentaţia pentru aprobarea programului de studii; 
g) elaborează documentele necesare desfăşurării programului de studii; 
h) publică anual pe pagina web lista cursurilor de conversie profesională pe care le 

organizează; 
a) gestionează fondurile provenite din taxe, considerate ca fonduri extrabugetare. 

 
6.4  CEAC are următoarele responsabilităţi şi competenţe: 

a) avizează dosarele de autoevaluare ale programelor de conversie profesională; 
b) numeşte echipele de evaluare pentru verificarea aplicării indicatorilor de calitate. 
 

 
7. DISPOZIŢII FINALE 
 
7.1 Oferta de învăţământ pentru programele de conversie profesională a USV se actualizează în 

fiecare an universitar şi se publică pe site-ul universităţii. 
7.2 Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenţa senatului universitar. 
7.3 Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării lui în Senatul USV iar orice 

modificare realizată ulterior intră în vigoare în anul universitar următor celui în care s-au 
operat şi s-au aprobat eventualele modificări. 

7.4 Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către CEAC. 
 
8. ANEXE 
Nu este cazul. 
 


