
UNIVERSITATEA ,,ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA   

.......................................................................................          ANEXĂ LA CONTRACTUL                                                                  
                                                  DE ŞCOLARIZARE 

                   NR. .........../......................  

CONTRACT  
ANUAL DE STUDII 

 
Nr. .........../_____/....... din ...................... 

pentru studii universitare de licenţă  - ID (învăţământ la distanţă) 

  
I. PREZENTUL CONTRACT  SE ÎNCHEIE ÎNTRE:  
  

1) Universitatea ,,Ştefan cel Mare" din Suceava, Facultatea de .........................., reprezentată prin  Decan     

.............................., Coordonator ID  ....................................... pe de o parte, 
(Decanul Facultăţii, Coordonator ID) 

şi 

2) …………………………………………………………………………………………………………………… 
(numele şi prenumele studentului) 

fiul/fiica  lui ……..............……………. şi al ……………………… născut/ă la data de ..............................………………în 

localitatea ……………………………… judeţul …………………………...................................................... şi domiciliat în 

localitatea …………………………. str. ………………………………………….nr. ..…. judeţul ……….…………............. 

posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ……..… nr. ….......…................…………, eliberat la data de 

…………………….……….…. de ………….......…………., având C.N.P. nr……………...…........……….……. în calitate 

de student/ă în anul ….…în domeniul .............................. la programul de studii ............................., pe de altă parte. 
  
II. OBIECTUL CONTRACTULUI: Stabilirea disciplinelor opţionale (la alegere) şi a disciplinelor facultative din planul de 

învăţământ al anului  Facultatea de ..................................... domeniul ............................, programul de studii 

.........................., care vor fi frecventate de student, promovarea anului de studiu şi unităţile de credite transferabile aferente. 
  
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 
            3.1. Taxa de şcolarizare pentru anul.................este de................................... 

3.2 Studentul se angajează să studieze următoarele discipline din planul de învăţământ al anului universitar ............................. şi 

să-şi îndeplinească toate obligaţiile şcolare stabilite de titularii de disciplină: 
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            3.2. Studentul a luat cunoştinţă de prevederile legale conform cărora disciplinele opţionale din planul de învăţământ pentru care a 

optat devin obligatorii, iar acumularea creditelor repartizate acestor discipline şi promovarea formelor de verificare sunt condiţii 

obligatorii pentru promovarea anului de studiu. În coloana Obs. se va specifica prin DA, una din cele două discipline pentru care a optat. 

În cazul disciplinei Limba modernă studentul va nota în rubrica Obs. limba străină pe care doreşte să o studieze pe parcursul anilor de 



studiu, conform cu planul de învăţământ, respectiv ..................... sau ......................... De asemenea, se va specifica DA în dreptul 

disciplinelor facultative pe care studentul doreşte să le urmeze (contra unei taxe suplimentare) cu excepţia disciplinei Educaţie fizică. 

Promovarea disciplinei Educaţie fizică pe parcursul anilor de studiu reprezintă o condiţie pentru înscrierea la Examenul de licenţă. 

3.3. Formele de evaluare finală sunt: examenul (E) şi colocviu (C). 

3.4. Nota finală la o disciplină se determină astfel: 

(a) cel puţin 40% din notă constituie rezultatul evaluării pe parcursul semestrului, prin verificări succesive; 

(b) cel mult 60% din notă constituie rezultatul evaluării la examenul final. 

La oricare dintre cele două componente, nota minimă de promovare este 5. 

3.5. Evaluarea finală la o disciplină este condiţionată de îndeplinirea anumitor cerinţe (prezenţa obligatorie la activitatea 

didactică, elaborarea unor lucrări pe parcurs, etc.), care sunt anunţate studenţilor la începutul semestrului. Fiecare semestru se încheie 

printr-o sesiune de examene.  

           3.6. Facultatea de ...........................................  va asigura toate condiţiile pentru organizarea şi desfăşurarea normală a procesului de 

instruire la disciplinele pentru care a optat studentul. Notele obţinute de student la formele de verificare a cunoştinţelor vor fi luate în 

consideraţie la calcularea mediilor şi vor fi înscrise în suplimentul la diploma.  

   

IV. PRECIZĂRI PRIVIND SISTEMUL DE CREDITE TRANSFERABILE: 
● Perioada de şcolarizare pentru cursurile universitare de licenţă în sistem I.D. este de 3  ani.  

●  Sistemul de credite are în vedere separarea disciplinelor pe categorii: 

- discipline obligatorii 

- discipline opţionale  

- discipline facultative  

● Numărul de credite alocat fiecărei discipline este o unitate convenţională care măsoară volumul mediu de muncă al studentului 

necesar pentru asimilarea cunoştinţelor în vederea promovării disciplinei respective.  

● Creditele se contabilizează numai pentru disciplinele obligatorii şi cele opţionale. 

● Creditele repartizate unei discipline se acordă studentului cu condiţia îndeplinirii tuturor obligaţiilor şcolare aferente disciplinei şi 

dacă studentul a obţinut nota de promovare (5- nota minimă de promovare a unei discipline). 

● La sfârşitul fiecărui semestru se organizează verificarea cunoştinţelor la toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ aferent 

semestrului respectiv (prin examen, colocviu, proiect). 

● Trecerea în anul superior de studiu se face în funcţie de numărul de credite acumulate după cum urmează: 

– studenţii care au acumulat toate creditele (60) aferente anului de studiu sunt înscrişi în anul de studiu următor; 

– studenţii care au îndeplinit parţial contractul de studiu acumulând numărul minim de credite, stabilit de Consiliul facultatii, 

sunt înscrişi în anul următor de studiu. Studenţii vor contracta obligatoriu creditele restante, urmând a le acumula pe 

parcursul următorului an de studiu şi să le susţină  în sesiunile legale de examinare (contra cost); 

– studenţii care nu au îndeplinit contractul de studiu şi nu au acumulat numărul minim de credite stabilit de Consiliul facultatii, 

sunt reînscrişi, la cerere, în acelaşi an de studiu (contra cost).  

● Prezentarea la examenul de licenţă este condiţionată de acumularea a 180 de credite în cei 3 ani de studiu. 

 În cadrul fiecărei discipline se cuantifică următoarele tipuri de activităţi: 

- activităţi tutoriale (AT) şi de evaluare pe parcurs (teme de control TC),  echivalentul orelor de seminar de la forma de 

învăţământ de zi; 

- activităţi aplicative asistate (AA) - laborator, proiect, practică şi alte activităţi faţă în faţă, echivalentul orelor de laborator, 

proiect sau practică de la forma de învăţământ de zi; 

- orele de curs de la forma de învăţământ de zi sunt echivalate prin studiu individual (SI). 

 

Contractul a fost încheiat în 2 (două) exemplare, dintre care un exemplar rămâne la Decanatul Facultăţii. 

  

 

 

    Data,        Student,   Semnătura, 

 

______________________                    __________________________         __________________ 

                      
(numele şi prenumele studentului)

 

 

 

 

DECAN,             COORDONATOR ID, 

 

..........................................                                    ...................................................................    

 


