
NOTA EXPLICATIVA PENTRU STUDENTII ETNICI SI ROMANI 

 Regulamentul de credite, Art.59. prevede că: ”Pentru studenții bursieri ai statului român, numărul 
minim de credite transferabile care trebuie întrunit  pentru  menținerea finanțării inițiale este: 

a) pentru studenții fără bursă din partea ministerului de resort, minimum 45 de credite; 
b) pentru studenții cu bursă din partea ministerului de resort, minimum 60 de credite. 

Studenții bursieri ai statului român, care pierd finanțarea inițială vor studia în regim „cu taxă” în 
lei și pot reveni la finanțarea inițială (cu bursă sau fără bursă) dacă realizează numărul de creditate 
precizat anterior.” 

Conform, Anexei 1 la Hotărârea Senatului nr. 5937 din 16.04.2020, ORGANIZAREA ȘI 
DESFĂȘURAREA SESIUNILOR DE EXAMENE ȘI DE RESTANȚE LA UBB, ÎN CONDIȚIILE 
SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ, Anexa 6 la Regulamentul 
privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea 
Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS), punctul 3: 

” În cazul specializărilor la care practica de specialitate nu se poate efectua în condițiile actuale, 
aceasta va fi reprogramată, fără plată, pentru anul universitar următor. Studenții aflați în această 
situație vor fi considerați integraliști, acumulând 30-x credite/semestru, unde x este numărul de 
credite alocate practicii. Așadar, mediile acestor studenți se vor calcula fără nota și creditele 
alocate practicii de specialitate.” 

- Ca atare, a prevederile de mai sus, studentii etnici bursieri care nu au 60 de credite acumulate, la 
sfârșitul anului universitar 2019-2020 datorită nepromovării disciplinei ”Practică”, (x credite- 
conform planurilor de invatamant) iși vor păstra statutul de bursier al statului român în anul 
universitar 2020-2021. 

- Ca atare, a prevederile de mai sus, studentii etnici pe buget care nu au 45 de credite acumulate, la 
sfârșitul anului universitar 2019-2020 datorită nepromovării disciplinei ”Practică”, (3 credite) iși 
vor păstra statutul de bursier al statului român în anul universitar 2020-2021. 

- Prin eliminare, studenții etnici care nu îndeplinesc condițiile menționate mai sus, vor studia în 
regim cu taxă în anul universitar 2020-2021. 
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Regulamentul de credite prevede ca: 

-  În media ponderată nu se iau în calcul disciplinele facultative și limba străină dacă nu este 
inclusă în cele 30/60 de credite prevăzute în planurile de învățământ, (art. 22). 

- La ierarhizare pe locuri bugetate, la sfârșitul anilor de studiu, își păstrează locul bugetat 
următoarele categorii de studenți:  

- a) Cazuri sociale, cu condiția acumulării a minim 45 de credite/an universitar: 
- studenții orfani de ambii părinți (în cazuri excepționale se pot depune cereri până la 

finalizarea ierarhizării); 
- - studenții proveniți din casele de copii sau plasament familial;  
- - studenții care au beneficiat de bursă de ajutor social din fonduri bugetare și extrabugetare 

în semestrul II al anului universitar curent. (art. 57 din regulamentul de credite) 
 


