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REGULAMENTUL
STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
I. Principii generale
Art. 1 Prezentul Regulamentul defineşte principiile şi regulile care stau la baza organizării şi funcţionării
procesului de învăţământ pentru studiile universitare de licenţă (ciclul I) din Academia Navală ,,Mircea cel
Bătrân” (ANMB), utilizând sistemul european de credite de transfer şi acumulare (ECTS), în baza
următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Legea nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare şi Carta universitară a ANMB.
Art. 2 Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în ANMB se organizează numai programe de studii
universitare de licenţă acreditate sau autorizate provizoriu în urma evaluării externe de către o agenţie
înregistrată la Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior - EQAR.
Art. 3 Având în vedere obiectivele, grupurile ţintă şi planurile de învăţământ ale ANMB, studiile
universitare de licenţă oferite absolvenţilor de liceu sunt organizate la formele de învăţământ cu frecvenţă şi
cu frecvenţă redusă, în domeniul fundamental al Ştiinţelor inginereşti, cu durata de 8 semestre, cu minimum
240 credite de studiu transferabile (cst).
Art. 4 Planurile de învăţământ conţin următoarele tipuri de discipline:
- după tipul disciplinei: obligatorii (O), opţionale (la alegere - A), facultative (F);
- după categoria formativă: fundamentale (DF), tehnice de profil (DP), de specialitate (DS),
complementare (DC), din strategia universitară (DU).
Art. 5 Numărul de cst atribuite disciplinelor obligatorii şi opţionale corespunzătoare unui semestru de studii
este 30 şi corespunde unui număr de 26-28 ore/săptămână efectuate în regim formal de studii.
Art. 6 (1) Numărul minim de cst destinate disciplinelor obligatorii şi opţionale corespunzătoare unui an
universitar de studiu este de 60;
(2) Cst destinate unei discipline se exprimă prin număr întreg;
(3) Obţinerea cst corespunzătoare disciplinelor este condiţionată de promovarea acestora;
(4) Prin promovarea disciplinelor facultative studentul poate acumula mai mult de 60 cst într-un an
de studiu
(5) Studentul care nu a acumulat numărul de cst prevăzut în Regulamentul privind aplicarea
sistemului european de credite transferabile (RCTS) pentru trecerea în anul de studii superior, pot reface
anul de studii cu taxa corespunzătoare programului de studii urmat pentru un semestru sau pentru un an
întreg de studii.
Art. 7 (1) La începutul anului universitar (în prima lună) studentul admis la studii universitare de licenţă,
indiferent de regimul de studii, cu sau fără taxă, este obligat să completeze şi să semneze Contractul anual
de studii;
(2) Contractul anual de studii nu se poate modifica pe parcursul anului universitar.
(3) Studentul care nu semnează Contractul anual de studii în perioada programată îşi pierde statutul,
fiind exmatriculat.
(4) Studenţii care aplică la mobilităţi încheie un contract aditional de studii, conform cu protocolul
încheiat intre cele două instituţii.
(5) Disciplinele facultative se organizează în regim cu taxă, conform solicitărilor studenţilor dar
pentru subgrupe de cel puţin 15 studenţi.
Art. 8 Contractul de studii va cuprinde disciplinele din planul de învăţământ (PI) corespunzătoare anului
universitar în curs la care studentul trebuie să obţină notă de trecere în vederea acumulării numărului total de
credite, astfel încât anul universitar să fie considerat ca promovat.
II. Admiterea, înmatricularea, reînmatricularea, întreruperea studiilor, exmatricularea
Art. 9 Persoana care a fost admisă la studiile universitare de licenţă, după încheierea contractului de
scolarizare are calitatea de student, de la înmatriculare şi până la susţinerea examenului de diplomă, sau după
caz, până la exmatriculare sau transfer la o altă universitate.
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Art. 10 Admiterea studenţilor la studiile universitare de licenţă se face astfel:
- prin concurs de admitere organizat de către fiecare facultate pentru programele de licenţă pe care le
oferă;
- prin transfer de la alte instituţii de învăţământ superior acreditate din România, numai dacă studentul
provine de la o specializare din domeniul fundamental al stiinţelor inginereşti;
- prin reînmatricularea studenţilor exmatriculaţi, numai în condiţiile în care exmatricularea nu face
obiectul unei abateri de la Codul de etică şi deontologie profesională;
- prin concurs d admitere la continuare de studii şi la a doua specializare;
- în cadrul mobilităţilor, pe o perioadă limitată, de la o altă instituţie de învăţământ superior din ţară şi
din străinătate.
Art. 11 La înmatricularea/reînmatricularea studentului, transferat sau exmatriculat, Consiliul Facultăţii (CF)
pe baza propunerilor coordonatorilor de programe de studii, analizează fiecare caz în parte şi stabileşte
disciplinele care pot fi echivalate şi cele care trebuie refăcute în regim de diferenţă faţă de planul de
învăţământ al seriei de înmatriculare, promovarea acestor discipline constituind sarcini suplimentare. Sarcina
suplimentară nu poate fi mai mare de 30 cst în raport cu anul de înmatriculare/reînmatriculare.
Art. 12 (1) Întreruperea studiilor se poate face numai la începutul anului universitar, în condiţiile prevăzute
de RAPS.
(2) Reînscrierea studentului, după întreruperea studiilor, se face în anul de studii în care are dreptul,
în condiţiile RCTS, beneficiind de recunoaşterea notelor şi cst obţinute anterior întreruperii în raport cu
planul seriei în curs de şcolarizare.
Art. 13 Exmatricularea din ANMB se hotărăşte de către CA al ANMB la propunerea Consiliului facultăţii
de provenienţă a studentului civil, dacă acesta se încadrează în una din următoarele situaţii:
- nu semnează contractul anual de studii în termen de o lună de la începutul anului universitar;
- nu îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul de şcolarizare (plata taxei de şcolarizare la termenele
prevăzute prin contract, nerespectarea legislaţiei universitare interne etc.);
- nu depune cererea de reînscriere de prelungire de şcolaritate în primele zece zile ale anului universitar
(pentru studenţii cu credite insuficiente pentru a fi inscriptibili în anul universitar următor).
- nu acumulează în anul I un număr minim de 30 cst.
- absentează nemotivat mai mult de 70% din obligaţiile şcolare anuale efectuate până la data realizării
analizei;
- încearcă să promoveze prin fraudă examenele sau colocviile planificate;
- încearcă să promoveze sarcini didactice obligatorii prin plagiat;
- săvârşeşte abateri grave de la etica universitară;
- săvârşeşte o altă abatere după ce a fost sancţionat cu mustrare scrisă cu avertisment;
Art. 14 (1) Studenţii exmatriculaţi pot fi reînmatriculaţi la cerere, în condiţiile Regulamentului activităţii
universitare a studenţilor (RAPS) beneficiind de recunoaşterea notelor şi cst obţinute înainte de
exmatriculare.
(2) Studenţii exmatriculaţi din cauza încălcării Codului de etică şi deontologie universitară nu mai
pot fi înmatriculaţi.
III. Procesul de învăţământ. Absolvirea
Art. 15 (1) Activitatea de învăţământ de la studiile universitare de licenţă se bazează pe sistemul european
de studii transferabile;
(2) Activităţile didactice directe se desfăşoară pe durata a opt semestre egale în regim de cursuri cu
frecvenţă sau cursuri cu frecvenţă redusă;
(3) Frecvenţa studenţilor la activităţile didactice se înregistrează în condica de grupă, semnată de
cadrele didactice la fiecare activitate coordonată;
(4) Situaţia şcolară a studenţilor este disponibilă pe site-ul ANMB şi poate fi consultată individual de
titular pe bază de parolă.
Art. 16 (1) Evaluarea cunoştinţelor la o disciplină din PÎ se apreciază cu note de la 1 la 10
(2) O disciplină este promovată dacă în urma evaluării studentul obţine cel puţin nota 5
(3) Obţinerea creditelor atribuite unei discipline este condiţionată de promovarea acelei discipline;
(4) Nu se admit acordări parţiale de credite pe componentele de activitate aferente disciplinei.
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Art. 17 (1) Activitatea didactică a studenţilor la fiecare disciplină din PI este evaluată continuu şi respectă
condiţiile şi înregistrările menţionate în fişele disciplinelor;
(2) Verificarea finală a cunoştinţelor studenţilor, la disciplinele prevăzute cu examen, se face în
sesiuni de examene ordinare, fără taxă, programate la sfârşitul semestrelor, având fiecare durata de 3
săptămâni;
(3) Reexaminarea studenţilor în vederea promovării sau măririi de notă la toate disciplinele
corespunzătoare anului universitar în curs înscrise în Contractul anual de studii, indiferent de forma de
examinare cu care sunt prevăzute, se realizează în sesiunea de restanţe-fără taxă şi în sesiunile speciale-cu
taxă, aprobate de Consiliul de administraţie.
Art. 18 Activitatea didactică a studenţilor la fiecare disciplină din PI este evaluată continuu, prin note
alocate diverselor activităţi didactice declarate de către titularul disciplinei în fişa disciplinei.
Art. 19 Pentru disciplinele prevăzute cu evaluare continuă (colocviu) ultima evaluare se va desfăşura în
ultimele două săptmâni ale semestrului.
Art. 20 Şedinţele de laborator pot fi refăcute, în regim cu taxă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.
Art. 21 (1) Media de promovare a anilor de studii - MP este o medie ponderată funcţie de numărul de credite
alocat fiecărei discipline obligatorii promovate, astfel:

unde:
- Ni reprezintă nota obţinută la disciplina i,
- ci reprezintă numărul de credite alocate disciplinei i.
(2) La calculul MP nu se iau în considerare rezultatele obţinute la disciplinele facultative.
Art. 22 Studiile universitare de licenţă se încheie cu susţinerea examenului de diplomă format din două
probe:
1. Proba nr. 1: Evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate,
2. Proba nr. 2: Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă
fiecare dintre acestea putând fi formată din subprobe.
Art. 23 (1) Studentul este considerat absolvent şi are acces la examenul de diplomă după obţinerea tuturor
celor 240 cst corespunzătoare disciplinelor obligatorii şi opţionale din PI;
(2) Departamentele educaţionale stabilesc titlurile temelor proiectelor de diplomă şi coordonatorii
ştiinţifici şi le aduc la cunoştinţa studenţilor în semestrul VI;
(3) Examenul de diplomă se organizează şi se desfăşoară după un Regulament propriu aprobat de
Senatul universitar;
(4) Se atribuie 10 cst pentru absolvirea examenului de diplomă, credite care se adaugă celor 240 cst
obligatorii.
Art. 24 Studentul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în curricula programului de studii de licenţă şi a
obţinut cel puţin media 6 la examenul de diplomă primeşte Diploma de inginer, însoţită de suplimentul la
diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare.
IV. Asigurarea calităţii
Art. 25 Studiile universitare de licenţă se desfăşoară conform procedurilor interne de asigurare şi externe a
calităţii. Principalii responsabili de calitatea educaţiei sunt ANMB şi facultăţile / departamentele care
geastionează programele de studii de licenţă.
Art. 26 (1) În vederea sprijinirii studenţilor pentru integrarea în învăţământul universitar şi adaptării optime
a acestora la exigenţele corespunzătoare programelor de studii şi anilor de studii, la nivelul ANMB
funcţionează un sistem de tutoriat.
(2) Tutorii sunt desemnaţi de Consiliile facultăţilor şi au rol de consiliere, orientare şi asistare a
studenţilor în cadrul comunităţii universitare.
Art. 27 Fiecare program de studii licenţă are un coordonator, numit de Facultate, care coordonează
desfăşurarea procesului de învăţământ, în concordanţă cu reglementările şi exigenţele din ANMB.
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Coordonatorul promovează în perioada premergătoare admiterii oferta educaţională, răspunde de organizarea
şi desfăşurarea concursului de admitere, verifică desfăşurarea activităţilor didactice, coordonează alocarea şi
structura temelor pentru proiectele de diplomă.
Art. 28 Recunoaşterea cst obţinute de studenţi la alte universităţi din ţară sau străinătate se face de către
Consiliul facultăţii, pe baza perioadelor de studii efectuate la alte instituţii de învăţământ superior acreditate
din ţară sau străinătate, a timpului alocat aprofundării disciplinei şi a calificativului obţinut. Această
recunoaştere se face conform RCTS.
Art. 29 Prevederile, principiile şi modul de evaluare a studenţilor sunt prevăzute în instrucţiunea din
Manualul calităţii I.L. 7.5-02 Examinarea şi notarea studenţilor, vizibilă pe site-ul ANMB.
V. Dispoziţii finale
Art. 30 (1) Se pot percepe taxe, suportate individual de studenţi, în următoarele situaţii: la admitere,
înmatriculare/reînmatriculare, depăşirea duratei programate de şcolarizare, repetarea evaluărilor la
disciplinele restante în alte sesiuni de examene decât cele ordinare prevăzute în planul de învăţământ, la
susţinerea diferenţelor, la refacerea laboratoarelor, precum şi la organizarea de activităţi formative
suplimentare la cererea studenţilor, în afara programului planificat.
(2) Cuantumul acestor taxe se stabileşte anual de către Senatul ANMB.
(3) Scutirea de plată a taxelor este validată de Consiliul de administraţie al ANMB.
Art. 31 Studentul de la studii universitare de licenţă are drepturile şi îndatoririle prevăzute în Codul
drepturilor şi obligaţiile studenţilor din ANMB şi în RAPS.
Art. 32 (1) Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa Senatului nr.596 din 24.07.2014, intră în vigoare
la data de 01.10.2014 şi se aplică în anul universitar 2014 – 2015.
(2) Orice modificare a prezentului regulament se face numai cu aprobarea Senatului Universitar.
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