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I Dispoziţii generale
Art. 1 Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, Legii organizării învăţământului superior nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare şi ale HG nr. 404 / 2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
masterat, Ordinul MEC nr. 3617 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite
Transferabile, Ordinul nr. M.144 din 29 noiembrie 2012 pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind
transferul studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în
instituţiile de învăţământ superior militar”, Ordinul MEN M651/2014 pentru aprobarea
„Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor”.
Art. 2 (1) Prin aplicarea ECTS/SECT se urmăreşte atât cuantificarea rezultatelor profesionale
obţinute de studenţi în urma promovării disciplinelor din planurile de învăţământ ale programelor de
studii universitare din cadrul Academiei Navale ,,Mircea cel Bătrân”, denumită în continuarea
Academia sau ale altor instituţii de învăţământ superior acreditate din ţară sau străinătate, cât şi
transferul acestora între programe de studii în cadrul aceluiaşi domeniul fundamental.
(2) Aplicarea ECTS/SECT permite: integrarea în spaţiul european al învăţământului superior,
recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în alte instituţii de învăţământ europene, transparenţa
informaţiilor privind programele de studii, flexibilitatea programelor de studii, recunoaşterea
diplomelor, asigurarea mobilităţilor de studii ale studenţilor.
(3) Recunoaşterea perioadelor de studiu, întrerupte din diverse motive, se poate face numai
dacă exmatricularea nu a survenit în urma unei încălcări a Codului de etică şi deontologie
universitară.
II Credite ECTS/SECT. Atribuire şi transfer
Art. 3 (1) Creditele sunt valori numerice atribuite activităţilor didactice din planul de învăţământ. Ele
reprezintă în cifre cantitatea de muncă (25-30 ore de muncă pentru o unitate de credit) – curs,
seminar, lucrări practice, laboratoare, studiu individual, realizată de student pentru pregătirea şi
promovarea unei discipline (incluzând cele două sesiuni de examene se au în vedere minim 17
săptămâni de muncă pe un semestru). Creditele nu măsoară calitatea învăţării şi nici nu estimează
importanţa disciplinei.
(2) Echivalentul numeric pentru cantitatea de muncă specifică unui an universitar este de
minim 60 credite, respectiv pentru un semestru este 30 credite.
Art. 4 (1) Creditele se alocă tuturor disciplinelor din planurile de învăţământ (obligatorii, opţionale,
facultative, inclusiv practica);
(2) Absolvirea examenului de diplomă/disertaţie se poate aprecia cu un număr de credite
consemnat în planul de învăţământ, care se adaugă la numărul de credite acumulate până la
susţinerea examenului de diplomă/disertaţie;
(3) Creditele alocate unei discipline au valori multiplu de 0,5;
(4) Obţinerea de credite peste numărul minim necesar absolvirii (240 ECTS pentru SUL, 90
pentru SUM) este posibilă prin frecventarea şi promovarea unor discipline facultative cuprinse în
planul de învăţământ sau ca urmare a unor acţiuni de voluntariat menţionate în Carta universitară.
Art. 5 Aplicarea ECTS/SECT în cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” presupune asigurarea
unei finalităţi formative la nivelul fiecărui ciclu de studii universitare, dar şi individualizarea traseelor
de studii prin încurajarea liberei opţiuni a studenţilor pentru disciplinele de specialitate sau
complementare.
Art. 6 (1) Obţinerea unităţilor de credit corespunzătoare unei discipline (curs, seminar, laborator,
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proiect) este condiţionată de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute în fişa disciplinei şi
promovarea acesteia cu cel puţin nota 5 (cinci);
(2) Creditele nu înlocuiesc notele şi nu se pot obţine în etape;
(3) Creditele obţinute la o disciplină sunt valabile pe toată şcolaritatea.
Art. 7 (1) La cerere, creditele obţinute pentru o disciplină la un program de studii urmat într-o
instituţie de învăţământ superior acreditată pot fi echivalate cu creditele obţinute la o altă disciplină,
cu tematică echivalentă, de la un alt program de studii din cadrul Academiei;
(2) Creditele obţinute de studenţi în programele internaţionale vor fi echivalate conform
acordului interinstutuţional de mobilitate, aprobat prin hotărârea Consiliului Facultăţii la care se
desfăşoară mobilitatea;
(3) Pentru echivalarea creditelor la o anumită disciplină nu este obligatoriu ca programele
analitice să fie identice sau ca timpul alocat disciplinei să fie acelaşi.
Art. 8 (1) Studentul poate solicita completarea creditelor obţinute în cadrul programului de studiu la
care este înmatriculat, cu credite obţinute în cadrul altor programe de studii universitare sau
postuniversitare. Această acţiune, numită transfer de credite, se poate realiza prin procedura de
echivalare a disciplinelor.
(2) Pentru programele de studii nefinalizate, ca urmare a exmatriculării, studenţii trebuie să
anexeze la cererea de echivalare, pe lângă situaţia şcolară, o adeverinţă din care să rezulte că
întreruperea studiilor nu a fost generată ca urmarea a încălcării Codului de etică şi deontologie
universitară. În cazul în care exmatricularea s-a produs ca urmare a neplăţii taxei de şcolarizare şi
lucru este menţionează la finalul situaţiei şcolare, adeverinţa nu mai este necesar a fi depusă la dosar.
o Art. 9(1) Echivalarea unei discipline este procedura prin care comisia de echivalare,
formată din coordonatorii de specializare de la cele două forme de învăţământ sau înlocuitorii
acestor desemnaţi de către decan, constatând faptul că la o anumită disciplina (numită disciplina
echivalată) conţinutul ştiinţific este acoperit într-o măsură suficientă (cel puţin 70%) de conţinutul
uneia, ori a mai multor discipline pe care studentul le-a promovat (numite discipline ce stau la baza
echivalării), decide atribuirea fără examinare (prin echivalare) a notei de promovare a disciplinei
echivalate (sau după caz, media disciplinelor ce stau la baza echivalării). Propunerile de echivalare
se fac de o comisie formată din coordonatorii (F/FR) a specializării respective.
o (2) În Registrul Matricol, se va trece nota pe care Consiliul facultăţii a validat-o în cursul
analizei diferenţelor şi echivalărilor pentru transferul şi înmatricularea studenţilor, iar originalul
documentului oficial, catalogul disciplinelor echivalate, care atestă echivalarea, va fi înregistrat şi
depus la compartimentul Documente Clasificate, odată cu cataloagele disciplinei pentru toată seria.
Studenţii cu discipline echivalate vor avea înscrisă la rubrica observaţii numărul dosarului în care se
regăseşte istoricul înscrisurilor din Registrul Matricol.
(3) În Catalogul disciplinelor echivalate coordonatorul programului de studii va completa
nota atribuită prin echivalare, data echivalării şi va semna pentru decizia luată.
(4) În documentele şi actele de studii de orice fel eliberate studentului, disciplina echivalată
îşi păstrează nemodificate toate caracteristicile, conform planului de învăţământ al seriei respective:
titlul, numărul şi structura orelor aferente, numărul de credite, conţinutul şi poziţia în planul de
învăţământ, aşa cum sunt acestea consemnate în Registrul Matricol.
Art. 10(1) Creditele sunt transferabile între programe de studii diferite în condiţiile demonstrării
importanţei disciplinelor creditate pentru programul solicitat de student numai în acelaşi domeniul
fundamental;
(2) Creditele sunt transferabile de la o instituţie de învăţământ la alta pe discipline, module
sau perioade compacte de studiu;
(3) Creditele obţinute în cadrul altor programe pot fi asimilate prin echivalare în programul
actual prin:
- proceduri de acceptare – dacă diferenţele de conţinut sunt tolerabile, maxim 30%;
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- recunoaştere – dacă finalităţile sunt aceleaşi;
- echivalare – când conţinutul este identic.
(4) Indiferent de metoda de echivalare un examen se consideră fie echivalat total ca finalitate
acceptată a rezultatelor învăţării, fie neechivalat şi ca atare trebuie susţinut în totalitate.
III. Dispoziţii finale
Art. 11 (1) Anual componenţa grupelor de studii va fi dată în Ordinul de zi pe unitate, în dreptul
fiecărui student fiind trecut numărul minim de credite necesar înscrierii în anul respectiv şi numărul
de credite obţinute cu care a fost înscris in şcolarizarea anului respectiv.
(2) Secretarele facultăţilor, dacă constată că înscrierea unui student într-un an de studii nu
corespunde cu prevederile reglementărilor interne, au obligaţia să informeze Rectorul ANMB prin
raport personal.
(3) Rectorul ANMB va dispune măsuri de analiză şi va lua hotărâri, după caz, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 12. Creditele obţinute ECTS/SECT se recunosc la reînmatriculare, numai dacă exmatricularea
nu a nu a survenit în urma unei încălcări a Codului de etică şi deontologie universitară. Creditele
ECTS/SECT, pentru absolvenţi şi studenţi, sunt valabile fără a avea limită de timp şi se recunosc în
acord cu prevederile art. 9.
Art. 13. (1) Prezentul regulament a fost aprobat in şedinţa Senatului universitar cu nr. 610 din
28.05.2015 şi înlocuieşte vechiul regulamentul ECTS aprobat în şedinţa Senatului universitar cu
nr. 605 din 27.02.2015.
(2) După decizia Rectorului, prezentul regulament se publică pe pagina web şi se
distribuie către întreaga comunitate universitară.
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