REGULAMENT PRIVIND TRANSFERUL
STUDENŢILOR
Dată emitere: septembrie 2009
Dată revizuire 1: ?
Dată revizuire 2:
Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor reglementări: Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, republicată cu modificările ulterioare; a Legii nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare; a Cartei Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca; a
Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor.

CAPITOLUL I
CERINŢE PRIVIND TRANSFERUL STUDENŢILOR
Art. 1 Studentul poate fi transferat, la cerere, de la un program de studiu/specializare la un altul
cu profil identic sau apropiat în cadrul aceleiaşi facultăţi din universitate, în cadrul universităţii,
de la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca la altă universitate sau de la altă
universitate la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, dacă are motive bine întemeiate
(părinţii sau susţinătorii legali, soţul sau soţia studentului şi-au schimbat domiciliul, studentul şia schimbat locul de muncă, studentul are probleme de sănătate, studentul doreşte o specializare
mai apropiată de aptitudinile sale, studentul are o situaţie materială defavorabilă s.a.) şi numai
după încheierea situaţiei şcolare a anului de studii în care este înscris la momentul solicitării
transferului.
Art. 2 Studentul poate efectua transfer, cu excepţia anului I şi anului terminal. Anul de studii în
care se face înmatricularea studentului transferat se stabileşte pe baza aplicării sistemului de
credite transferabile în urma comparării situaţiei şcolare a studentului cu planul de învăţământ al
programului de studiu/specializării la care se transferă. Înmatricularea studentului se va face în
anul imediat superior ultimului an de studiu promovat cu condiţia realizării prin echivalare pe
planul de învăţământ al programului de studiu/specializării la care solicită transferul a minim 30
de credite (50% din credite, după caz). Stabilirea diferenţelor se face în baza situaţiei şcolare care
însoţeşte cererea de transfer a studentului de către directorul de departament şi responsabilul de
program de studiu/specializare al specializării la care se solicită transferul şi se avizează de către
decanul facultăţii şi rectorul universităţii. Este necesară dovada transferului alocaţiei bugetare a
celui în cauzã, în situaţia transferului de la o altă Universitate.

Art. 3 Examenele de diferenţă pot fi susţinute în anul în care s-a aprobat transferul dar numai în
sesiunile de examene prevăzute în structura anului universitar. Examenele de diferenţă pot fi
promovate şi în anii următori, dar recontractarea acestora se va face cu taxă multiplicată (Ex: o
diferenţă, indiferent din ce an de studiu provine, în anul reluării studiilor se plăteşte cu taxa
stabilită de Senat; în anul următor aceasta se dublează, urmând triplarea).
Art. 4 În fiecare an universitar, sesiunea de transferări a studenţilor este prevăzută în ultima
decadă a lunii septembrie. Studentul va fi testat (prezentare de mapã) la programul de
studiu/specializarea unde solicitã transferul.
CAPITOLUL II
COMPETENŢE PRIVIND APROBAREA TRANSFERULUI
STUDENŢILOR
Aprobarea cererilor de transfer este de competenţa:
Art. 5 Decanului facultăţii, când se solicită transferarea de la un program de studiu/specializare
la altul în cadrul aceleiaşi facultăţi din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca.
Art. 6 Consiliul de administraţie când se solicitã transferul de la o facultate la alta în cadrul
Universităţii de Artă şi Design. Cererile trebuie să fie avizate favorabil în prealabil de
conducerile facultăţilor implicate în transfer.
Art. 7 Rectorului Universităţii, când se solicită transferarea de la o facultate din cadrul
Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca la o facultate aparţinând unei alte universităţi. În
acest caz, cererile trebuie să fie avizate favorabil, în prealabil, de conducerile facultăţilor
implicate în transfer.
Art. 8 Rectorului Universităţii, când se solicită transferarea de la o facultate aparţinând unei alte
universităţi la o facultate din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. În acest caz,
cererile trebuie să fie avizate favorabil în prealabil de conducerile facultăţilor implicate în
transfer.
CAPITOLUL III
CONDIŢII PRIVIND TRANSFERUL STUDENŢILOR
Art. 9 Transferarea se poate face la un alt program de studiu/specializare, aparţinând aceluiaşi
domeniu numai după încheierea situaţiei şcolare a anului de studii în care este înscris la
momentul solicitării transferului.
Art. 10 Transferarea nu trebuie să modifice numărul formaţiilor (grupe şi subgrupe) aprobate
pentru anul de studiu în care studentul va fi înscris. În cazul în care numărul cererilor de transfer
este mai mare decât numărul locurilor disponibile în anul de studii în care studenţii urmează să
fie înscrişi, se va face ierarhizarea studenţilor în funcţie de rezultatele pregătirii (media de
promovare a ultimului an promovat sau numărul de credite obţinute) şi de temeinicia motivelor
pentru care se solicită transferul.

Art.11. După aprobarea cererii de transferare la Universitatea de Artă şi Design din ClujNapoca, studentul are obligaţia achitării taxei de înmatriculare în contul căreia primeşte carnetul
de student şi legitimaţia de transport. Rectorul universităţii emite decizia de înmatriculare a
studentului transferat în care se precizează anul de studii în care acesta va fi înscris şi forma de
finanţare.
Art.12. După aprobarea cererii de transfer de la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
la altă universitate, studentul are obligaţia achitării taxei de transfer şi restituirii carnetului de
student şi a legitimaţiei de transport la secretariatul facultăţii de la care pleacă.
Art.13. După aprobarea cererii de transferare, studentul are obligaţia să depună la secretariatul
facultăţii la care s-a transferat toate actele necesare constituirii dosarului personal.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art.14. Aprobarea Regulamentului privind transferul studenţilor se va face de către Senatul
Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca.
Art.15. Modificarea Regulamentului privind transferul studenţilor este de competenţa Senatului
Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca.
Art.16. Prezentul Regulament privind transferul studenţilor este aprobat în şedinţa Senatului
Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca din data de 10 septembrie 2009.
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