REGULAMENT
privind repartizarea locurilor de studii bugetate în funcţie de
performanţele studenţilor în procesul didactic
în cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca
Dată emitere: iulie 2009
Dată revizuire 1:
Dată revizuire 2:
Art. 1. Prezentul regulament este adoptat prin hotărâre a Senatului, în baza prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului României nr. 133/ 2000, art. 5 privind învăţământul universitar şi postuniversitar
de stat cu taxă peste locurile finanţate de la bugetul de stat, modificată prin Legea nr. 224/2005, Legea
nr. 441/2001 şi a strategiei Senatului UAD Cluj-Napoca privind criteriile şi standardele de performanţă
a studenţilor în procesul didactic.
Art. 2. Începând cu anul universitar 2009 – 2010 se aplică repartizarea anuală a locurilor bugetate în
funcţie criteriile şi standardele de performanţă a studenţilor în procesul didactic, după metodologia
descrisă în prezentul regulament.
Art. 3. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor facultăţilor/programelor de studiu
(exclusiv doctorat) din cadrul UAD Cluj-Napoca.
Art. 4. Prevederile se aplică studenţilor înmatriculaţi începând cu anul universitar 2009 – 2010 şi
vizează studenţii din actualul an I, ciclul I şi II de studii universitare. Metodologia se aplică tuturor
studenţilor care vor fi înmatriculaţi, în urma unui concurs de admitere.
Art. 5. Standardele de performanţă stabilite prin prezentul regulament şi metodologia lor de aplicare
sunt utilizate şi pentru acordarea burselor studenţeşti.
Art. 6. Numărul de locuri bugetate este anunţat, anual, de către Decanatul fiecărei facultăţi, cu cel
puţin 90 de zile înainte de momentul desfăşurării repartiţiei.
Nu intră în procedura de redistribuire locurile ocupate de:
a) studenţii care în anul universitar anterior au obţinut bursă socială în ultimul semestru, sau sunt
cazuri sociale, definite în conformitate cu reglementările în vigoare, în măsura în care studentul
respectiv îndeplineşte condiţiile minimale stabilite de regulamentul privind desfăşurarea activităţii pe
baza sistemului de credite transferabile pentru a trece în anul de studii următor.

b) Studenţii care au beneficiat de finanţare pe o perioada egală cu durata normalã a studiilor la care
sunt înscrişi. În anul I locurile bugetate se ocupă exclusiv pe baza rezultatelor obţinute la concursul de
admitere.
În timpul anilor de studiu nu pot fi transferate locurile bugetate între ani de studiu sau specializări, cu
excepţia situaţiei în care nu mai există nici un student cu taxă susceptibil să ocupe locurile bugetate
devenite vacante.
c) Studenţii înmatriculaţi în universitate pe locuri speciale bugetate, pe cont propriu (valutar sau nu),
cu taxă prin echivalare de studii, prin ordin sau scrisoare de acceptare a Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Inovării nu sunt subiectul prezentului regulament şi nu beneficiază de prevederile
acestuia.
d) Studenţii beneficiari ai unei burse de mobilităţi studenţeşti cu durata de un an îşi păstrează calitatea
pe care o aveau (bugetat sau cu taxă) în anul anterior plecării la bursa de mobilităţi.
e) Studenţii care beneficiază de bursă de mobilitate cu durata de un semestru se supun aceloraşi cerinţe
ca şi studenţii care nu au beneficiat de bursă de mobilitate.
f) Cazurile sociale deosebite, care apar după afişarea listelor de clasificare, sunt analizate şi soluţionate
prin hotarâri ale Senatului universităţii, fără a afecta numărul de locuri bugetate disponibil.
g) Studenţii care beneficiază de prelungirea medicală a şcolarităţii îşi păstrează calitatea pe care o
aveau (bugetat sau cu taxă) în anul anterior celui al întreruperii şcolarităţii.
Art. 7. Locurile bugetate susceptibile de redistribuire în condiţiile Art. 4 din prezentul regulament se
ocupă de studenţii integralişti în ordinea descrescătoare a mediei. Media luată în considerare pentru
repartizarea locurilor bugetate este media ponderată a notelor obţinute de către student, calculată la
sfârşitul anului căruia se realizează evaluarea, excluzând notele obținute la modulul psihopedagogic.
În situaţia în care nu există suficienţi studenţi integralişti pentru ocuparea locurilor bugetate, locurile
rămase vacante pot fi ocupate şi de studenţi neintegralişti, în ordinea descrescătoarea a mediilor. În
acest caz, media ponderată se va calcula luând în calcul nota 0 (zero) pentru fiecare examen
nepromovat.
În cazul în care pentru un loc bugetat ce intră în procedura de redistribuire sunt eligibili mai
mulţi studenţi cu aceeaşi medie, se va proceda la departajarea acestora pe baza următoarelor criterii
subsidiare, în această ordine:
1. Pentru studenţii integralişti:
i. nota obţinută la examenul cu cele mai multe credite din anul anterior sau media notelor la aceste
examene dacă sunt mai multe discipline ce au numărul maxim de credite
ii. dacă egalitatea se menţine, următorul criteriu de departajare este
a. media obţinută la examenul de admitere la studii de licenţă, respectiv master, după caz,
pentru studenţii ce finalizează anul I de studii de licenţă sau masterat
b. media obţinută în anul I de studii, pentru studenţii ce finalizează anul II de studii de licenţă
2. Pentru studenţii neintegralişti:
i. nota obţinută la examenul cu cele mai multe credite din anul anterior sau media notelor
la aceste examene dacă sunt mai multe discipline ce au numărul maxim de credite
ii. dacă egalitatea se menţine, următorul criteriu de departajare este
a. media obţinută la examenul de admitere la studii de licenţă, respectiv master, după caz,
pentru studenţii ce finalizează anul I de studii de licenţă sau masterat
b. media obţinută în anul I de studii, pentru studenţii ce finalizează anul II de studii de licenţă

Art. 8. Este integralist în sensul prezentului regulament studentul care a promovat toate formele de
evaluare înscrise în contractul de studiu aferent anului la sfârşitul căruia se realizează evaluare şi a
acumulat cel puţin 60 de credite.
Art. 9. Studenţii veniţi prin transfer de la alte instituţii de învăţământ superior sau de la alte
specializãri, înscrişi la continuare de studii, admişi la a doua facultate, reînmatriculaţi, reluare de studii
după întrerupere, îşi păstrează în primul an statutul cu care au venit prin transfer, respectiv statutul de
student cu care au fost admişi, urmând a participa la redistribuire după un an (cu condiţia a nu se
depăşi durata normală de studiu).
Art. 10. Studenţii Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, anul I, care ocupă locuri bugetate la
facultăţi, vor ocupa un loc bugetat şi la cursurile programului de studii psihopedagogice Nivelul I din
cadrul DSPP pentru anul I;
• Studenţii promovaţi în anul II înscrişi la programul de studii psihopedagogice Nivelul I din anul I de
facultate, îşi vor păstra statutul de student bugetat dacă este integralist la DSPP şi ocupă un loc bugetat
şi la facultate, luându-se în ordinea mediilor;
• Studenţii Universităţii care doresc să se înscrie la programul de studii psihopedagogice Nivelul I din
anul II de facultate, vor ocupa locurile finanţate de la bugetul de stat în raport cu statutul de student
bugetat sau nebugetat stabilit de către facultăţi la încheierea anului I de studiu;
Art. 11. Clasificarea studenţilor în vederea repartizării locurilor bugetate este efectuată de către
personalul secretariatelor fiecărui decanat, verificată şi certificată, sub semnătură, de către decanul
fiecărei facultăţi.
Art. 12. Clasificarea este anunţată şi afişată la avizier şi pe site-ul www.uad.ro, în termen de 10 zile
calendaristice de la terminarea sesiunii toamnă I.
Art. 13. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Senat şi se aplică
începând cu anul universitar 2009- 2010, pentru anul I de studiu.
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