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1. DOMENIU 

Procedura se aplică în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” de 

către conducerea fiecărui departament din cadrul facultăţilor şi cadrele didactice 

din departamentul respectiv. 

2. SCOP 

Procedura are drept scop desfăşurarea în bune condiţii a procesului de 

elaborare, aprobare şi actualizare a planurilor de învăţământ ale programelor de 

studii universitare de licenţă şi masterat, la toate formele de învâţământ. 

Stabilirea disciplinelor ce vor  fi incluse în fiecare ciclu de învăţământ, 

caracterul acestora (obligatorii, opţionale, facultative, fundamentale, de 

specialitate şi complementare), numărul de ore alocate pentru cursuri, seminarii, 

lucrări practice, numărul de credite prevăzut pentru fiecare disciplină, precum şi 

forma de verificare a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite de 

studenţi/masteranzi/cursanţi sunt realizate prin planurile de învăţământ. 

3. DESCRIEREA PROCESULUI 

Planurile de învăţământ, conform standardelor ARACIS, sunt elaborate cu 

respectarea următoarelor cerinţe: 

a) să se regăsească definirea clară şi delimitarea precisă a competenţelor 

generale şi de specialitate pe domenii ale studiilor universitare de licenţă în 

corelaţie cu competenţele corespunzătoare ale studiilor de masterat; 

b) să fie asigurată compatibilitatea cu planurile şi programele de studii 

similare din Uniunea Europeană; 

c) să fie asigurată compatibilitatea la nivel naţional specifică fiecărui 

domeniu de studiu fundamental, din punct de vedere al: 

- disciplinelor de studiu, prin consultarea nomenclatorului de discipline; 

- duratei semestrelor de studii; 

- încărcării medii săptămânale: 20-28 ore /săptămână, inclusiv 

disciplinele facultative; 

- disciplinelor asemănătoare, pentru aceeaşi specializare = 60 – 70 %. 

d) să respecte structura orelor de activitate didactică, după conţinutul 

disciplinelor de studiu (discipline fundamentale, discipline de specialitate, 

discipline complementare) specifică fiecărui domeniu de studiu fundamental; 

e) să respecte structura orelor de activitate didactică după caracterul 

disciplinelor impuse de asigurarea pregătirii (discipline obligatorii, discipline 

opţionale, discipline facultative) specifică fiecărui domeniu de studiu 

fundamental; 
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f) disciplinele din planul de învăţământ să aibă o succesiune logică. O 

disciplină se eşalonează pe un singur semestru şi se încheie cu evaluarea 

cunoştinţelor.  

d) numărul de credite alocate disciplinelor obligatorii şi disciplinelor 

opţionale ale fiecărui semestru este de 30, la care se adaugă, după caz, creditele 

suplimentare alocate disciplinelor facultative. 

Planurile de învăţământ se elaborează pe ciclu de studii universitare de 

licenţă şi de masterat. După aprobare de către Senatul Universităţii, planurile de 

învăţământ ale fiecărui ciclu de studii (licenţă/masterat) nu pot fi modificate pe 

întreaga durată a acestuia. 

Planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de 

licenţă/masterat evaluate de către ARACIS pe parcursul unui an universitar nu 

pot fi modificate începând cu anul universitar următor. 

Planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de 

licenţă/masterat evaluate de către ARACIS anterior anului universitar 2010/2011 

pot fi modificate începând cu anul I (2011/2012) pentru promoţia 2011-2014 

(2015 – la Drept), în proporţie de 20 % (conform ARACIS). 

Planurile de învăţământ se întocmesc conform Anexei 1 la prezenta 

procedură şi vor fi semnate de către: directorul de departament, decanul facultăţii 

şi rector.  

4. RESPONSABILITĂŢI 

Conducerile departamentelor şi facultăţilor răspund pentru realizarea şi 

actualizarea planurilor de învăţământ, în termenul stabilit de Senatul 

Universităţii, potrivit procedurii prevăzute în prezenta procedură; 

Consiliile facultăţilor şi departamentelor, precum şi Senatul Universităţii 

răspund pentru avizarea şi aprobarea planurilor de învăţământ 

5. ÎNREGISTRĂRI 

Înregistrarea, difuzarea şi păstrarea planurilor de învăţământ se va face 

conform procedurii PS - 01, „Ţinerea sub control a documentelor şi datelor din 

cadrul UCDC”. 

6 .DISPOZIŢII FINALE 

Prezenta Procedură, aprobată în şedinţa de Senat din 21.05.2007 şi intrată în 

vigoare începând cu anul universitar 2007-2008, a fost modificată, completată şi 

aprobată în şedinţa Senatului din data de 14.04.2009 și în şedinţa Senatului din 

data de 22.09.2011 şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată. 

7. ANEXE 

Anexa 1: Modele de elaborare a planurilor de învăţământ 
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Anexa 1 
UNIVERSITATEA CRESTINĂ DIMITRIE CANTEMIR  Forma de învăţământ: ZI           APROB 

FACULTATEA         Anul de studiu:           RECTOR 

SPECIALIZAREA:    Anul de învăţământ:     Prof. univ. dr. 

                 Corina Adriana Dumitrescu 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Tip disciplină Categorie disciplină Cod disciplină 
Nr. Ore / Săptămână Nr. Ore / Semestru Forma de 

verificare 

Nr. 

CST C S/L T C S/L T 

SEMESTRUL I 14 săptămâni 

             

             

             

             

             

             

             

TOTAL ORE  SEMESTRUL I (obligatorii + opţionale)         

             

SEMESTRUL AL II - LEA 14 săptămâni 

             

             

             

             

             

             

        

             

             

TOTAL ORE  SEMESTRUL II (obligatorii + opţionale)         

 DECAN:      DIRECTOR DEPARTAMENT  



 6 

UNIVERSITATEA CRESTINĂ DIMITRIE CANTEMIR  LEGENDĂ: 

FACULTATEA C=Curs; S=Seminar; D=Dezbatere; T=Total; CST=Credite transferabile;  

SPECIALIZAREA:   DAP - Disciplină aprofundată; DSI - Disciplină de sinteză 

Forma de învăţământ: MASTER  DS=Disciplină de specialitate; DC=Disciplină complementară E=Examen;  

Anul de învăţământ  PV = Probă de verificare 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Nr. 

Crt. 
Denumirea disciplinei Tip disciplină 

Categorie 

disciplină 
Cod disciplină 

Nr. Ore / Săptămână Nr. Ore / Semestru Forma de 

verificare 
Nr. CST 

C S/L T C S/L T 

SEMESTRUL I 14 săptămâni 

1             

2             

3             

4             

5             

TOTAL ORE  SEMESTRUL I (obligatorii)         

             

Nr. 

Crt. 
Denumirea disciplinei Tip disciplină 

Categorie 

disciplină 
Cod disciplină 

Nr. Ore / Săptămână Nr. Ore / Semestru Forma de 

verificare 
Nr. CST 

C S/L T C S/L T 

SEMESTRUL  II 14 săptămâni 

6             

7             

8             

9             

TOTAL ORE SEMESTRUL II (obligatorii)         

RECTOR:  DECAN 
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UNIVERSITATEA CRESTINĂ DIMITRIE CANTEMIR  Forma de învăţământ: FR APROB 

FACULTATEA   Anul de studiu:   RECTOR 

SPECIALIZAREA:    Anul de învăţământ:     Prof. univ. dr. 

         Corina Adriana Dumitrescu 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Nr. 

Crt. 
Denumirea disciplinei 

Tip 

disciplină 

Categorie 

disciplină 

Cod 

disciplină 

Nr. Ore / Săptămână Nr. Ore / Semestru Forma de 

verificare 

Nr. 

CST C S/L T C S/L T 

SEMESTRUL I 14 săptămâni 

             

             

             

             

             

             

             

             

TOTAL ORE  SEMESTRUL I (obligatorii + opţionale)          
             

SEMESTRUL AL II - LEA   

             

             

             

             

             

             

        

             

TOTAL ORE SEMESTRUL al II-lea (obligatorii + opţionale)         

 DECAN:     DIRECTOR DEPARTAMENT 
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