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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1. Prezentul regulament reglementează condițiile generale de organizare și desfășurare a 

activității didactice pentru studiile universitare integrate (de tip Joint Degree) în cadrul Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași (în continuare UAIC). 

Art. 2. Programul de studii integrat se definește ca fiind acel grup de unități curriculare de predare, 

învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, elaborat și organizat în comun de două sau mai 

multe instituții de învățământ superior din Spațiul European al Învățământului Superior și care 

conduce la o calificare universitară certificată printr-o diplomă comună sau multiplă, în funcție de 

acordul inter-instituțional încheiat de către UAIC cu alte instituții de învățământ superior și de 

dispozițiile legale aplicabile la nivel național.  

Art. 3.  (1) Programele de studii universitare integrate (Joint Degrees) sunt organizate în comun de 

către UAIC și cel puțin încă o instituție de învățământ superior acreditată din Spațiul European al 

Învățământului Superior, pe baza unui acord/convenție de parteneriat/ asociere/ acord inter-

instituțional și cu respectarea legislației naționale și europene aplicabile. 

(2) Asocierea UAIC cu altă instituție pentru crearea unui program de studii universitare integrate se 

poate realiza numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 

a) fiecare instituție care se asociază are dreptul de a organiza studii universitare pentru nivelul 

de calificare în care se încadrează respectivul program de studii; 

b) programul de studii sa fie integral elaborat in conformitate cu Sistemul European de 

Credite Transferabile; 

c) acordul inter-instituțional încheiat conține dispoziții privind admiterea, planul de 

învățământ, fișele de disciplină, repartizarea disciplinelor pe semestre între universitățile partenere, 

eliberarea și recunoașterea documentelor de finalizare a studiilor/diplomelor de studii. 

Art. 4. (1) Obiectul acordurilor inter-instituționale este de a stabili regulile speciale aplicabile 

programelor de studii integrate care sunt în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile în țara/țările 

de origine ale instituțiilor de învățământ superior partenere. 

(2) Acordurile inter-instituționale vor stabili calitatea fiecărei instituții participante (coordonatorul 

programului de studii integrate, dacă este cazul, și partenerul/partenerii în cadrul programului), 
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responsabilitățile acestora, structura disciplinelor din cadrul programului de studii, condițiile de 

admitere, conținutul Ghidului de studii, drepturile și obligațiile studenților, regulile aplicabile 

finalizării studiilor și eliberării diplomelor.  

Art. 5. (1) Prevederile prezentului regulament se vor aplica în cazul fiecărui program de studii  

integrat (Joint Degree) după intrarea în vigoare a acordurilor inter-instituționale încheiate de către 

UAIC cu instituțiile partenere.  

(2) Dispozițiile generale cuprinse în prezentul regulament se vor completa cu dispozițiile adoptate în 

cadrul UAIC pentru organizarea și desfășurarea programelor de studii, în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

Art. 6.  Se pot organiza programe de studii integrate în domeniile în care Universitatea organizează 

studii universitare de licență/ master, precum și în domenii inter-disciplinare. 

Art. 7. UAIC, în calitate de parte a acordurilor inter-instituționale, va coopera cu instituțiile partenere 

și va furniza acestora întreaga asistență necesară solicitată în mod rezonabil, pentru îndeplinirea 

formalităților prevăzute de cerințele legislative naționale aplicabile instituțiilor partenere.  

CAPITOLUL II. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

Art. 8. În Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, întreaga activitate didactică a programelor 

de studii integrate se desfășoară în baza următoarelor acte normative: 

a) Legislație primară: 

 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea 69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor 

universitare de master cu modificările şi completările ulterioare, 

 Ordonanța de Urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 Ordonanța de urgență nr. 22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr. 1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calității educației 
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 Ordinul nr. 657 din 24 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 HG nr. 1.418 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a 

standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a ARACIS 

b) Reglementări interne: 

 Carta Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; 

 Regulamentul general de organizare și funcționare al Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași 

 Regulamentele privind activitatea profesională a studenților din ciclul de studii 

universitare de licență și master 

CAPITOLUL III. ACREDITAREA ȘI COORDONAREA PROGRAMELOR DE STUDII 

INTEGRATE 

Art. 9. UAIC, în colaborare cu partenerii din acordurile inter-instituționale se asigură că programul 

de studii stabilit este corect înregistrat și acreditat ca program de studii integrate (Joint Degree), 

potrivit reglementărilor naționale aplicabile și pe baza programului comun stabilit.  

Art. 10. UAIC va informa instituțiile partenere cu privire la orice evoluție privind statutul acreditării 

și va primi de la instituțiile partenere informații cu privire la condițiile și stadiul procedurilor de 

acreditare urmate de instituțiile partenere.  

Art. 11. UAIC va coopera cu partenerii săi din acordurile inter-instituționale pentru gestionarea și 

funcționarea programului de studii integrate, inclusiv în ceea ce privește organizarea procesului de 

admitere, precum și a activităților de predare, asigurarea calității, sprijin pentru studenți, organizarea 

de mobilități/stagii de cercetare, susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor.  

Art. 12. (1) În cadrul UAIC, coordonarea programului de studii integrate stabilit potrivit acordurilor 

inter-instituționale va fi asigurată de către un director/coordonator/consiliu, în funcție de condițiile 

stabilite cu instituțiile partenere în acordul inter-instituțional.  

(2) Coordonarea programului de studii integrate la nivelul consorțiului stabilit va fi realizată de către 

Consiliul academic compus din reprezentanți ai tuturor instituțiilor partenere, potrivit dispozițiilor din 

acordul inter-instituțional. Desemnarea acestora va fi făcută potrivit regulilor interne aplicabile în 

cadrul instituțiilor partenere. 
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(3) Directorul/Coordonatorul la nivelul UAIC va fi desemnat de către Rectorul Universității, va 

asigura comunicarea cu reprezentanții instituțiilor partenere și va îndeplini toate atribuțiile stabilite 

prin acordul inter-instituțional, pentru buna organizare a activităților pe care le implică programul de 

studii integrate.  

Art. 13. Ulterior îndeplinirii procedurilor de acreditare la nivel național de către toate instituțiile 

partenere, acestea vor fi responsabile pentru:  

(1) elaborarea programelor și a materialelor didactice necesare, livrarea propriilor module și acordul 

asupra metodologiilor de predare comune, metodelor de evaluare și sistemelor de notare; 

elaborarea rezultatelor învățării și evaluarea studenților în conformitate cu Ghidul de studii și a 

detaliilor convenite în acordul inter-instituțional; 

(2) asigurarea de personal calificat pentru a include programul de studii integrate în oferta 

programelor de studii pentru care se organizează admitere, în conformitate cu reglementările 

naționale; 

(3) păstrarea evidențelor corecte cu privire la studenți și permiterea accesului instituțional la 

evidențele legate de mobilitatea studenților, în conformitate cu procedurile și protocoalele 

definite de condițiile acordului inter-instituțional;  

(4) eliberarea către studenți a diplomei de absolvire și a suplimentului de diplomă sau a situației 

școlare, de către fiecare universitate unde studentul a îndeplinit cerințele naționale minime 

prevăzute. 

CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA PROGRAMELOR DE STUDII INTEGRATE 

Art. 14. (1) În funcție de condițiile stabilite în cuprinsul acordurilor inter-instituționale, durata 

programelor de studii integrate poate fi de un an sau doi (pentru programele de studii de master), 

respectiv trei sau patru ani (pentru programele de studii de licență).  

(2) Numărul de credite aferente unui program de studii va corespunde unui număr de 30 credite 

ECTS/semestru.  

Art. 15. (1) Studiile universitare integrate pot fi organizate, în condițiile legii și a dispozițiilor din 

acordurile inter-instituționale prin care au fost stabilite, la următoarele forme: învățământ cu 

frecvență, învățământ cu frecvență redusă și învățământ.la distanță.  
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(2) Un program de studii universitare integrate poate fi derulat în limba română, în limbile 

minorităților naționale, precum și în una sau mai multe limbi străine de circulație internațională. 

(3) Programul de studii integrate se desfășoară pe baza planului de învățământ stabilit conform 

acordurilor inter-instituționale, aprobat de Senatul universitar și avizat în conformitate cu prevederile 

legale aplicabile. 

Art. 16.  Programele de studii universitare integrate înființate și organizate printr-un acord inter-

instituțional încheiat de către UAIC respectă cerințele legale și urmăresc realizarea următoarelor 

condiții: misiunea și obiectivele domeniului de studii universitare vizat; realizarea unui proces de 

predare, învățare și evaluare centrat pe nevoile studenților și asigurarea unor servicii suport 

corespunzătoare, care să le permită acestora obținerea rezultatelor declarate, inclusiv dezvoltarea 

unor competențe transversale; asigurarea resurselor umane, materiale și financiare corespunzătoare; 

respectarea reglementărilor privind admiterea, transferul, mobilitatea studenților, parcursul și 

absolvirea studiilor; respectarea procedurilor interne de asigurare a calității; respectarea legislației în 

vigoare.  

CAPITOLUL V. ADMITEREA STUDENȚILOR 

Art. 17. (1) Admiterea candidaților la studii universitare integrate la UAIC indiferent de forma de 

învățământ, se face în limita capacității de școlarizare și prin Hotărâre a Senatului Universității, în 

condițiile legii și cu punerea în aplicare a conținutului acordului inter-instituțional încheiat pentru 

stabilirea respectivului program de studii integrate.  

(2) Organizarea admiterii pentru programele de studii integrate la UAIC va respecta calendarul de 

admitere stabilit prin acordul inter-instituțional.  

(3) Documentele obligatorii pe care studenții candidați trebuie să le includă în dosarul de admitere, 

precum și criteriile de selecție și evaluare a candidaților vor fi stabilite prin acordul inter-instituțional, 

cu respectarea regulilor aplicabile în cadrul UAIC 

(4) Fiecare dintre instituțiile partenere este responsabilă de verificarea condițiilor de eligibilitate a 

cererilor de înscriere primite. Evaluarea cererilor de înscriere și a dosarelor de candidatură vor fi 

supuse unui proces de evaluare comun de către o comisie mixtă de admitere, constituită cu 

respectarea regulilor din acordul inter-instituțional și a celor naționale din reprezentanți ai 

universităților partenere. UAIC sprijină candidații în pregătirea dosarului de admitere. 
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Art. 18. (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de licență 

absolvenții cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, cu respectarea condițiilor specifice stabilite de 

acordurile inter-instituționale. 

(2) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de master absolvenții cu 

diplomă de licență sau echivalentă, cu respectarea condițiilor specifice stabilite de acordurile inter-

instituționale.  

(3) Admiterea la studii universitare de licență/master în cadrul unui program de studii integrate se 

desfășoară pe baza criteriilor specifice stabilite în acordurile inter-instituționale, cu respectarea 

metodologiei de admitere adoptată în cadrul UAIC și a legislației naționale în vigoare.  

Art. 19. (1) Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin 

decizia Rectorului Universității. 

(2) În privința înscrierii în registrul matricol a studenților admiși la programele de studii integrate se 

aplică regulile stabilite prin Regulamentele privind activitatea profesională a studenților din cadrul 

UAIC și prin toate regulamentele și procedurile referitoare la înmatricularea studenților în UAIC. 

(3) Candidatul declarat admis la un program de studii universitare integrate are calitatea de student pe 

întreaga perioadă a prezenței sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare și până la 

susținerea examenelor sau a examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, cu excepția 

perioadelor de întrerupere a studiilor. 

(4) Pe perioada semestrului/ semestrelor în care efectuează studii la UAIC,  studenții admiși la 

programele de studii integrate se supun regulilor privind activitatea didactică, înmatricularea, durata 

calității de student la UAIC, evaluarea studenților și promovarea examenelor, prevăzute în 

Regulamentele privind activitatea profesională a studenților din cadrul UAIC, completate cu regulile 

specifice stabilite prin acordurile inter-instituționale care prevăd repartizarea disciplinelor 

programului de studii integrate pe semestre, între instituțiile partenere. 

Art. 20. Drepturile și obligațiile studenților înmatriculați la UAIC sunt stabilite prin Contractul de 

studii, prin dispozițiile cuprinse în legislația în vigoare, Carta și Regulamentele UAIC, precum și prin 

acordul inter-instituțional.  

Art. 21. (1) Nivelul taxelor de studii, precum și modalitatea de plată a acestora se stabilesc prin 

acordul inter-instituțional. 
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(2) Acordul inter-instituțional va stabili detaliile cu privire la finanțarea programelor de studii 

integrate înființate.  

CAPITOLUL VI. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE 

Art. 22. (1) Activitățile didactice stabilite prin acordurile inter-instituționale se structurează pe 

discipline de învățământ. Intervalul de timp alocat studierii unei discipline este un semestru. 

(2) Repartizarea disciplinelor pe semestre, alocarea creditelor pe discipline, evidențierea formelor de 

evaluare la fiecare disciplină sunt cuprinse în planul de învățământ al programului de studii convenit 

în acordul inter-instituțional de stabilire a programului de studii integrate. 

(3) Activitatea didactică pe perioada semestrelor în care studiile din programul de studii integrate 

sunt efectuate la UAIC, inclusiv obligațiile didactice și regimul de frecvență, sunt stabilite prin 

regulamentele interne privind activitatea profesională a studenților și prin regulamentele facultății, 

aprobate de Consiliul facultății. 

Art. 23. Pentru disciplinele studiate la UAIC, evaluarea studenților se va realiza cu respectarea 

condițiilor prevăzute în Fișa disciplinei, conform regulilor adoptate în cadrul UAIC, și în 

conformitate cu prevederile acordului inter-instituțional. 

 

CAPITOLUL VII.  FINALIZAREA STUDIILOR 

Art. 24. (1) Studiile universitare integrate se încheie cu susținerea publică a unei lucrări de licență/ 

disertație, conform structurii şi modalităţii stabilite în acordul inter-instituțional și în conformitate cu 

regulamentele UAIC privind examenele de finalizare a studiilor. 

(2) Alegerea temei pentru lucrarea de licență/ disertație se va realiza în conformitate cu prevederile 

acordului inter-instituțional. 

(3) În cazul studenților care aleg susținerea examenului de finalizare a studiilor la UAIC, pentru 

redactarea și coordonarea lucrării de licență/disertație, precum și pentru organizarea, desfășurarea și 

susținerea examenelor de finalizare a studiilor se aplică prevederile regulamentelor UAIC privind 

examenele de finalizare a studiilor, precum şi cele ale acordului inter-institutional. 

Art. 25. (1) Studenții care au îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de studii universitare 

integrate primesc o diplomă comună/dublă/multiplă, însoțită de un supliment la diplomă comun, 
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conform formatului stabilit în acordul încheiat între instituțiile de învățământ superior partenere și 

reglementărilor legale naționale în vigoare.  

(2) În cazul în care finalizarea studiilor nu va avea loc la UAIC, ci la una dintre universitățile 

partenere, pentru studiile efectuate la UAIC va fi eliberată o situație școlară, recunoscută de către 

toate instituțiile partenere, conform acordului inter-instituțional. 

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE   

Art. 26. Prezentul Regulamentul a fost aprobat în ședința Senatului UAIC din data de 16.12.2021 și 

se aplică începând cu anul universitar 2022-2023. 

 


