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I. GENERALITĂȚI 

 

Prezenta metodologie stabilește procedura de elaborare, avizare, aprobare și revizuire a 

planurilor de învățământ a tuturor programelor de studiu pentru a corespunde cerințelor 

specificate în standardele de performanță ale ARACIS. Metodologia se aplică de către toate 

facultățile / departamentele din UEB care furnizează programe de studii, indiferent de ciclul de 

pregătire (licență, masterat) sau formă de învățământ. 

Planul de învățământ este baza de plecare în desfășurarea unui program de studii. 

Elaborarea planurilor de învățământ ale tuturor programelor de studii trebuie realizată în 

concordanță cu competențele care definesc calificarea universitară ce se obține. Activitatea de 

elaborare se realizează prin analiza corelațiilor referitoare la competențe - arii de conținut – 

discipline de învățământ – puncte de credit. 

Planul de învățământ al unui program de studiu se elaborează în conformitate cu 

reglementările legislative în vigoare la nivel național și cu cele existente la nivelul instituției 

noastre de învățământ; elaborarea planului de învățământ al unui program de studiu este atrbutul 

Consiliului facultății ce organizează respectivul program. 

Planul de învățământ trebuie să conțină informații minime: discipline de studiu, număr de 

ore de curs și de seminar, aplicații (laboratoare), proiect, forme de examinare precum și număr 

de credite. 

Planul de învățământ reprezintă ansamblul de discipline și activități programate pentru 

instruire și evaluare, reunite într-o concepție unitară din punct de vedere al conținutului formativ 

și al desfășurării în timp în scopul formării unui specialist într-un anumit domeniu și pentru o 

anumită specializare. 

Planul de învățământ trebuie să cuprindă, din punct de vedere al pregătirii, discipline 

fundamentale, discipline de specialitate în domenii și discipline complementare, toate grupate la 

rândul lor în discipline obligatorii, opționale și facultative, în conformitate cu cerințele 

normative specifice pe domeniile stabilite pe plan național de către ARACIS. 

Disciplinele fundamentale fac parte din trunchiul comun al domeniului și asigură 

pregătirea de bază necesară accesului la oricare dintre specializările (profesiile) din domeniul 

respectiv. Prin disciplinele fundamentale se asigură dobândirea componentelor generale. 

Disciplinele de specialitate asigură dobândirea componentelor specifice în una din 

specializările domeniului de bază precum și în unele domenii interdisciplinare necesare 

specialistului în exercitarea unei profesiuni. 
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Disciplinele complementare asigură dobândirea unor competențe suplimentare în raport cu 

calificarea de bază precum și lărgirea orizontului de cunoaștere și adaptare la dinamica 

cunoașterii, dezvoltării și cerințelor pieței de muncă. 

Disciplinele de studiu din planul de învățământ trebuie să fie prevăzute într-o succesiune 

logică și să îndeplinească următoarele cerințe: 

- să definească și să delimiteze precis competențele generale și de specialitate pe 

domeniul de studii universitare de licență în corelație cu competențele corespunzătoare ale 

studiilor universitare de masterat; 

- să asigure compatibilitatea cu cadrul național al calificărilor universitare; 

- să asigure compatibilitatea cu planurile de învățământ și programele de studii similare 

din țară, din state ale UE și din alte state ale lumii; 

- ponderea disciplinelor să fie exprimate în credite de studiu conform ECTS; 

- nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învățământ și conținutul acestor 

discipline, precizat prin programe analitice să corespundă domeniului de bază și programului de 

studiu pentru care s-a elaborat planul de învățământ respectiv, să fie conform cu misiunile 

declarate și nomenclatorul de discipline din standardele ARACIS; 

- disciplinele opționale, pe semestrul de studii în care sunt prevăzute, trebuie să aibă 

același număr de credite și să se încheie cu ”colocviu” sau ”verificare”; 

- disciplinele facultative, indiferent de semstrul de studiu în care sunt prevăzute se 

încheie cu ”verificarea” iar numărul de credite care sunt atribuite sunt peste cele 30 ale 

semestrului respectiv; 

- fiecărei discipline i se alocă un număr de ore fizice / săptămână, care să asigure 

competențele declarate; 

- pentru disciplinele prevăzute în plan se vor stabili un număr minim de ore de studiu 

individual necesar îndeplinirii obiectivelor disciplinei: numărul de ore total dintr-o săptămână se 

obține ca diferență dintre numărul de ore de lucru pentru o săptămână (maxim 40 de ore) și 

număr de ore săptămânale alocate prin programul de studiu. Se recomandă alocarea unui număr 

mai mare de ore de studiu individual atunci când disciplinele au aplicații de tip practic. 

 

II.  ELABORAREA PLANURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU 

PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

 

Fiecărei discipline (activități) din planul de învățământ i se aplică un cod pentru 

identificare. Codul pentru fiecare disciplină / activitate cuprinsă în planul de învățământ este 

constituit dintr-o înșiruire de litere și cifre, care trebuie să evidențieze în ordine: 
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a) abrevierea denumirii universității (UEB); 

b) abrevierea denumirii facultății / departamentului – Tabelul 1; 

Tabelul 1 

Nr. 

crt. 
Denumirea facultății Abreviere 

1 Facultatea de Drept și Științe Administrative FDSA 

2 Facultatea de Științe Economice FSE 

3 Facultatea de Ecologie și Protecția Mediului FEPM 

4 Facultatea de Educație Fizică și Sport FEFS 

5 Facultatea de Inginerie Managerială și a Mediului FIMM 

6 Facultatea de Psihologie FP 

7 Facultatea de Științele Comunicării FSC 

8 Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic DPPD 

  

c) abrevierea denumirii programului de studiu (se stabiliește la nivelul facultății / 

departamentului); 

d) categoria de studiu a disciplinei – Tabelul 2 

e) semestrul în care se studiază disciplina, prin numerotarea cu cifre arabe: 01, 02, 03 ...; 

f) numărul de ordine al disciplinei din planul de învățământ: 01, 02, 03 ... . 

Tabelul 2 

Nr. 

crt. 
Denumire disciplină Abreviere 

1 Discipline fundamentale DF 

2 Discipline de domeniu DD 

3 Discipline de specialitate DS 

4 Discipline complementare DC 

5 Discipline de aprofundare DAP 

  

Numărul de ordine al disciplinei (activității) din plan începe cu cifra 1 pentru fiecare an de 

studiu. La codificare se va urmări: 

- primele elemente ale codului, care sunt comune, să fie trecute în prima linie a capului 

de tabel – pozițiile a, b, c, ale codului; 

- în dreptul denumirii disciplinei se vor trece doar elementele de cod distinctive – 

pozițiile d, e, f ale codului; 
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- nu se vor trece în mod distinct în planul de învățământ al programului de studiu 

disciplinele din cadrul modului de pregătire psihopedagogică (constituie o anexă a planului). 

În elaborarea planurilor de învățământ ale studiilor universitare de licență trebuie să se aibă 

în vedere: 

- începând cu anul doi de studii să se prevadă stagii de practică de 2-3 săptămâni pe an 

precum și o perioadă de cel puțin 4 săptămâni pentru elaborarea lucrării de absolvire în anul 

final. În cazul acestor activități se va specifica în cuprinsul planului de învățământ durata în 

săptămâni alocate, sau numărul de ore pe săptămână. Numărul de ore de practică se va lua în 

calculul final al numărului total de ore al planului de învățământ. Numărul de ore pentru 

activitățile de practică și pentru disciplinele facultative nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea 

numărului total de ore pe săptămână în semestrul respectiv; 

- fiecare an universitar va fi structurat pe două semestre a câte 14 săptămâni, în medie cu 

20 – 28 de ore pe săptămână; numărul total de ore este individualizat în funcție de domeniile de 

pregătire universitară, în raport cu standardele specifice; 

- durata ultimului semestru poate fi micșorată prin decizia Consliliului facultății la 10-12 

săptămâni, funcție de specificul programului de studiu; 

- fiecare an universitar va avea câte 60 de credite de studiu transferabile în sistem 

european (ECTS), pentru disciplinele obligatorii, indiferent de forma de învățănânt – cursuri de 

zi, cursuri cu frecvență redusă, cursuri la învățământul la distanță. 

Pe totalul ciclului de licență numărul de credite de studiu transferabile trebuie să fie de 

minim 180 sau 240, după caz, în funcție de domeniul de pregătire univertsitară. 

Creditele sunt alocate fiecărei discipline / activități din plan în conformitate cu 

Regulamentul Universității Ecologice din București privind aplicarea sistemului european de 

credite transferabile. Numărul minim de 180 sau 240 de credite se calculează din cele alocate 

disciplinelor / activitățile obligatorii din planul de învățământ. 

- raportul dintre orele de curs și cele privind activitățile didactice aplicative (seminarii, 

laboratoare, proiecte, stagii de practică, etc.) să fie de 1/1 cu abatere admisă de ±20%; 

- disciplinelor li se pot aloca una sau mai multe forme de evaluare pe parcurs - la 

seminar, laborator, proiect, activități practice, și o singură formă de evaluare finală (verificare, 

colocviu examen). Cel puțin 50% din formele de verificare finală la disciplinele de studiu din 

planul de învățământ să fie examene. 

- modulul de pregătire psihopedagogică este cuprins în cadrul disciplinelor facultative și 

este gestionat de Departamentul ed Pregătire a Personalului Didactic; acest departament va 

furniza facultăților planurile de învățământ specifice nivelului de pregătire a modulului, care vor 

fi anexate planurilor de învățământ ale programului de studiu. 
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III.  PARTICULARITĂȚI ALE PLANURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ALE 

PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

 

Planurile de învățământ ale studiilor universitare de masterat trebuie să respecte criteriile, 

standardele și indicatorii de performanță stabilite de ARACIS privind eficacitatea educațională. 

Ele trebuie să conțină disciplinele de aprofundare, disciplinele de sinteză și disciplinele de 

specialitate corespunzătoare misiunii asumate prin programul de studiu și să urmărească 

obținerea de competențe generale, de specialitate precum și competențe complementare și în alte 

domenii precum și dezvoltarea capacității de cercetare științifică sau creația vocațională, în 

concordanță cu specificul programului de studiu. 

În planurile de învățământ trebuie să fie prevăzute atât disciplinele de cunoaștere avansată 

în cadrul domeniului (specializării) de studiu cât și module de pregătire complementară necesare 

unei inserții rapide a absolventului în piața muncii. 

Planul de învățământ trebuie să conțină și o componentă de cercetare științifică sau creația 

vocațională, în concordanță cu specificul programului de studiu. 

Numărul de credite de studiu transferabile specificat prin prevederile legale trebuie să fie, 

de regulă, cuprins între 90 și 120; prin excepție, pentru domeniile în care ciclul I de studii 

universitare corespunde unui număr de minim 240 de credite ECTS (științe inginerești, domeniul 

Drept), numărul de credite de studiu transferabilepentru prgramul de masterat poate fi de minim 

60, astfel încât pentru ciclul de licență și ciclul masterat numărul total de credite să fie 300. 

Anumite programe de masterat (ex. Educație fizică și sport, Psihologie) pot să includă 

suplimentar parcurgerea unui modul de pregătire psihopedagogică, ca discipline facultative, 

pentru viitorii absolvenți care doresc să profeseze în învățământul primar și gimnazial (nivel I) 

sau învățământul liceal și universitar (nivel II). 

 

IV.  PARTICULARITĂȚILE PLANURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT AL 

PROGRAMELOR DE STUDII LA FORMA IFR 

 

Planurile de învățământ ale programelor de studii IFR se elaborează în concordanță cu 

misiunile și obiectivele specializării astfel încât să asigure o pregătire echivalentă celei de la 

forma de învățământ de zi. 

În cadrul fiecărei discipline se vor cuantifica următoarele tipuri de activități: 

- activități de seminar și de evaluare pe parcurs, cu același număr de ore de seminar de la 

forma de învățământ de zi; 
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- activitățile aplicative (laborator proiect, practică) și alte activități față în față, cu același 

număr de ore de laborator, proiect, practică, etc., de la forma de învățământ zi. 

Orele de curs de la forma de învățământ de zi sunt compensate de studiu individual, 

facilitate de resursele de învățământ oferite fiecărui student. 

Planificarea disciplinelor în planul de învățământ se va face corespunzător duratei de 

școlarizare de la forma de zi. Pe această cale se asigură ca activitățile obligatorii de seminar, 

lucrări de laborator, proiecte, lucrări practice, etc., să fie programate la sfărșit de săptămână cu 

un total de 10 – 12 ore / săptămână. Numărul de credite acordat disciplinelor și forma de 

verificare finală se menține ca în planul de învățământ pentru forma zi. Planul de învățământ 

pentru forma FR este particularizat în macheta nr. 1. 

Macheta nr. 1 

                                                                                                             Aprob,  

                                                                                             RECTOR 

 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Anul de studii: ............  Semestrul: .......... 

 

Total ore Semestru: ........... 

Total credite semestru: ......... 

Legendă: C – curs; S –seminar; L – lucrări de laborator; P – proiect, lucrări practice; 

FV – forme de verificare; Cr – Credite 

 

 

Decan,                                                                     Director Departament IFR-ID, 

Nr. 

crt. 
Denumirea disciplinei 

C
o

d
u
l 

d
is

ci
p

li
n

ei
 

C
o

n
d
iț

io
n

ăr
i 

(c
o

d
) 

Semestrul I Semestrul II 

Nr. de ore                F

V 
Cr 

Nr. de ore                F

V 
Cr 

S L P C S P 

1            

2            

...            

20            
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V.  PARTICULARITĂȚILE PLANURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ALE 

PROGRAMELOR DE STUDII LA FORMA ID 

 

Planurile de învățământ sunt identice cu planurile de învățământ aprobate pentru aceiași 

specializare la învățământul de zi cu următoarele particularități: 

- programarea disciplinelor în planurile de învățământ se va face corespunzător duratei 

de școlarizare de la zi. În cadrul fiecărei discipline se vor cuantifica următoarele tipuri de 

activități: 

- activități tutoriale (AT) și de evaluare pe parcurs (TC), echivalentul orelor de seminar 

de la forma de învățământ de zi; 

- activități aplicate asistate – laborator, proiect, practică și alte activități față în față (AA), 

echivalentul orelor de laborator, proiect, practică din planul de învățământ ed la forma ed zi; 

-  orele de curs de la forma de învățământ de zi sunt compensate prin studiu individual 

(SI) pe baza resurselor de învățare specifice pentru forma ID; 

- activitățile asistate (AA) vor cuprinde același număr de ore cu cel prevăzut în planul de 

învățământ de la forma de zi și se vor desfășura pe parcursul semestrului în care sunt programate. 

Aceste activități vor fi incluse în fișa și calendarul disciplinei, precizându-se explicit perioadele 

în care se efectuează; 

- pentru fiecare disciplină se programează semestrial cel puțin două activități tutoriale 

desfășurate prin întâlniri directe; 

- numărul de credite repartizat disciplinelor și forma de verificare se mențin ca în planul 

de învățământ de zi. Planul de învățământ particularizat pentru forma ID va fi structurat conform 

machetei nr. 2. 

Macheta nr. 2 

Nr. 

crt. 

Plan de învățământ zi Plan de învățământ ID 

C S L TC AT AS 

1 2 2 2 20 8 28 

2 2 2 0 20 8 0 

3 2 0 2 0 0 28 

4 2 0 0 10 4 0 

5 0 2 0 10 4 0 

6 0 0 2 0 0 28 
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Reguli generale de transformare sunt: 

1. numărul de ore de învățământ de la forma de învățământ de zi este egal cu numărul de 

ore de studiu individual; 

2. numărul de ore de seminar de la forma de învățământ de zi este egal cu suma dintre 

orele prevăzute pentru temele de control (TC) și pentru activități tutoriale (AT); 

3. numărul de ore de laborator sau alte activități practice este egal cu cel al activităților 

asistate (AA); 

4. excepțiile se întâlnesc atunci când în planul de învățământ de la forma de zi nu sunt 

planificate și ore de curs și ore de seminar. Aceste situații se rezolvă astfel: 

- când în planul de învățământ de la zi sunt prevăzute doar ore de curs și de lucrări 

practice (cazul 3), orele de lucrări practice se aplică în totalitate ca activități asistate (AA). În 

cadrul acestor ore tutorele poate analiza și comenta rezultatul termenelor de control și poate 

desfășura activități tutoriale; 

- când în planul de învățământ de la zi sunt prevăzute doar ore de curs de seminar 

(cazurile 4 și 5) acestea se transformă 50% înn studiu individual (SI) și 50% în teme de control și 

activități tutoriale (TC+AT); 

- când în planul de învățământ de zi sunt prevăzute doar activități practice (cazul 6) în 

planul de învățământ de la forma ID acestea se transformă integral în activități asistate (AA). 

Repartizarea orelor între cele dedicate tutoriatelor și cele pentru temele de control se face în 

așa fel încât suma (AT+TC) să fie egală cu numărul total de ore de seminar și să se programeze 

numărul minim de tutoriale solicitat de standarde (două pentru fiecare disciplină). 

 

VI.  ETAPELE ELABORĂRII, AVIZĂRII, APROBĂRII ȘI REVIZUIRII 

PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Planul de învățământ se elaborează de către un colectiv format din: 

- responsabilul programului de studiu stabilit prin decizia decanului facultății; 

- cadre didactice cu experiență academică, participante la programul de studiu, propuse 

de șefii de catedre și aprobate de Consiliul facultății; 

- un membru al CEAC din facultate / departament; 

- un student, participant la programul de studiu, membru al Consiliului facultății. 

Structura planului de învățământ trebuie să evidențieze următoarele elemente: 

a) informații generale: organizatorul, domeniul de licență, programul de studii, forma de 

învățământ, durata studiilor, anul universitar din care începe aplicarea; 

b) structura anilor universitari, durata în sîptîmâni a activităților directe pentru fiecare 

semestru, stagii de practică; 
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c) denumirea disciplinelor de învățământ eșalonate pe semestre și ani de studii și grupate 

pe categorii: obligatorii, opționale și facultative; 

d) numărul orelor didactice de: curs, seminar, laborator, proiect și de pregătire individuală 

a studentului (pentru forma ID), distribuite săptămânal sau în perioade compacte (numai practica 

de specialitate); 

e) forma de evaluare (examen, colocvii, verificări); 

f) numărul de credite aferent fiecărei discipline, pe semestru și total pe program de studiu. 

Planul de învățământ are un format unic, indiferent de nivelul de calificare (licență, 

masterat, doctorat) sau forma de învățământ (zi, FR, ID). 

Planul de învățământ aprobat are aplicabilitate pe un ciclu complet de studiu. După un ciclu 

de pregătire planul de învățământ este revizuit conform procedurii dinRegulamentul privind 

inițierea, aprobarea și evaluarea periodică a programelor de studii, aprobat de Senatul 

universității. 

Scopul revizuirii planului de învățământ este asigurarea corespondenței între competențele 

ce se propun a fi formate absolvenților și de dinamica pieței calificărilor universitare și 

profesionale stabilite de ACPART. Revizuirea vizează actualizarea cunoștințelor curente 

referitoare la cele mai bune practici și identificarea unor discipline noi, justificate pentru a fi 

desfășurate în cadrul facultății / departamentului. 

În vederea revizuirii se vor avea în vedere opiniile exprimate cu ocazia evaluărilor 

periodice, părerile exprimate de absolvenți în chestionarele aplicate cu ocazia finalizării studiilor 

precum și opiniile angajatorilor. 

Etapele obligatorii pentru elaborarea / revizuirrea majoră (schimbarea a peste 10% din 

discipline, modificarea cu 10% a numărului de ore alocat unor dicipline) parcurge o serie de 

etape în vederea obținerii aprobării pentru aplicarea planului de învățământ în cadrul 

programului de studiu: 

- stabilirea elementelor care justifică demersul; 

- stabilirea echipei de lucru; 

- desemnarea prin decizia decanului a responsabilului de program de studiu; 

- elaborarea variantei inițiale a planului de învățământ; 

- propunerea în dezbaterea publică (cel puțin 7 zile); 

- analiza și întocmirea referatului de avizare a CEAC din facultate / departament; 

- analiza și întocmirea referatului de avizare de către comisia pentru învățământ a 

Consiliului facultății; 

- avizarea de către Consiliul facultății prin semnarea planului de învățământ de către 

decan; 
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- analiza și avizarea de către Departamentul IFR-ID prin semnarea planului de 

învățământ de către director (numai pentru planurile de învățământ la formele FR sau ID); 

- analiza și întocmirea referatului de avizare de către Comisia pentru învățământ a 

Senatului; 

- dezbaterea și aprobarea planului de către Senatul UEB prin semnătura rectorului 

universității. 

 

VII. DISPOZIȚII FINALE 

Toate etapele pentru aprobarea plenului de învățământ vor trebui parcurse până la data 

începerii noului an universitar după următorul calendar: 

- 30 mai, finalizarea propunerii la nivel de facultate / departament; 

- 1 iulie, etapele de verificări succesive la nivel de universitate; 

- 15 septembrie – aprobarea de către senatul UEB. 

 

Exemplarul planului de învățământ aprobat de rectorul UEB se va găsi la decanul facultății 

iar copii de pe acesta la responsabilul de program de studii, secretariatul facultății și la secretarul 

șef al universității. Planul de învățământ va fi făcut public prin afișarea pe site-ul facultății și la 

avizierul acesteia. 

Prezenta metodologie a fost discutată și aprobată în ședința biroului senatului UEB din data 

de ............. și se aplică din momentul aprobării. 

Metodologia poate fi actualizată de DEAC ca urmare a propunerilor și observașiilor primite 

precum și a unor modificări apărute în documantația de referință (norme ARACIS, ACPART). 

Verificarea modului în care se aplică prezenta procedură se realizează de echipele de audit 

numite de CEAC. 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

prof. univ. dr. ALEXANDRU ŢICLEA 

 


