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ROMÂNIA

Cabinet Ministru

ORDIN
privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă

În temeiul prevederilor Capitolului II din Legea nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare, al Hotărârii de Guvern nr. 410/2004 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi al Hotărârii de Guvern nr.
88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă,

Pentru a mări şansele absolvenţilor ciclului de studii universitare de licenţă pe
piaţa românească şi europeană a muncii,

Pentru a crea premisele consolidării ciclului de studii universitare de nivel
masterat şi doctorat şi pentru a întări cercetarea ştiinţifică universitară,

Pentru a stimula o mai judicioasă gestionare a resurselor umane şi financiare de
către instituţiile de învăţământ superior,

Ministrul Educaţiei şi Cercetării
emite următorul ordin:

Art.1 Începând cu anul universitar 2005-2006, ciclul de studii universitare de
licenţă se organizează pe domenii de studiu în toate instituţiile de învăţământ superior
publice şi private.

Art.2 Specializările acreditate şi/sau autorizate pentru funcţionare provizorie
sunt modalităţi alternative puse la dispoziţia studenţilor pentru a dobândi cunoştinţe şi
competenţe generale şi de specialitate definitorii pentru un domeniu de studiu.

Art.3 Drepturile conferite de diploma de licenţă sunt aceleaşi pentru 180-240
credite de studiu acumulate. Diploma de licenţă este eliberată pe domeniul de studiu. Ea
este însoţită de un Supliment de diplomă în conformitate cu normele europene, în care se
va menţiona specializarea.

Art.4 Admiterea în învăţământul superior public şi privat se organizează
începând cu anul universitar 2005-2006 pe domenii de studiu de licenţă.

Art.5 Reformarea planurilor de învăţământ ale diferitelor specializări acreditate
şi/sau autorizate pentru funcţionare provizorie care aparţin unui acelaşi domeniu de
studiu universitar de licenţă presupune definirea prealabilă şi delimitarea clară de către
comunitatea academică, a cunoştinţelor şi competenţelor pe care le dobândeşte

MINISTERUL EDUCAŢIEI  ŞI CERCETĂRII



2

absolventul ciclului de studii universitare de licenţă, în corelaţie cu studiile universitare
de masterat şi doctorat.

Art.6 Ministerul Educaţiei şi Cercetării recomandă consultarea între
reprezentanţii instituţiilor de învăţământ superior care oferă studii de licenţă în acelaşi
domeniu.

Art.7 Universităţile stabilesc reguli clare de trecere dintr-un an de studiu în altul,
stabilind numărul minim de credite care trebuie acumulate de student pentru a putea fi
înscris în următorul an de studiu. Totodată, se cer a fi riguros definite cerinţele
disciplinare prealabile (prerequisites) pentru acceptarea unui student la fiecare discipină
din anii de studiu de după anul I, ţinând seama de relaţia logică dintre discipline.

Art.8 În reformarea planurilor de învăţământ specifice ciclului de studii
universitare de licenţă, instituţiile vor asigura formarea practică adecvată a studenţilor.
Aceasta se realizează atât prin accentuarea caracterului pragmatic al conţinutului
formativ al disciplinelor cuprinse în planurile de învăţământ, cât şi prin reorganizarea
formei, a conţinuturilor şi a perioadelor  aferente acestei componente a procesului
educaţional.

Art.9 Specializările universitare de lungă durată existente la data publicării
Hotărârii de Guvern nr. 88/2005 îşi păstrează statutul de specializări acreditate sau
specializări autorizate să funcţioneze provizoriu.

Art.10 Universităţile îşi reformează oferta educaţională pentru a asigura un
învăţământ centrat pe student.

Art.11 Universităţile înfiinţează centre de consiliere şi orientare în carieră
pentru a-i sprijini pe studenţi să ia decizii adecvate în structurarea propriei traiectorii de
formare.

Art.12 În cazul în care reformarea planurilor de învăţământ conduce în unele
situaţii la reorganizarea specializărilor şi/sau la schimbarea denumirii unei sau mai
multor specializări aferente aceluiaşi domeniu de studiu de nivel licenţă, Universitatea
informează Direcţia Generală Învăţământ Superior din Ministerul Educaţiei şi Cercetării
şi, respectiv, CNEAA asupra eventualelor modificări cu cel puţin 90 zile înainte de data
admiterii organizate de către instituţia de învăţământ superior.

Art.13 Ministerul Educaţiei şi Cercetării recomandă instituţiilor de învăţământ
superior să stabilească prin regulamente proprii numărul minim de studenţi din fiecare
formaţie de studiu (serie şi grupă), combinând exigenţele de management al calităţii
procesului didactic cu cerinţele fireşti de minimizarea costului pe credit de studiu.

Art.14 Specializările duble existente în învăţământul superior de lungă durată la
data publicării Hotărârii de Guvern nr. 88/2005 intră în lichidare sau  se reformează
pentru a asigura absolvenţilor cunoştinţele şi competenţele unui domeniu de studiu.
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Art.15 Pentru a acoperi nevoile de cadre didactice din învăţământul
preuniversitar, Ministerul Educaţiei şi Cercetării bugetează, în limita a 60 de credite,
obţinerea unei a doua licenţe în domeniul sau domeniile în care se constată că există
deficit de personal calificat. Numărul de locuri bugetate şi domeniile de studiu se
stabilesc anual prin ordin al ministrului, în funcţie de nevoile învăţământului
preuniversitar.

Art.16 Pentru încadrarea în învăţământul preuniversitar, este necesară
promovarea disciplinelor modulului de formare psihopedagogică în timpul anilor de
studii universitare de licenţă şi obţinerea a 30 de credite, precum şi o formare
psihopedagogică suplimentară, corespunzătoare altor 30 de credite. Această formare
suplimentară se obţine în cadrul universităţilor până la susţinerea examenului de
definitivat în învăţământ.

Art.17 Prevederile prezentului Ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia
Generală Învăţământ Superior şi instituţiile de învăţământ superior.

Art.18 Prezentul Ordin va fi comunicat tuturor instituţiilor de învăţământ superior
prin grija Direcţiei Generale Învăţământ Superior.
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