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ANEXA 2 

La Contractul nr. _________  / _______________  
 

DISCIPLINE OBLIGATORII 
 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 
DISCIPLINA 

SEMESTRUL I 

14 săptămâni 

SEMESTRUL II 

14 săptămâni 

 

Total ore 
 

Forma 

  de verifi- 

care 

 

Nr. 

credite 

Total ore Forma 

de verifi- 

care 

 
Nr. 

credite 

c/ 

cp. 
s/lp. 

c/ 

cp. 
s/lp. 

 
DISCIPLINE OPŢIONALE 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 
DISCIPLINA 

SEMESTRUL I 

14 saptamâni 

SEMESTRUL II 

14 saptamâni 

 

Total ore 
 

Forma 

  de verifi- 

care 

 

Nr. 

credite 

Total ore 

 

Forma 

de verifi- 

care 

 
Nr. 

credite 
c/ 

cp. 
s/lp. c/ 

cp. 
s/lp. 

 

OBSERVAŢII: Abrevierile folosite sunt: în tabele, Nr. crt.= Număr curent; Sem. = Semestrul; c = curs; s = seminar; cp = curs 

practic; lp = lucrări practice; E = Examen; V = Verificare; C = Colocviu 

1. Disciplinele nepromovate pot fi susţinute în sesiunile  ulterioare  de restanțe. 

2. Promovarea prin credite a unui an de studiu este condiţionată de obţinerea (acumularea) a cel puţin 50 de credite. 

Disciplinele nepromovate pot fi susţinute și în sesiunea septembrie (de toamnă) cu condiţia acumulării anterioare a cel 

puţin 40 de credite la finalul sesiunii de vară. 

Încheierea situaţiei şcolare a studentului se face după sesiunea de examene din toamnă cu cel puţin 3 zile înaintea 

începerii noului an universitar.  

Pentru studenţii din ultimul an de studiu, situaţia şcolară se încheie cu cel puţin o săptămână înainte de înscrierea la 

examenul de finalizare a studiilor. 

Este considerat promovat prin credite studentul din anul I de studii (licenţă/master) care a obţinut (acumulat) cel puţin 

50 de credite respectiv studentul din anul II care a obţinut (acumulat) cel puţin 100 de credite după sesiunea de toamnă, 

obținând obligatoriu cel puțin 50 de credite pentru fiecare an de studiu în parte și luându-se în calcul numai disciplinele 

obligatorii şi opţionale promovate din contractul de studii. Pentru studenţii care au urmat mai multe discipline 

opţionale, se ia în calcul disciplina cu nota cea mai mare. 

3. Finanţarea studiilor de la bugetul de stat se poate obţine/pierde anual în urma procedurii de reclasificare după 

sesiunea de toamnă. 

4. Studentul este obligat să aleagă un opţional, suma creditelor pe semestru să fie minim 30 de credite. 

Studentul înmatriculat în ciclul universitar I - licenţă poate alege şi a doua disciplină opţională, care devine 

facultativă, pentru care va achita o taxă în cuantum de 50 de lei înmulţit cu numărul de credite alocat disciplinei 

respective. Taxa se achită pentru ambele semestre inainte de semnarea contractului. Disciplinele opționale cumulează 3 

credite pe semestru. 

Studentul înmatriculat în ciclul universitar II - master poate alege şi a doua disciplină opţională, care devine 

facultativă, pentru care va achita o taxă în cuantum de 90 de lei înmulţit cu numărul de credite alocat disciplinei 

respective. Taxa se achită pentru ambele semestre înainte de semnarea contractului. Disciplinele opționale cumulează 4 

credite pe semestru. 

5. Taxele şi tarifele pentru serviciile universitare contra cost practicate de Universitatea Naţională de Arte din 

Bucureşti sunt prevăzute în Lista taxelor şi tarifelor pentru servicii universitare valabile pentru anul universitar 

2022/2023, aprobată de Senatul universitar. Conform Listei, taxa de reexaminare şi de re-reexaminare este de 50 de lei 

înmulţit cu numărul de credite alocat disciplinei respective pentru licenţă, şi de 90 de lei înmulţit cu numărul de credite 

alocat disciplinei respective pentru master. 

Reexaminarea este examenul susţinut de student în urma nepromovării restanţei sau absentării la examenul de restanţă. 

Rereexaminarea este examenul susţinut de student în urma nepromovării reexaminării sau absentării la examenul de 

reexaminare. 

6. Dacă studentul a absentat mai mult de 30% din timpul afectat unei discipline, se va reface disciplina cu toate 

activităţile aferente. (Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor UNAB, art.8 alin. (b)). 

Taxa de refacere a cursurilor,lucrărilor practice, laborator se va achita conform listei de taxe şi tarife universitare, în 

vigoare. 

 
 

STUDENT, ___________________  


