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[. Prevederi generale

1. Prezentul Regulament reglementeazd organizarca gi desfbqurarea procesului educalional in
Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii, a fost elaborat in temeiul Legii invdldmintului nr. 541 din
2I.07.1995, Legii nr 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialitdlilor
pentru pregdtirea cadrelor in instituliile de invdfdmint mediu de specialitate, a Planului-cadru pentru

invdldmintul mediu de specialitate qi a Ghidului de implementare a Sistemului Credite de Studiu in
VET (in continuare ECVET), aprobate prin ordinul ministrului Educatiei nr. 857 din23 august 2013.

2. Regulamentul se aplicd tuturor elevilor din inv6!6mintul cu frecvenld la zi, cu frecvenld redusd sau

la distantd, inscriqi in Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii, incepind cu anul de studii 2013-2014,

elevilor strdini (cu excep{iile prevdzute de legislatia in vigoare sau de tratatele intema{ionale).

3. Procesul educa{ional in Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii este organizat, incepind cu anul de

studii 2013-2014, cu aplicarea ECVET, sare realizeazd funclia de acumulare pentru evidenfa

rezultatelor educa{ionale la toate formele de invd}dmint, precum qi funclia de transfer in procesul de

mobilitate a persoanelor instruite (elevilor) cu referinld la formarea profesionald - in cadrul altor
programe qi niveluri de studii gi in diverse contexte educalionale.
4. Confinutul procesului de studii este determinat de planurile de invd{dmint gi curriculum-
urile/programele analitice pe unitdli de curs.

5. Planurile de tnvdldmint se vor elabora qi aproba in conformitate cu prevederile Planului-cadru
pentru invdJdmintul mediu de specialitate.
6, Curriculum-urile/Programele analitice, elaborate gi aprobate de catedre/consiliul metodic, vor
include un preambul cu descrierea unitdlii de curs qi a continutului propriu-zis.

a) Descrierea unitdtrilor de cars va conJine obligatoriu:
o denumirea cursului;

codul cursului, care include informatia privind anul gi semestrul in care se predd unitatea de

curs, gradul de obligativitate (obligatorie in cadrul unui domeniu (specialit6tri), op!ional6),

precum qi categoria formativd a acestuia (general6, de orientare socio-umanisticb,

fundamentald, de formare a competenlelor de specialitate);

tipul cursului cu indicarea ponderii diferitor activitali (unitatea de curs poate fi reahzatd prin
prelegere, seminare, leclii practice, lucrdri de laborator, activitdli practice in ateliere, stagii de

practicd, studiu individual ghidat, proiecte etc.

numdrul de credite alocat unitdJii de curs;

obiectivele cursului exprimate in finalitdli de studiu qi competenle;

exigentele prealabile.

Acest compartiment va include o informafie despre cunogtintele prealabile necesare elevului pentru a

incepe studiul unitifi de curs, despre literatura de referin{d pe care elevul ar putea sd o consulte din
timp gi despre cursurile pe care elevul trebuia sd le fi sustinut inaintea inceperii cursului dat.

b) Conlinutul cursului include:

conlinuturi corespunzdtoare domeniului, speci alitdtii, pro gramului de instruire ;
confinutul de bazd al cursului, rcpartizarca orelor pe teme de studiu, cu divizarea acestora

pentru prelegeri, seminare, lucrdri practice gi de laborator, studiu individual ghidat etc.;

bibliografia recomandatd (obligatorie gi suplimentard) necesard pentru insugirea unitalii de

curs;

strategii de predare, invd{are qi evaluare;
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. strategii de monitorizare a lucrului individual ghidat, prin care se vor defini clar at?t metodele
utilizate de evaluare formativd sau sumativi a competen{elor formate elevilor (examene

scdse, examen mixt (scris in combinalie cu discutii orale), examen oral, evaluare asistatd de
calculator, raport, lucrare practici, lucrare de laborator, studiu de caz, stagiu de practicd,
referat, portofoliu, proiect etc.), cit qi ponderea gi importanla relativd a diferitor etape gi

modalitdJi de evaluare;

Se va indica daca unitatea de curs poate fi predatd qi in alte limbi decit in romAn6.

6. Asigurarea metodic6 a procesului de predare/invd[arclevaluare se va realiza de cdtre catedre
care propun elevilor pachetul necesar de materiale:

o ghidul elevului;
o curriculum-ul/pro grama analiticd pentru fiecare unitate de curs;
o materiale pentru activitate in auditoriu pentru fiecare unitate de curs din planul de invdfdmint

(curs de lectii, teze ale orelor teoretice, planuri pentru seminare, indicalii metodice etc.);
o materiale-suport pentru activitatea de invdlare individuald ghidatd a elevilor, materiale pentru

autocontrol/autoevaluare la fiecare unitate de curs, inclusiv, studii de caz, teste de control,
teste-grild, intrebdri pentru examene etc;

o materiale pentru realizarca stagiilor de practicd, inclusiv programe gi planuri pentru diferite
tipuri de practica, instructiuni qi indicatii metodice.

7. incheierea anuald a Contractului de stadii, document debazd indispensabil in procesul de
realizare a funcliei de acumulare a ECVET, intre elev gi Colegiu este obligatorie.

La intocmirea Contractului de studii elevul va fi indrumat de un consilier desemnat prin ordin gi

un coordonator institu{ional. 'Rolul de coordonator institufional este pus in sarcina gefului de

seclie/directorului adjunct pentru instruire.
Semnarea contractului se va face pind la 30 iunie pentru elevii anului II-ry (II -V) qi p?na la l5

septembrie pentru elevii anului I. Modificdrile in Contractul de studii se vor opera pina la 20
septembrie al noului an de studii.

in Contractul de studii sunt enumerate atit unitdlile de curs (obligatorii, oplionale gi la libera
alegere), care vor fi studiate in anul respectiv de studiu, unitdlile nepromovate din anul precedent de

studii, precum qi cele preconizate a fi luate in avans. La selectarea unitdfllor de curs pentru Contractul
de studii se va iine cont de condiliondrile existente in planul de inv6{dmint.

Lista unitSlilor de curs la liberd alegere, prevdzute in planul de invdtdmint gi propuse pentru anul
urmdtor de studii, se face cunoscut6 elevilor anual, prin afigare, celtirziu pind la data de 15 aprilie.
Elevul este obligat ca pind la data de 20 mai sd selecteze cursurile la liberd alegere pentru constituirea
propriului traseu educa{ional. Pentru a se inscrie gi a obline credite la unitdlile de curs men{ionate,
elevul depune, in scris, o cerere, pina la 30 iunie al fiecdrui an de studii qi indicd cursurile selectate in
Contractul anual de studii.

Formafiunea de studiu la disciplinele la liberd alegere va fi constituitd din cel pulin 15 persoane.
Dacd la un curs la liberd alegere, pentru c.are a optat elevul, in conformitate cu legislalia in vigoare,
nu poate fi constituitd o formaliune de studiu, acesta este obligat sd opteze pentru o altd disciplind. in
acest caz Contractul de studiu va fi modificat in termen de cel mult doud sdptdmini. Dacd o unitate de
curs din planul de invd{dmint cu tematicd similard este predatd de mai multe cadre didactice, elevul
are dreptul la alegere alternativd.



UnitdJile de curs din Contractul de studii nu pot fi modificate pe parcursul anului de studii.
Exceplie se face pentru elevii implicati in programe de mobilitate.
Realizarea deplind sau parliald (70%) a condiliilor prevdzute de Contractul de studii, stabilite pentru
un semestru, conform reglementdrilor in vigoare, ii permite elevului sd-gi continue studiile.

8. Calendarul anului de studii se va elabora in conformitate cu prevederile Planului-cadru pentru
invdtdmintul mediu de specialitate qi va include semestre de activitdli didactice, sesiuni de examene,
stagii de practicd gi vacante.
Sesiunea repetatd de examene se aprobd prin ordinul directorului.

II. Regulile de operare cu creditele de studiu

Alocarea creditelor
Numdrul total de credite pentru un domeniu de formare profesionald/specialitate este acelaqi

pentru toate formele de invdfdmint: de zi, cu frecvenld redusd gi la distanfS.
Creditele se alocd pe semestre/ani de studii, respectiv, la inv6Jdmintul de zi, 30 credite pe

semestnr/60 credite anual.
La invdldmintul cu frecven{d redusd gi cel la distantd, unde durata studiilor este mai mare cu un

an decit la invdfdmintul la zi, numdrul total de credite se va repartiza proporlional pe ani de studii, in
conformitate cu planurile de invdfdmint gi calendarul anului de studii, gi va constitui in mediu 40 de

credite pentru un an de invdldmint.
Diploma de studii medii de specialitate se cuantificd cu 120/180 credite, in funclie de durata

programului de studiu.
Fiecdrei unitali de curs/activitate din planul de invdtimint (discipline de studii, proiecte, stagii de

practicd,, examene de absolvire etc.) i se alocd un numdr intreg de credite, in funclie de timpul
integral de inv6{are necesar elevului, determinat de numdrul orelor de contact direct: prelegere,

seminare, lectii practice, lucrdri de laborator, activitdli practice in ateliere, stagiu de practic[ gi de

studiu individual ghidat, muncd in proiect etc.

Creditele alocate unei discipline nu se pot obline pe etape.
Durata standard de studiu a unei unitali de curs este, de reguld, semestrul. Creditele nu se

diferen{iazb in raport cu nivelul semestrului sau al anului de studiu. La cursurile eqalonate, ca

excep{ie, pe doud sau mai multe semestre creditarea se face semestrial, planul de invd}dmint urmind
sd prevadd cite o formd de examinare pentru fiecare semestnr. in planul de invdJdmint disciplina se va
inscrie dupd cum urmeazd,: BazeIe contabilitilii, Contabilitate in..., sau in functie de nivelul de

invdtare: curs inilial, curs intermediar, curs avansat.
Se recomandd cuantificarea unei unitAfl de curs din planul de invdJdmint in mediu cu 2-8 credite.
Stagiile de practicd se crediteazd distinct, de regul6, I credit pentru 30 ore de stagiu, in functie de

ponderea/importanla stagiului de practic[ in pregdtirea specialistului. Stagiile de practicd ce preced

examenele de absolvire se crediteazd separat Pentru stagiile de practicd se pot aloca circa 20-30 de

credite pentru programele de 120 de credite qi circa 40 de credite pentru programele de 180 de

credite.

Lucrdrile/proiectele de an sunt evaluate in cadrul cursurilor corespunz[toare, din numdrul total
de credite ce revin acestora.

Examenul de absolvire/proiectul de diplomd se crediteazd separat cu 5 credite.
Acordurea de credite se face odatd cu promovarea unitdlii de curs sau a activitdlii care este evaluatd
independent. Astfel, prin acordarea de credite se certificd faptul cd a fost realizat volumul preconizat
de munc[, finalitdjile de studiu stabilite gi s-au format competentele scontate. Numdrul de credite
oblinut in urma promovdrii este cel stabilit, indifereni de nota de promovare oblinutd.
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Unitdtrilor de curs ale ciclului liceal, tn grupele -formatg tn baza studiilor gimnaziale. nu li se

acordd credite de studii. Aceste discipline vor _fi evaluate prin note, conform sistemului national de

notare de zece puncte.

Acumularea creditelor

Creditele alocate se cumuleaz[ pe unitdli de curs.
intr-un semestru se vor planifica in mediu 6-8 unitdli de curs, in vederea acumuldrii celor 30 de

credite de studiu.
Disciplinele socio-umanistice, fundamentale, de specialitate qi cele la liberd alegere din anii 1-3,

in grupele formate in baza studiilor gimnaziale, cu termenul de studii de 415 ani, vor constitui un
volum de 1800 ore contact direct gi de studiu individual ghidat qi vor insuma 60 de credite de studii.
Repartizarea creditelor de studii pe semestre, in acest caz, se va efectua in funclie de numdrul de

discipline socio-umanistice, fundamentale, de specialitate gi de discipline la libera alegere, qi de

numdrul de ore prevdzute pentru studierea acestora, in fiecare semestru.

Creditele se pot obline in avans gi se pot reporta in semestrele urmitoare.
Oblinerea creditelor in avans sau reportarea in semestrele urmdtoare se va face la cererea

elevului qi se aprobd de c6tre Consiliului Profesoral al Colegiului.
Creditele oblinute in avans sunt luate in calcul pentru anul/semestrul cdruia ii aparline cursul

promovat in avans qi nu pot influenta nici numdrul de credite necesar promovdrii anului/semestrului
curent de studiu, nici acordarea bursei.

Nu pot fi luate in avans unitalile de curs care, conform curriculum-ului/programei analitice,
necesit[ oblinerea creditelor pentru unitdti de curs, care nu au fost studiate qi promovate. La luarea in
avans a unitdlilor de curs se va fine cont de continuitatea studierii disciplinelor, conform Planului de

invdfdmint la specialitatea respectivd.
Oblinerea de credite in avans se face in baza unei cereri scrise de elev qi este stipulatd in

Contractul anual de studii semnat de elev. Pentru a obline credite in avans, elevul va respecta

urmdtoarele condilii:
o va obline integral creditele la toate unitdJile de curs, prevdzute in planul de inv[tdmint pentru

fiecare semestru;

, . va avea o medie generald nu mai mic[ de 9;
. va reahza integral disciplinele preliminare disciplinei pentru care solicit6 credite in avans;
o va lua in avans credite incepind cu semestrul II de studii;
o va putea lua in avans nu mai mult de 10 credite anual.

Nepromovarea examenelor pentru oblinerea creditelor solicitate in avans nu presupune

exmatricularea elevului.
Ob{inerea creditelor la cursurile obligatorii gi la hberd alegere din planul de invSldmint se poate

amina, cu condilia realizdrii numdrului minim de credite necesar promovdrii anului respectiv (70 Ia
sutl din numdrul total de credite preconizate pentru anul de studii).

Creditele se acumuleazd, pe parcursul anilor de studii pentru oblinerea diplomei intr-un domeniu
de formare profesionald.

Elevului i se permite sd acumuleze cel mult 8 (10) credite pe an de la cursurile urmate la alte

specialitdli din cadrul Colegiului sau in alte institu{ii de invd!6mint. Aceste unitafl de curs, precum qi

numdrul maxim de credite transferabile, vor fi nominalizate in acordurile bilaterale, semnate intre
secliile de studii din cadrul aceleagi institutii sau institulii diferite.



Admiterea la sus{inerea examenului de absolvire este condilionatd de oblinerea tuturor creditelor
aferente cursurilor obligatorii gi la liberd alegere din planul de invdJdmint.

Creditele, odatd obfinute, se recunosc pe intreaga duratd de studii gi recunoaqterea lor nu este

afectatd de modificdrile curriculei/programelor de studii sau planurilor de invdfS.mint.

in cazul anulirii Contractului de studii elevul beneficiazd de toate creditele acumulate pind la
intreruperea studiilor.

Regulile de transferabilitate a creditelor

Transferul de credite poate fi operat, la solicitare, numai in cadrul aceluiaqi domeniu de formare

profesionald (profil), or, finalitdlile de studiu gi competenlele sint distincte pentru fiecare specialitate.

Creditele sunt transferabile de la o institufie de invdldmint la alta sau de la o specialitate la alta in
cadrul aceleiaqi institulii, pe unitdli de curs sau pe perioade compacte de studiu.

Creditele sunt transferabile in cadrul domeniilor de studiu/domeniilor de formare
profesionalS/specialitdlilor inrudite sau complementare.

Transferul creditelor de studiu se face inbaza solicitSrii de transfer, depuse de elev, sub formd de

cerere qi in baza unei convenlii intre instituliile de invdtdmint/sectiile de studii ale instituliilor de

inv6!6mint implicate. Parteneriatul presupune existenla unor planuri de invdldmint compatibile, cu o
structurd suficient de flexibild.

Actele prin care in procesul de transfer se recunosc creditele acumulate sint urmdtoarele:
1. acordul bilateral (contractul) de studiu (model ECVET);
2. cerercade mobilitate (Formularul de candidaturd ECVET - application form);
3. transuip{ia notelor /Extrasul din Foaia Matricold) gi Decizia de Recunoaqtere a Creditelor.

Actele nominalizate se includ in dosarul elevului.
Recunoaqterea qi echivalarea creditelor qi, implicit, a componentelor programului de studii se

reahzeazdinbazd de finalita{i de studiu realizate gi a competentelor obfinute.

Reguli de examinare/evaluare qi promovare

Finalitilile de studiu gi competentele pentru fiecare unitate de curs sau activitate din planul de

inv6!6m?nt se stabilesc prin curriculum-urile/programele analitice ale cursurilor respectiv6 gi se aduc
la cunogtin{a elevilor la inceputul studierii acestora.

Evaluarea finalit6lilor de studiu gi competenlelor obJinute de cStre elev se realizeazd, atit prin
evaluare curentd (nota curent[, test, studiu de caz, portofoliu, eseu, raport, referat etc.) pe tot
parcursul studiilor in cadrul orelor teoretice, orelor practice, seminarelor, lucrdrilor de laborator,
precum qi prin evaluare Jinaldlsamativd (exarrrene, teze semestriale ) care se suslin in sesiunile
stabilite in conformitate cu calendarul anului de studii). Atit evaluarea curent6. cit si cea

finald/sumativd poate fi asistatd de calculator. 4

Elevul va sus{ine examenele in sesiunile stabilite prin structura anului de studii.
Orarul sesiunii se stabileqte pe formaliuni de studii gi se aduce la cunoqtin{d elevilor cu cel pu{in

o lunl inainte de inceperea sesiunii de examene.
Toate unitatrile de curs prevdzute in planul de invdtSmint pentru un semestru se vor evalua prin

examen scris, oral sau asistat de calculator. Tezele se admit pentru disciplinele liceale, in cazul
grup e I or form ate in b aza stud i i I or gimnaziale .

Evaluarea curentd va constitui circa 60 la sutd din nota finald. Nota fina16 se fixeazd in borderou
qi in baza de date a sectiei de invdtdmint.

Pentru evaluarea scrisd se vor rezela 3 ore academice.



Evaludrile asistate de calculator se vor organiza cu condilia cd numdrul calculatoarelor utilizate
la examen este echivalent cu numdrul elevilor evaluafi.

Examenele orale se sustin in fata unei comisii constituite din cel putin doud cadre didactice:
cadrul didactic care apredat cursul respectiv gi un cadru didactic de la catedra de profil.
Institutiile vor implica in evaluare specialiqti independenfi de la catedra respectivd. inlocuirea unuia
din examinatori se face la propunerea qefului de catedrd gi/sau la sesizarea elevilor gi se aprobd de

Consiliului Profesoral. La examene pot asista, in calitate de observatori, reprezentanli ai asociaJiilor
de elevi de diferite niveluri, agenti economici, pdrinfi.

Elevul poate sustine examen la o singurd disciplind intr-o zi, iar
succesive trebuie sa fie de minimum 2 zile.

Pentru elevii admiqi la studii promovarea anului de studiu este

intervalul intre examenele

condilionatd de oblinerea
creditelor prevdzute in planul de invdldmint.

Elevii inmatriculali la studii la locurile cu finanlare de la buget pot rcaliza gratuit o unitate de

curs din planul de invdtdmint o singurd datd. Repetarea unitdtii de curs ca rezultat al nepromovdrii
acesteia se va face doar in bazd de taxd, in conformitate cu reglementdrile in vigoare.

in sesiunile ordinare elevul are obligaJia sb se prezinte cu grupa in care este inscris. ln cazuri
bine justificate, cu acordul examinatorului, a gefului de seclie, elevul se poate prezenta cu o altd
grup6. ln sesiunile de restante (repetate) elevul are posibilitate sd selecteze din datele planificate cind
sd se prezinte.

Elevii incadrali in activititi sportive de performanld, festivaluri, concursuri/olimpiade
internafionale, programe de mobilitate, concediu de matemitate, pot beneficia de sesiune speciald de

examinare.

Un examen repetat poate fi suslinut gratuit cel mult de 3 ori. Neprezentarea fard" motiv la examen

se considerd prima incercare. in c,azul in care elevul nu ob{ine note de promovare gi credite dupd cea

de-a treia prezentare, este obligat sd reia integral activitatile referitoare la unitatea de curs respectiv[,
inbazd de taxd.

Evaluarea finalitdlilor de studiu rcalizate in cadrul stagiilor de practicd, obligatorii pentru elevi,
conform planului de invdtdmint, se face de c[tre cadrul didaetic-conducdtor al stagiului de practicd gi

indrumdtorul de practicd la locul desfrgurdrii acesteia.
Nu este promovat elevul care a acumulat mai pulin de 70 la sutd din credite la cufsurile din

planul de invdtdmint in doud semestre succesive. in cazuri excep{ionale (concediu medical,
participare la competitii, concursuri republicane qi internafionale etc.), el este promovat cu condilia
recuperdrii cursurilor in sesiunea urmdtoare.

Elevii care nu oblin creditele necesare promovdrii in anul de studii urmdtor gi sint reinmatriculafi
in acelagi an trebuie sd.rcalizeze cerintele planului de invStdmint al promotiei respective.

Numai elevul care obline integral credite la toate cursurile obligatorii gi la liberd alegere,
prevdzute in planul de invdldmint pentru fiecare semostru, poate candida pentru oblinerea unei burse
de studiu.

Examenul de absolvire/susfinerea lucrdrii/proiectului de diplomd se organizeazdin conformitate
cu Regulamentul de organtzarc qi desfbqurare a examenelor de absolvire gi de suslinere a

lucrdrii/proiectului de diplomd in institulia de invd{Emint mediu de specialitate. in aaz de

nepromovare a examenului de absolvire/nesustinere a lucrdrii /proiectului de diplomd, acestea vor fi
repetate in conformitate cu actele normative in vigoare.

Elevul care incearcd sd promoveze examenul prin fraudd/prin copiere va fi exmatriculat prin
ordinul directorului, la propunerea gefului secfiei.



Reguli de notare cu utilizarea creditelor de studii

Notarea la examene,teze, stagii de practicS gi alte activitdli se face cu note de Ia,,1" La,,I0",

exprimate in numere intregi.
Notele de la 5 (cinci) la 10 (zece), oblinute in rezultatul evaludrii la un curs, permit acumularea

creditelor alocate cursului respectiv. Pentru activitAlile care nu se finalizeazd cu examen (pentru

teze), condilia de promovare o constituie realizarea integrald a sarcinilor didactice aferente acestora.

Creditele, ca qi notele, se inscriu in borderouri, carnetul de note al elevului, in suplimentul la

diplomd, eliberat la fina\izarea studiilor, precum qi in extrasele din foaia matricold, in caz de

mobilitate academicd/transfer/exmatriculare.
Notele qi creditele de la cursurile contractate in avans vor fi trecute in registre speciale, pe baza

cererii scrise a elevului, in conformitate cu Contractul de studiu gi decizia comisiei de examinare. Nu
se permite prezentarea la alte examene in afara celor stipulate in Contractul de studii.

O unitate de curs are o singurd notd finald.
Cadrul didactic examinator are obligalia de a le comunica elevilor rezultatele de la examenele

scrise, in termene cit mai restrinse, dar nu maitirziude ultima zi a sesiunii.

Elevii pot contesta nota acordatd de profesor in decurs de 24 de ore din momentul anuntSrii

rezultatelor. La suslinerea repetatd a examenului, elevul poate solicita constituirea unei comisii de

examinare din trei persoane, in componenta cdreia este inclus gi cadrul didactic, care a predat cursul

respectiv.

in cazul repetdrii cursului nota oblinutd anterior se anuleazd, nu se ia in considera{ie la notarea

repetatd.

in baza rezultatelor evaludrilor semestriale lanuale vor fi realizate rating-uri academice ale

elevilor care iqi fac studiile ?ntr-un domeniu de formare profesionalS/specialitate pe ani de studii.
Ratingul elevului se ia in considerare la acordarea bursei de studiu, a bursei de merit, la scutirea de

plata taxei pentru studii etc., ?n conformitate cu reglementdrile in vigoare.
La solicitare, elevilor, in paralel cu sistemul nalional de notare, li se aplicd adilional sistemul de

notare in conformitate cu scala de notare ECVET.

Corelalia intre scala de notare din Republica Moldova qi scala de notare ECVET

Scala
ECVET

Scala
Republicii
Moldova

Calificativul Corelarea dintre noti
gi credite

A
B
C
D
E

10

9

8

6

Promovat (pass)

Se alocd numdrul
total de credite

FX

F 3-1

(Fail) Eqec ceva mai mult lucru
necesar pentru a promova
(Fail) Egec - lucru considerabil necesar
pentru a promova

Nu se aloca credite



Reguli de transfer

Pe parcursul studiilor elevul poate solicita transferul de la o institulie de invdldmint la alta, de la

o formd de invdlamint la alta, de la o specialitate la alta in cadrul Colegiului, cu condilia

compatibilitdlii planurilor de invdjdmint, respectind regulile de aplicare a ECVET.

Transferul se poate realizaincepdnd cu anul II de studii , in cazul termenului de studii de 4-5 ani,

cu exceplia ultimului an de studii, gi doar de la o specialitate la alt6, specialitate din acelaqi domeniu

de studiu/domeniu de formare profesionald sau inrudit.
Elevul poate depune cererea de transfer doar dacd este declarat promovat, in conformitate cu

planul de invdldmint gi criteriile de performantd stabilite de fiecare institulie, precum 9i in limita

locurilor disponibile.
Cererile de transfer vor conline in mod obligatoriu avizele favorabile ale directorului Colegiului

gi institulia unde pleacd elevul gi anexa Transcriplia notelor/Extrasul din foaia matricold de model

stabilit.
tn cazul transferului de la o formd de invdtdmintla altain cadrul aceleiaqi specialitdli sau de la o

specialitate la alta in cadrul Colegiului, aprobarea transferului este competenla qefilor de seclii

implicali gi a directorului. Transferul intre speciaHtafi din acelagi domeniu de studii sau inrudit din

diferite institutii de invdtdmint se realizeazdcu acordul directorilor institutiilor implicate.

Transferul se efectueazd dupd promovarea cu succes a anului/semestrului de studii, in perioada

vacanlelor.
Transferul peste hotare sau din afara !6rii se rcahzeazd cu avizul favorabil al Ministerului

Educaliei.

$eful secliei care primegte elevul transferat stabileqte:

a) recunoagterea sau echivalarea examenelor qi a creditelor de studii;

b) diferenlele din planurile de inviJdmint, care urmeazd a fr realizate;

c) perioada de sustinere a diferenlelor din planurile de invd{6mint.

Reguli de intrerupere gi de prelungire a studiilor
Retragerea de la studii

Radierea din listele elevilor

Elevii pot solicita, dupd fnalizarea a cel pu{in doud semestre, intreruperea studiilor pe o perioadd

de maximum 3 ani pe intreaga duratd de studii.

Pentru a beneficia de intreruperea studiilor, elevul va depune, pind la inceperea unui nou

semestru, o cerere in acest sens. intreruperea studiilor se aprobd prin ordin, inbaza cererii elevului.

intrerupereu studiilor se produce in urm[toarele situalii:
a) pierdere a capacitdlii de studii din motive de' sdndtate (boli cronice, intervenlii chirurgicale,

accidente, concediu de maternitate etc.)

b) concediu academic pentru ingrijirea copilului;
c) incapacitatea de a achita contractul de studii;
d) satisfacerea serviciului militar;
e) alte motive intemeiate.
Elevii de la anul I (invdfdmint de zi), pot beneficia de concediu academic, in cazuri exceplionale

(boli cronice insotite de pierderea capacitllii de munc6), qi doar prin coordonare cu Ministerul

Educaliei.



Din motive de sdnitate, atestate prin adeverinte medicale (certificate), sau alte motive intemeiate,
se intrerupe qi se prelungegte qcolarizarea gratuit6, prin acordarea concediului academic (de la I p6nd

la 3 ani).

intreruperile gi prelungirile de gcolarizare nu se includ in durata legaldde qcolarizare gratuitd.
DupI revenire la studii, elevul vareahza cerinfele planului de inv6!6mint al promoliei cu care va

ftnahza studiile, fapt despre care acesta va fi informat.
Ultimul semestru pind la concediul academic Ai primul semestru dupd revenire se considerd doud

semestre consecutive din punct de vedere al acumuldrii creditelor.
Dacd,la sfirqitul duratei legale a programului de studii elevul nu a acumulat numdrul total de

credite, stabilit in planul de invdtdmint, acesta poate solicita prelungirea duratei legale de studii
contra taxd pentru realizarea cursurilor nepromovate.

Nu se admite ca durata totald a studiilor sd depdqeascd cu mai mult de 3 ani pe cea prevlzutd de

planul de invdfdmint.

Exmatricularea gi restabilirea la studii

Elevii pot fi exmatriculati din urmdtoarele motive:
a) solicitarea proprie a elevului prin cerere pe numele directorului;
b) nerealizarea/neglijarea Contractului de studii privind achitarea taxei pentru studii in cazul

elevilor inmatriculafi la studii in regim cu taxd;
c) transferul eler,r.rlui intr-o altd institulie;
d) neacumularea numdrului de credite stabilit pe parcursul a doud semestre consecutive;
e) promovarea examenului prin fraudd/copiere;
f) absenle motivate mai mult de 60 de zile sau 360 de ore academice pe parcursul unui an de

studii;
g) absen{e nemotivate in numdr mai mare de 40 de ore/semestru la toate activitAfle programate

in planul de invdfdmint;
h) nerespectarea Statutului instituJiei, inclusiv a disciplinei gi codului moral al elevului.
Elevilor exmatriculali din Colegiu li se elibereazd adeverinJa academicd cu extrasul din foaia

matricold. de model stabilit.
Elevii exmatriculati pot fi restabilili la studii/sau reinmatriculati la inceputul semestrului care nu

a fost promovat.

Exmatricularea gi restabilirea la studii a elevilor exmatriculaJi se face prin ordinul directorului
Colegiului, la propunerea qefului de seclie. Elevul se restabileqte la studii in semestrul din care a fost
exmatriculat gi este obligat sd frecventeze unitSlile de curs la carc nu a acumulat credite de studii.

Studii in termene reduse
in invdldmintul mediu de specialitate nu se acceptd reducerea duratei studiilor.

Organizarea studiilor in paralel la doui specialiti{i
Se permite elevilor s6-gi facd studiile in paralel la a doua specialitate in cadrul Colegiului doar

prin invSjdmint cu frecvenld redusd sau invdtdmint la distantd. Studiile in paralel la a doua
specialitate pot fi urmate de elevii:

o care oblin integral creditele la toate unitdlile de curs prevdzute in planul de invdt6m6nt pentru
fiecare semestru precedent la prima specialitate;



o care au promovat anul I cu media notelor nu mai micd de 9,00 in dom'eniul socio-umanistic gi

nu mai micd de 8,50 in domeniile real, tehnic, tehnologic, militar.
Studiile la a doua specialitate pot fi urmate doar prin contract, cu achitarea taxei pentru studii.
Unitdlile de curs care coincid in planurile de invd]dmint ale celor doud specialitdli se crediteazd o

singurd datd.

Studiul individual al elevului ghidat de profesor

in dependen{d de specificul qi particularitd}ile unitdtii de curs, raportul ore contact direct gi lucru
individual ghidat poate constitui la invd{dmintul de zi I:I,I;2;2:L

Studiul individual ghidat de profesor constituie parte din volumul de lucru al elevului pentru
sdptimina de studii.

Studiul individual ghidat de profesor este prevdzut pentru toate unit5file de curs din planul de
inv6{dmint.

Descrierea formelor interactive pentru studiul individual ghidat de profesor, utilizate de citre
cadrul didactic, temele, sarcinile gi numdrul de ore se includ in curriculum-ul/programa analiticd a

cursului.
Curriculum bazat pe dezvoltarea competentelor vizeazd" desfbqurarea procesului instructiv

educativ sub doud aspecte: contactul direct ?ntre profesor gi elevi qi studiul individual ghidat de
profesor.

Studiul individual ghidat de profesor face parte din unitatea de curs fiind inclus in planurile de
invdfdmdnt qi curriculum la disciplina dat6.

Studiul ghidat de profesor include:
o studiul suplimentar al materialelor din cadrul cursului;
o consultaJii suplimentare pentru elevii cu un rating scdzut, care intimpind dificultdli la

rcaIizarca sarcinilor indicate de cadrul didactic;
o organizarea ocupatiilor cu utilizarea formelor interactive, inclusiv a discufiilor;
o realizarea evaludrilor curente;
o verificarea testelor, lucrdrilor de control, eseurilor, referatelor, rapoartelor etc.,

Orele de studiu individual ghidat de profesor vor fi consemnate in registru la o pagind separat6,
conform garjei, dupd pagina cu specificarea contact direct.

Studiul individual ghidat de profesor este parte a evaludrii curente.
Orele vor fi consemnate in rapoartele cotidiene ale grupelor, cu specifica{ia ,,studiu individual".
Sarcinile propuse pentru studiul individual ghidat sunt elaborate de cdtre profesor qi gradul de

reahzare a acestora va fi apreciat cu note.
Prezen\a elevilor la orele de studiu individual este obligatorie. Profesorul va elabora un grafic de

prezentare a sarcinilor pentru fiecare grupd acaderhicd, coordonat cu geful de catedrd, specificind
sarcina gi termenul limiti de prezentare a lucrdrii. Graficul va fi adus la cunoqtinla elevilor la prima
ord de studiu individual.

Sarcinile lucrului individual pot contine: referate, eseuri, studii de caz, rezolvdri de probleme,
prezerftdri PPT, proiecte, portofolii etc., care vor fi p[strate Ia catedrd" timp de 1 an.

Volumul de timp acordat studiului individual, cdt qi realizdrii sarcinilor respective nu trebuie sd

depdqeascd numdrul de ore indicat in curriculum.
Studiul individual ghidat nu este similar cu tema pentru acasd din cadrul contactului direct a

profesorului cu elevii.
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Daci elevul nu a prezentat lucrarea conform graficului, profesorul este iir drept de a-i micqora

nota cu 10 % qi de a-i stabili un nou termen.
pentru a obline numdrul de credite la o disciplind de studiu elevul va avea o notd finald cel pu{in

egald cu 5.

Evaluareacurentd/media notelor curente (care include gi notele din cadrul studiului individual) va

constitui circa 60 %o dinnota finald, iar examenul va detine o pondere de 40Yo din nota finald'

Elevul nu va fi admis la evaluarea finald (examen), dacd nu va parcurge materialul teoretic, 9i nu

v a r ealiza sarcinile individuale.

Mobilitatea elevilor

Elevii au dreptul sd se implice gi sd participe in programe compacte de mobilitate atit la nivel

nalional, cit qi intemalional, in scopul perfectiondrii procesului de formare in conformitate cu traseul

educalional ales. Mobilitatea este organizatd de cdtre Colegiu.

Este posibil6 mobilitatea elevilor in cadrul Colegiului intre domenii/specialitd{i inrudite, cu

respectarea reglementdrilor specifice, existente la nivelul Colegiului, fard a fi afectate formaliunile de

studiu.

in programe de mobilitate pot participa elevii care au realizat integral Contractul de studii.

Mobilitatea poate fi, organrzatd incepind cu semestrul II de studii, cu exceplia ultimului semestru.

Dosarul de mobilitate cuprinde urmltoarele documente:

I . Cererea/formularul candidatului;
2. Acordul/contractul de studii bilateral;

3. Extrasul din foaia matricold/Transcriptia notelor emis de colegiul gazdd 9i de colegiul

primitor;
4. Extrasul din catalogul cursurilor;

5. Decizia de recunoaqtere a creditelor.

Dosarul de mobilitate se aprobd de cdtre directorul Colegiului, la recomandarea qefului se seclie'

Dosarul de mobilitate se intocmeqte qi se evalueazd pind la inceperea anului/semestrului de

studii.
Cursurile prevdzute in Contractul de mobilitate pot fi echivalente cu cursurile din planul de

invd{6mint al instituliei de origine, asimilabile in cadrul aceluiaqi domeniu de formare

profesional5/specialitdti, acceptabile ca altemativd la cursurile existente.

Elevul implicat in programe de mobilitate, in baza acordurilor de parteneriat, semnate intre

institulia de origine qi o alt6 institulie, va prezenta la intoarcere dovada activitdlilor desfrqurate 9i a

examenelor suslinute.
Autoritatea competent6 abilitata a Colegiului realizeazi recunoagterea creditelor la revenirea

elevului implicat in mobilitate. Sunt posibile urmdtoarele variante:

o acceptarea - in cazul diferentelor vizibile, dar tolerabile de continut;

. iecunoagterea - in cazul diferentelor sesizabile de continut, dar cu finalitd{i identice;

o echivalarea- in cazul conlinuturilor identice.

Elevul nu este in drept sd negocieze, cu profesorii, acceptarealrecunoaqterea/echivalarea

programelor qi a creditelor. Acordul, Extrasul din foaia matricold/Transcriplia notelor rcalizeazd

funclia de recunoaqtere a programului qi creditelor acumulate.

It



Recunoagterea/echivalarealacceptarea activitdlilor/examenelor/perioadelor de studii se aprobd de

Consiliul Profesoral, la recomandarea qefului de seclie.

Creditele oblinute anterior la cursuri similare ca denumire, conlinut qi extindere (numdrul de ore

din planul de invdfdmint) se echlaleazd. automat at?t in cadrul programelor de mobilitate, precum gi

la transferul elevilor dintr-o institutie de invb{dmint in alta.

Elevul care alege unitS{i de curs cu o suprapunere de conlinut de cel pu[in 2/3 acumuleazd

creditele alocate doar la una dintre acestea.

La cererea elevului, creditele pentru un curs pot fi echivalate cu creditele oblinute la un alt curs

echivalent sau superior (cu un numdr mai mare de ore gi un volum mai detaliat) la o altd institulie de

invdJdmint sau specialitate.
Sus{inerea probelor de absolvire nu poate fi echivalatd prin mobilit6Ji.

La completarea traseului individual de studii, se permite elevilor sd selecteze 1-3 unitdli de curs

incluse in planul de invdJdmint pentru audiere intr-o altd institulie de invdfdmint mediu de specialitate

din !ar[ pe intreaga perioadd a studiilor.

Lichidarea diferen{elor din planurile de inv5{imint

l. Diferenlele dintre planurile de invdfdmint pot apdrea din urmdtoarele motive:
o transferul elevului din altd institulie;
o transferul elevului la o altd specialitate;
o intreruperea studiilor/concediul academic;

o restabilirea la studii.
2 . Lichidare a di ferente 1o r ac ad emi ce pre supune :

o frecventarea cursurilor respective;
. realizarea sarcinilor preconizate pentru cursul respectiv;
o sustinerea formelor de evaluare qi oblinerea creditelor preconizate in planul de inv6{6mint.

3. $eful de sec{ie, de comun acord cu profesorii de la catedrele de specialitate, stabileqte:

o diferenlele din planurile de inv6tdmint, cate urmeazd,aftrcalizate;
o perioada de susJinere a diferentelor din planurile de ?nvdtdmint;
o cadrele didactice implicate in lichidarea diferenfelor academice.

Drepturile gi responsabilitn{ile cadrelor didactice, in condi{iile organizlrii
procesului educa{ional in bazi de credite

Cadrele didactice au dreptal la libertate academicd in procesul de elaborare a unitdlilor de curs

oferite, incluse in planul de invdtdmint.
Unitntile de curs oferite vor avea labazd curriculum-ul/programa analiticd qi vor realiza cerinfele

competenlelor la speci alitatea re spectivi (standardului profesional).

Cadrele didactice au obliga{iunea:
o sd eIaborcze, sd prezinte qi sd realizeze curriculum-urileiprogramele analitice ale unitdlilor de

curs incluse in planul de invd{dm?nt;

o si stabileascd finalitafle de studiu pentru fiecare unitate de curs;
o sd diversifice formele gi modalitdtile de evaluare curentd qi finali;
o sd asigure corectitudinea, obiectivitatea qi transparenfa procesului de evaluare;
o sb reahzeze evidenfa prezenfei elevilor la ore;
o sd respecte orarul;
o sd acorde consultatii/indrumdri necesare elevilor.
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Drepturile qi responsabilitnfile elevului

in perioada studiilor, elevul are dreptul:
o sd beneficieze de toate facilitd{ile didactice ale Colegiului pentru realizarea activitdlilor

preconizate in planurile de invS{[mint;
. s6-$i constituie traseul educaJional propriu qi sd completeze progtamul de studii individual in

cadrul planului de invdldmint;
o sd oblina informaJia solicitatd despre situatia gcolard proprie pe parcurs gi la finele

semestrului;
o sd adune creditele acumulate, pentru a obline o calificare complementard;
o sd obfind credite in avans, pentru a obline o calificare complementard;
o sd urneze, in paralel, altd specialitate in conditiile legislaliei in vigoare;
o sd conteste nota, dac[ o considerd incorectd (conform Regulamentului);
o sd beneficieze de un orar special de suslinere a sesiunilor de promovare , in cazuri motivate

intemeiat (caz de boal6, participare la concursuri, olimpiade republicane qi internafionale,
competifii, programe de mobilitate etc.);

o sd repete, dupd un orar individual, contra platd,, cursul nepromovat;
o sd solicite o prelungire a duratei de studii contra tax6, dacd" la sfirqitul perioadei legale a

programului de studii nu a obtinut numIrul stabilit de credite, necesar pentru oblinerea
diplomei de studii la specialitatea datd

o sd solicite un concediu academic de un an, in caz de pierdere a capacitdlii de studii, in
legdturd cu unele boli cronice, interventii chirurgicale, accidente etc. qi de pind la trei ani -
pentru ingrij irea copilului;

o sd participe la diverse activitd{i in cadrul Colegiului, care nu sunt obligatorii conform
planurilor de inv6!5mint;

o sd benef,rcieze, prin concurs, de burse de mobilitate pentru studii in alte colegii din fard sau
institulii similare din strdindtate;

o sd solicite transferul creditelor acumulate intr-un alt colegiu/specialitate partenera, cu care
colegiul de origine a incheiat un acord pe cursuri, perioade compacte de studii;

o sd solicite cadrelor didactice consultalii;
o sd participe la guvernarea Colegiului;
o sd primeascd Suplimentul la diplomd de model stabilit de cdtre Ministerul Educaliei.

Elevul este obligat:
o s[ se familiarizeze cu reglementdrile privind organizarca gi desfbgurarea procesului

educationalinbaza sistemului Nalional de credite de Studiu, tip ECTS;
o sd realizeze qi sd promovezetoate cursurile obligatorii din planul de invdtdmint;
o sd realizeze exigent qi la timp obligaJiile, conform planului de invdtdmint gi curriculum-

urilor/programelor analitice in scopul unei pregdtiri profesionale temeinice;
o sd participe activ la toate formele de organizarc aprocesului de predare/invdlarelevaluare;
o sd depunl eforturi personale pentru a obline finalitdlile de studiu preconizate: sd acumuleze

cunogtinle, s6-qi dezvolte capacitdlile gi sd-gi formeze competen{ele necesare;
o sd frecventeze cursurile, lecliile practice/de laborator, alte activitdli prevdzute de planul de

invdtdmint;
o sd suslind toate evaludrile curente qi sumative;
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. sd acumuleze numdrul necesar de credite pentru promovarea semestrului, a anului de studii,

pentru absolvirea qi pentru oblinerea diplomei de studii medii de specialitate.

Servicii de consiliere

Functia de cadru didactic consilier este desemnat6 prin ordinul directorului Colegiului.

Cadru didactic consilier are obligaliunea:
o si familiarizeze elevii cu rolul Sistemului Na{ional de Credite de Studiu qi cu posibilitdlile 9i

facilitatile oferite de acesta in organizarea procesului educalional;

o sd le explice elevilor structura gi modalitatea de organizare aprocesului de invdJdmintinbaza

creditelor de studii, sd pregdteascd materiale informative la subiect;

o sd informeze elevii despre posibilitdJile de studiu oferite de institulia de invdldmint:

bibliotecd, laboratoare, ateliere, spatii de studiu qi de odihnd etc.;

o sd indrumeze elevii la completarea Contractului de studii, in special, la alegerea qi

constituirea traseului individual de studiu, informindu-i despre unitalile de curs oferite,

precondiliile existente, pentru a obline calificarea solicitatd;

o sd asigure indrumarea elevilor la alcStuirea programului de repetare a cursurilor nepromovate

sau de majorare a notei;
o sd aducd la cunogtinJa elevilor programul de consultare/indrumare (ora, ziua qi locul unde se

va desfiqura);
o sd le asigure consultanl[ in toate procedurile de mobilitate.

Cadrul didactic consilier are dreptul:

o sd verifice asigurarea; in timp util, a elevilor cu suportul metodic necesar pentru invdlare intr-

un domeniu de formare profesionald/specialitate;

o sd ajute elevii sd-qi modifice traseul individual de studiu in caz de necesitate;

o sd participe la gedinlele comisiilor care examineazd problemele de reuqitd ale elevilor;
o sd verifice gradul de realizare a evaludrilor continue in cadrul unitdlilor de curs/disciplinelor.

Coordonatorul institulional ECTS (qeful de secJie/director adjunct instruire) are obligaliunea:

o sd asigure angajamentul Colegiului in implementarea principiilor gi mecanismelor Sistemului

Nalional de Credite de Studiu in contextul alocdrii, acord6rii, acumuldrii gi transferului de

credite;
o sd monitorizeze gi sd supravegheze mecanismul utilizdrii corecte a instrumentelor qi

documentelor Sistemului Nalional de Credite de Studiu;

o sb coordoneze elaborarea gi editarea Catalogului cursurilor institulionale;
o sd monitorizeze rcalizarea consecventd a alocdrii/acorddrii/transferului /acumuldrii de credite

la nivel de colegiu, la toate specialit6lile.

Administralia Colegialui are responsabilitatea:

o sd asigure procesul de invdldmint cu sdli de curs, clase cu computere, s61i de laborator qi

echipament didactic necesar;

o sd men{ind o atmosferd sindtoasd de lucru qi sd creeze un spirit sdnitos de competitivitate in
colectivul didactic si cel de elevi:
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o sa implice elevii in guvernarea Colegiului;
o sd stimuleze activitatea cadrelor didactice gi aspiraliile spre progres ale elevilor;
o sd faciliteze qi sd promoveze mobilitatea elevilor.

Dispozi{ii finale qi tranzitorii

Regulamentul de organizarc qi desftqurare a procesului educalional in Colegiul Tehnic Agricol
din Svetlii inbaza Sistemului Credite de Studiu in VET (ECVET) se aplicd integral tuturor elevilor
admigi la studii in anul 2014-2015,fard.a se face nici o excepJie privind drepturile 9i obligatiile.

Func{ia de coordonator institutionali ECVET ii revine gefului de sec{ieldirectorului adjunct
pentru instruire. Coordonatorii institulionali ECVET prezintd periodic informalii qi propuneri privind
funclionalitatea sistemului de credite gi perfec{ionarea condiliilor de aplicare.
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