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Capitolul I 
Aspecte generale 

 
 Art. 1 Programul de studii universitare 
 (1) Programul de studii universitare reprezintă un grup de unităţi curriculare de 

predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, planificate astfel încât să ducă 

la o calificare universitară certificată printr-o diplomă şi printr-un supliment de diplomă. 

 (2) Curriculumul programului de studii universitare este concordant cu profilul 

calificării definit în Cadrul naţional al calificărilor și se stabileşte astfel încât să 

maximizeze şansele obţinerii calificării dorite şi se aprobă de către Senatul Universităţii 
„Nicolae Titulescu”. 

 (3) Concordanţa dintre curriculum şi calificarea oferită de programul de studii 

universitare este un criteriu obligatoriu de evaluare a asigurării calităţii. 

 (4) Programele de studii universitare dau acces la ocupaţii şi funcţii specifice 

fiecărui ciclu de studii universitare absolvit. 

  

Art. 2 Cicluri de studii universitare 
(1) Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii şi 

organizate pe 3 cicluri de studiu:  

- licenţă – cu o durată minimă de 3 ani sau de 180 de credite;  

- master – cu o durată de 1-2 ani sau 60-120 de credite; 

- doctorat cu o durată de 3 ani. 

(2) Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi de master 

corespunde obţinerii a cel puţin 300 de credite de studii transferabile. 

  

Art. 3 Forme de organizare a programelor de studii universitare 
(1) Formele de organizare a programelor de studii sunt: 
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    a) cu frecvenţă, caracterizată prin activităţi de învăţământ şi/sau de cercetare 

programate pe durata întregii zile, specifice fiecărui ciclu de studii universitare, 

aproximativ uniform distribuite săptămânal/zilnic pe parcursul semestrului şi 

presupunând întâlnirea nemijlocită, în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele 

didactice şi de cercetare; 

    b) cu frecvenţă redusă, caracterizată prin activităţi dedicate mai ales unor cursuri de 

sinteză şi pregătirii aplicative, programate în mod compact şi periodic, presupunând 

întâlnirea nemijlocită, în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice de predare, 

completate de alte mijloace de pregătire specifice învăţământului la distanţă; 

    c) la distanţă, caracterizată prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de 

comunicaţii specifice, activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare completate de activităţi 

specifice de tutorat. 

(2) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare din Universitatea 
„Nicolae Titulescu” pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în 

aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte 

taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara 

României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de 

admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, 

atestatul de recunoaştere a studiilor. 

 

Capitolul al II-lea 

Ciclul II - Studii universitare de masterat 

    Art. 4. Organizarea studiilor universitare de masterat 
(1) Studiile de masterat reprezintă ciclul II al studiilor universitare şi constituie o etapă 

pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.  
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(2) În Universitatea „Nicolae Titlulescu” din Bucureşti domeniile în care se vor  

organiza studii universitare de masterat sunt domeniile studiilor universitare de 

licenţă acreditate, precum şi alte domenii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei 

şi cercetării, la propunerea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în 

învăţământul Superior. 

(3) Studiile universitare de masterat în Universitatea „Nicolae Titulescu” au între 60 şi 

120 de credite de studii transferabile ECTS/SECT; 

(4) Durata programelor de master, pe domenii de specializare, se va stabili la 

propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se aprobă 

prin hotărâre a Guvernului. 

(5) Programele de master din Universitatea „Nicolae Titulescu” se organizează la  

forma de învăţământ cu frecvenţă. 

(6)  Fac excepţie programele de master din domeniile reglementate la nivelul Uniunii 

Europene, care se pot organiza doar la forma de învăţământ cu frecvenţă. 

   (7) Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de 

lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este 

echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate. 

     (8) Programele de studii universitare de master pot fi: 

    a) master profesional, orientat preponderent spre formarea competenţelor 

profesionale; 

    b) master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competenţelor de 

cercetare ştiinţifică. Învăţarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi 

echivalată cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de 

doctorat. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă şi 

poate fi organizat în cadrul şcolilor doctorale; 

    c) master didactic, organizat exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă. 

(9) În Universitatea „Nicolae Titulescu” nu se va depăşi în niciun caz numărul 

maxim al studenţilor care pot fi şcolarizaţi şi cărora li se poate acorda o diplomă de 
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absolvire a unui curs de master stabilit prin hotărâre a Guvernului, în urma evaluării 

externe realizate de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, 

din ţară sau străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în 

Învăţământul Superior. 

(10) În cadrul domeniului acreditat sau autorizat provizoriu pentru studii 

universitare de master, programele de studii promovate sunt stabilite anual de către 

senatul universitar şi comunicate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului până la data de 1 februarie a fiecărui an, pentru a fi publicate centralizat. 

 

Art. 6. Admiterea la studiile universitare de master 
 

     (1) În Universitatea „Nicolae Titulescu”, pot candida la programe de studii 

universitare de master numai absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 

(2) Concursul pentru admitere se organizează în două sesiuni, înainte de 

începerea anului universitar. Prima sesiune are loc în perioada iulie - august, iar a doua 

în perioada august - septembrie. Înscrierile încep la data de 1 iulie. 

 (3) Calendarul admiterii şi modalitatea desfăşurării concursului se fac publice, 

prin afişare şi prin publicare pe pagina web proprie, cu cel puțin 6 luni înainte de 

desfășurarea concursului. 

(4) Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu documentele indicate prin 

Metodologia de admitere adoptată anual de Senatul UNT. 

 (5) Candidaţii vor fi obligaţi să achite o taxă de înscriere pentru organizarea şi 

desfăşurarea admiterii, în cuantumul aprobat de Senatul UNT, taxă care se face publică 

pe pagina web a universităţii. 

 (6) Copiii personalului didactic aflat în activitate în Universitatea „Nicolae 

Titulescu” sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere şi 

beneficiază de gratuitate în cămine, pe baza aprobării Consiliului de Administrație. 
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  (7) După afişarea rezultatelor finale, se vor restitui, în cel mult 48 de ore de la 

depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor 

respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere. 

 

 Art. 7. Înmatricularea şi desfăşurarea cursului 
 (1) Candidaţii declaraţi admişi în cadrul primei sesiuni, vor fi înmatriculaţi numai 

dacă fac dovada achitării primei rate a taxei şi prezintă diploma de licenţă în copie 

legalizată până la începerea anului universitar. Neprezentarea diplomei la termen, 

precum şi neplata primei tranşe din taxa de şcolarizare duce la imposibilitatea 

înmatriculării acestuia.  

 (2) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere 

se face prin decizie a rectorului.  

(3) Candidaţii declaraţi admişi în urma înscrierii şi a verificării dosarelor de către 

comisia de admitere, vor fi trecuţi în cadrului programului de studii, în ordinea 

descrescătoare a mediilor. Mediile generale ale candidaţilor înmatriculaţi sunt valabile 

numai la facultatea la care aceştia s-au înscris, pentru programul de studii pentru care s-

a optat în fişa de înscriere. 

 (4) După înmatriculare, studenţii vor fi înscrişi în Registrul matricol sub un număr 

unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările, 

programul/programele de studii la care au fost admişi. 

 (5) Pe toată durata studiilor, studenții au drepturile și obligațiile recunoscute prin 

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, de Regulamentul 
privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum și alte ajutoare  
sociale pentru studenţi, de Regulamentul privind evaluarea pregatirii profesionale 
a studenţilor pe baza Sistemului de Credite Transferabile, adoptate de Senatul UNT 

precum și de alte drepturi și obligații consacrate de reglementări interne ale Universităţii 

„Nicolae Titulescu” sau de prevederi legale naționale sau europene. 
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Art. 8 Examenele de evaluare pe parcurs a studenților 
(1) Succesul academic al unui student al Universităţii „Nicolae Titulescu” pe 

parcursul unui program de studii este determinat prin evaluari sumative de tip examen si 

prin evaluarea continuă, în conformitate cu Regulamentul privind examinarea și 
notarea studenților și cu respectarea Codului de etică și deontologie universitară. 

(2) Rezultatele în învățare sunt apreciate la examene: 

 a) cu note întregi de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândirea competențelor 

minimale aferente unei discipline și promovarea unui examen; 

 b) cu calificative, după caz. 

(3) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către decanul 

facultății în temeiul prevederilor din Carta universitară, atunci când se dovedește că 

acestea au fost obținute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de 

etică și deontologie universitară. Decanul poate dispune reorganizarea examenului. 

(4) Analiza contestațiilor depuse de candidații la admitere, de studenții examinați, 

este în exclusivitate de competența Universităţii „Nicolae Titulescu”. 

 

    Art.9  Diploma de master 
   (1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de master 

şi susţinerea cu succes a lucrării de disertaţie se numeşte diplomă de master şi 

cuprinde toate informaţiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, 

inclusiv forma de învăţământ. Aceasta este însoţită de suplimentul la diplomă care se 

eliberează gratuit, în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională, în termen de 

12 luni de la absolvire. 

(2) Organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor de realizează 

în conformitate cu Metodologia de organizare a examenelor de finalizare a studiilor 
adoptată de Senatul UNT. 
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Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale în Senatul 

Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti. 

 

 
 


