Decizia Senatului nr.
508/2007.05.25 – anexa 4
modificată prin decizia nr.
1721/17.07.2015. – anexa 3.

METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI MODIFICARE A
PROGRAMELOR DE STUDII ŞI A PLANURILOR DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

1. Obiective:
Obiectivul acestei metodologii este reglementarea modului de elaborare şi modificare a
programelor de studii şi stabilirea competenţelor şi a responsabilităţilor persoanelor şi
forurilor de decizie participante în acest proces.

2. Aplicarea metodologiei:
Metodologia se aplică în cadrul Universităţii Sapientia pentru elaborarea programelor de
studiu de licenţă şi de master, respectiv pentru modernizarea programelor existente.

3. Legislaţie
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare,
Legea 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie,
Hotărârile Guvernului în vigoare privind domeniile şi programele universitare de
licenţă şi master
- Hotărârea Guvernului nr.1418/2006 privind aprobarea Metodologiei de evaluare
externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a
ARACIS,
Codul de etică şi deontologie universitară al Universităţii Sapientia
-

4. Glosar:
Program de studii: sistemul unitar al activităţilor educaţionale, de cercetare şi de studiu
individual menite să asigure competenţele necesare pentru obţinerea unei calificări
(cunoştinţe, deprinderi, abilităţi), incluzând totalitatea activităţilor de planificare, organizare
şi management. Programul de studii conţine:
- planul de învăţământ, conţinând titlul disciplinelor, numărul de ore ale disciplinelor
necesare pentru obţinerea calificării, numărul de credite conform volumului de muncă
necesar pentru însuşirea disciplinei, ordinea recomandată a studierii disciplinelor şi sistemul
de condiţionări.
- programa analitică a disciplinelor sau fişa disciplinei: tematica activităţilor teoretice şi
practice ale disciplinei, bibliografia obligatorie şi opţională, şi procedura de evaluare,

- foaia de înregistrare a calificării conţinând denumirea calificării şi cerinţele de calificare
(totalitatea cunoştinţelor, deprinderilor, abilităţilor şi capacităţilor (competenţă), la
dobândirea cărora se poate emite documentul certificând nivelul de studiu şi calificare
obţinută, respectiv profesiile în cadrul cărora calificarea dată poate fi utilizată
- condiţiile de prezentare la examenul de finalizare a studiilor
- organizarea şi desfăşurarea în timp a programului de învăţământ
Domeniu fundamental de ştiinţă: domeniile de bază ale ştiinţei, artelor şi culturii aplicate
în studiul superior, stabilite prin hotărâre de guvern. Un domeniu fundamental de ştiinţă
conţine unul sau mai multe ramuri de ştiinţă, acestea incluzând unul sau mai multe domenii
de studiu.
Domeniu de studiu: totalitatea specializărilor cu conţinut de studiu similar sau parţial
identic stabilite prin hotărâre de guvern
Specializare/program de studiu: conţinut de studii specific, concretizată prin ansamblul
coerent de activităţi necesare pentru obţinerea unei calificări. Structura (oferta) de
specializări a unei instituţii de învăţământ superior este reglementată prin hotărâre de guvern.
Titlul obţinut şi nivelul de calificare în cadrul unei anumite specializări se certifică prin
diplomă.
Plan de învăţământ: totalitatea activităţilor concepute unitar în desfăşurarea lor în timp şi
conţinut, menite să ofere calificarea caracteristică specializării date, realizarea cărora se face
prin diferite discipline.
Disciplină: Unitatea de bază a planului de învăţământ, cu conţinut unitar caracteristic, care
contribuie la dobândirea unor competenţe concrete specifice calificării date, în concordanţă
cu obiectivele specializării. Conţinutul disciplinelor se stabileşte prin fişa de disciplinei.
Conform cerinţelor normative la nivel naţional, disciplinele unui plan de învăţământ sunt
clasificate conform următoarelor aspecte:
Rolul în cadrul studiului de calificare (categoria formativă):
- discipline fundamental;
- discipline de specialitate în domeniu, care pot fi
- discipline în domeniu;
- discipline de specialitate;
- discipline complementare.
În baza opţionalităţii, disciplinele sunt:
- discipline obligatorii;
- discipline opţionale;
- discipline facultative.
Disciplină fundamentală: disciplinele care asigură însuşirea competenţelor fundamentale
generale (cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi).
Disciplină de specialitate în domeniu: totalitatea disciplinelor care asigură instruirea pe un
domeniu de specialitate, incluzând disciplinele de domeniu şi discipline de specialitate.
Disciplina de domeniu: discipline oferind cunoştinţe de bază pe un domeniu, care conferă
studentului abilităţi pentru a înţelege şi însuşi disciplinele de specialitate.
Disciplină de specialitate: discipline asigurând specializarea studenţilor, aprofundarea într-o
anumită ramură a specialităţii date.
Disciplină complementară: discipline care nu aparţin categoriilor mai sus enumerate care
facilitează, dincolo de cunoştinţele de specialitate, comunicarea cu diferite grupuri sociale.

Disciplina obligatorie: discipline a căror studiere îi este impus studentului în cadrul
perioadei de studiu.
Disciplina opţională: Studierea unui anumit număr de discipline alese din cadrul
disciplinelor opţionale, asigurând acumularea punctelor de credit necesare stabilite prin
planul de învăţământ, este condiţie a obţinerii calificării.
Disciplina facultativă sau liber aleasă: disciplină figurând în planul de învăţământ al
programului de studiu sau al unui alt program, studentul având posibilitatea parcurgerii
acesteia, în limita oferită de instituţie.
Contract de studii: contract încheiat între student şi decanul facultăţii, prin care studentul
stabileşte disciplinele alese iar facultatea îşi asumă organizarea predării disciplinelor în
cauză. Contractul de studiu constituie anexa anuală a Contractului de şcolarizare încheiat
între rector şi cursant.
Activităţi independente: obligaţii prevăzute de planul de învăţământ prestate de studenţi în
universitate sau în instituţii aprobate de către universitate, activităţi încheiate prin evaluarea
cunoştinţelor însuşite (ex. practică de specialitate de vară sau în timpul anului academic,
competenţă lingvistică, practică pregătitoare pentru lucrarea de diplomă, educaţie fizică,
etc.).
Credit: număr convenţional asociat unei discipline sau activităţi din planul de învăţământ al
unei specializări sau din afara acestuia, unitatea de măsură a muncii studentului, care
exprimă timpul necesar însuşirii anumitor cunoştinţe şi îndeplinirii cerinţelor referitoare la o
disciplină sau unitate din planul de învăţământ. Creditul exprimă timpul de lucru necesar
pentru însuşirea unei discipline date faţă de cantitatea de timp de lucru necesară pe toată
perioada de studiu. Creditul arată munca studentului la cursuri, practici de laborator, planuri,
teme de casă, practică de specialitate, pregătire individuală, etc. adică efortul intelectual
complet depus pentru însuşirea unei discipline/activităţi. Creditul nu-şi pierde valabilitatea,
creditele acumulate se recunosc pe toată durata perioadei de şcolaritate iar acceptarea lor nu
este influenţată de către schimbările ulterior survenite în planul de învăţământ sau în
programa disciplinei. Creditul alocat unei discipline este indivizibil, nu poate fi folosit pentru
evaluarea unor activităţi parţiale. Creditul este transferabil: creditele acumulate în cadrul unei
specializări dintr-o facultate se recunosc în cadrul altor programe ale facultăţii, şi între
diferitele programe de studiu din cadrul instituţiei, respectiv între instituţii, dacă acest lucru
este reglementat prin acorduri încheiate în acest sens. Creditele pot fi reportate, adică pot fi
obţinute mai devreme decât semestrul în care planul de învăţământ o prevede, şi pot fi luate
în considerare ulterior semestrului obţinerii. Creditele pot fi cumulate, adică creditele
obţinute din diferite module de programe pot duce la obţinerea unei noi calificări
complementare.
La alocarea creditelor se ia în considerare doar munca necesară pentru prestarea unei anume
activităţi.
Condiţionări: condiţia ca o disciplină să poată fi studiată în timp doar după studierea unei
alte (sau a mai multor) discipline, cunoştinţele oferite de aceasta (acestea) constituind
premisa pentru înţelegerea şi însuşirea disciplinei date.
Discipline din trunchi comun – (trunchi comun): partea planului de învăţământ care este
comună în programa mai multor specializări diferite.
Ramură: instruire asigurând anumite cunoştinţe specifice în cadrul calificării, realizat prin
diferite module (unităţi) ale planului de învăţământ.

Parcurs individual/rută individuală: ordinea disciplinelor din cadrul planului de
învăţământ al unei specializări aleasă de student (conform planului de învăţământ sau în altă
ordine), prin care studentul acumulează numărul de credite necesar dobândirii diplomei, cu
respectarea condiţionărilor.
Competenţă: capacitatea individului de a utiliza cunoştinţele şi abilităţile însuşite în diferite
situaţii de viaţă (muncă, studiu, dezvoltare profesională şi/sau personală). Competenţa se
dobândeşte prin acumularea pe un timp îndelungat, a diferitelor cunoştinţe şi experienţe.
Capacitate: deprinderea de a îndeplini o anumită sarcină sau activitate.
Abilitate: capacităţile speciale dobândite prin exersare şi practică.
Aptitudini: caracteristici psihice personale, care constituie condiţia realizării unei anumite
sarcini.
Responsabilul programului de studiu: cadrul didactic având titlul didactic cel puţin de lector,
care dispune de o vastă experienţă într-un domeniu care răspunde în faţa Consiliului
facultăţii de realizarea cerinţelor naţionale şi internaţionale referitoare la un program de
studiu din acel domeniu.
Titularul de disciplină: În cazul fiecărei discipline departamentul care gestionează disciplina
în cauză desemnează cadrul didactic titular de disciplină (în general persoana care predă
cursul, dar pot exista şi situaţii diferite de aceasta). Titularul de disciplină răspunde de
actualizarea fişei postului, cu implicarea altor cadre didactice având rol în predarea
disciplinei, după caz. Actualizarea fişei disciplinei se desfăşoară sub coordonarea titularului
de disciplină, cu consultarea titularilor celorlalte discipline din cadrul programului de studiu,
în vederea armonizării competenţelor oferite de acea disciplină cu cele definite în planul de
învăţământ al specializării, respectiv cu conţinutul celorlalte discipline (eliminarea
eventualelor suprapuneri sau lipsa acoperirii anumitor competenţe etc.).

5. Cerinţele elaborării planului de învăţământ
Cerinţe generale


Planul de învăţământ se va conforma misiunii asumate de către universitate /facultate
/institut.
 Obiectivul planului de învăţământ este realizarea unor rezultate reflectate prin cunoştinţe,
capacităţi şi abilităţi concrete.
 Calificarea stabilită în planul de învăţământ va corespunde cadrului naţional al
calificărilor, respectiv calificărilor similare oferite la nivel european.
 Planul de învăţământ va fi compatibilă cu programele de studiu similare din Uniunea
Europeană şi din alte ţări ale lumii.
Structura şi conţinutul planurilor de învăţământ se va conforma următoarelor cerinţe:
 Planul de învăţământ va conţine disciplinele fundamentale, cele de domeniu, disciplinele
de specialitate şi disciplinele complementare conform standardelor specifice stabilite la
nivel naţional, care vor fi grupate pe categorii de discipline obligatorii, opţionale şi
facultative.
 Planul de învăţământ va stabili competenţele şi cunoştinţele generale şi de specialitate
asigurate de către programul de studii de licenţă sau de master.
 Disciplinele vor urma o ordine logică în cadrul planului de învăţământ.
 Ponderea anumitor discipline în cadrul planului de învăţământ se exprimă prin credite
(ECTS).


















Programa analitică (fişa) a disciplinelor din planul de învăţământ stabileşte obiectivele
disciplinei, competenţele şi cunoştinţele concrete asigurate, tematica disciplinei,
distribuţia orelor de studiu pe cursuri, seminarii, laborator etc., metodele de evaluare ale
performanţelor de studiu şi bibliografiile necesare.
Disciplinele din planul de învăţământ se codifică conform unui sistem unitar adoptat la
nivel de universitate. Sistemul unitar de codificare se aprobă în Senat la recomandarea
Consiliului de administraţie, şi acestea sunt înregistrate în sistemul de gestionare a
studiilor Neptun.
Lista disciplinelor din planul de învăţământ, şi conţinutul acestora stabilit prin fişa
disciplinei se va conforma obiectivelor programului de studiu, respectiv cerinţelor
stabilite de către ARACIS.
Anul academic conţine două perioade de activităţi didactice, de regulă a câte 14
săptămâni, cu un număr mediu săptămânal 20-28 de ore la programele de nivel licenţă,
respectiv min. 14 ore la nivel master, urmate de regulă de o sesiune de examene de 4
săptămâni, respectiv de o sesiune de restanţe.
Planul de învăţământ alocă 30 de credite pe semestru disciplinelor obligatorii şi
opţionale.
Numărul de credite al disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ în
ciclul universitar de licenţă este de 180 pentru programele de studiu de 3 ani, şi de 240 în
programul de studiu de 4 ani. Durata studiilor şi numărul de credite al programelor de
masterat este stabilită în standardele specifice al ARACIS, conform legislaţiei în vigoare,
astfel încât numărul total de credite al programelor similare aparţinând celor două nivele
să fie 300.
Disciplinele facultative se încheie prin probă de verificare, iar creditele astfel acumulate
se iau în considerare în afara celor 30 de credite obligatorii pe semestru.
Pentru pregătirea şi evaluarea preliminară a lucrării de diplomă i se poate aloca un număr
de credite din cele obligatorii (180, respectiv 240 credite la nivel licenţă, respectiv 120
credite la nivel master).
Raportul orelor de curs şi a activităţilor cu caracter practic se va conforma indicatorilor
pe domenii de specializare stabilite de către ARACIS (ex. 1+/-0,2 la nivel licenţă).
Planul de învăţământ va conţine stagiile de practică de specialitate obligatorii şi practica
din ultimul semestru (2-3 săptămâni) de pregătire a lucrării de licenţă/diplomă, iar
perioada totală a acestora se va conforma cerinţelor ARACIS.
Planul de învăţământ a programelor de master va conţine activitate de cercetare/creaţie
corespunzătoare domeniului specific.
Planul de învăţământ va stabili metoda de evaluare a performanţei studenţilor (probele
pentru evaluarea cunoştinţelor, capacităţilor, abilităţilor însuşite), sub forma de examen,
colocviu, verificare pe parcurs etc. Ponderea examenelor va fi de cel puţin 50%.

6. Fazele principale ale elaborării şi modificării programului de studii
6.1. Elaborarea unui nou program de studiu:
Înfiinţarea unui nou program de studiu se realizează după evaluarea necesităţii şi
oportunităţii, respectiv a resurselor existente, în urma deciziei Consiliului Director.
1.
Evaluarea necesităţii şi oportunităţii înfiinţării programului de studii şi iniţierea
procesului de elaborare. Numirea persoanei responsabile pentru elaborare/responsabilul
programului.
2.
Evaluarea cerinţelor sectorului economic şi social referitoare la competenţele urmărite
de program.
3.
Stabilirea obiectivelor programului şi a competenţelor generale şi speciale.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Analiza programelor similare la nivel naţional, european şi internaţional.
Elaborarea planului de învăţământ şi a dosarului de autoevaluare.
Discutarea şi aprobarea acestora de către grupul de lucru.
Evaluarea de către comisia de experţi ai universităţii, corectarea dosarului conform
observaţiilor formulate de aceasta.
Analiza şi dezbaterea programului în Biroul Consiliului Facultăţii.
Dezbatere şi aprobare în Consiliul Facultăţii.
Validare la nivelul Consiliului de administraţie.
Hotărâre în Senat.
Evaluare şi aprobare externă. (de către ARACIS sau altă agenţie atestată de ENQA)
Publicarea informaţiilor legate de programul de studiu şi demararea acestuia.

1.
Evaluarea situaţiei. Iniţierea propunerii. Evaluarea surselor de finanţare, a
resurselor materiale şi umane. Numirea responsabilului programului
Iniţiatorul unui nou program de studii poate fi:
a) o facultate;
b) unul sau mai multe departamente;
c) Senatul;
d) Consiliul Director al Fundaţiei Sapientia.
În primele trei cazuri, luând în considerare strategia de dezvoltare a
facultăţii/instituţiei,situaţia de pe piaţa forţei de muncă, iniţiatorii formulează necesitatea
demarării programului de studiu şi desemnează a persoană responsabilă pentru programul de
studiu. Activitatea acesteia va fi sprijinită, după necesităţi, de un grup de lucru. Proiectul
programului de studiu, elaborat de responsabil va conţine obiectivul programului, principalii
indicatori de calitate, necesitatea de personal didactic şi infrastructură, respectiv costurile
estimate (se vor lua în considerare cerinţele formulate în acest sens de Consiliul Director).
După evaluarea pozitivă a propunerii în consiliul facultăţii şi identificarea resurselor se
elaborează programul de studiu, în urma validării în Consiliul de Administraţie, propunerea
este înaintată Consiliului Director, care dezbate proiectul, împreună cu evaluarea acestuia de
către comisia de experţi a Fundaţiei. După aprobarea proiectului, se va trece la elaborarea
dosarului de autoevaluare.
Dacă iniţiatorul programului de studiu este Consiliul Director, Consiliul de Administraţie
alocă programul de studiu în cauză unei facultăţi, care desemnează responsabilul
programului. Acesta poate fi nominalizat şi la propunerea Consiliului Director.
În urma deciziei Consiliului Director referitor la demararea programului de studiu, consiliul
facultăţii desemnează responsabilul programului de studiu cu elaborarea documentaţiei de
autoevaluare, stabilind în scris atribuţiile acestuia.
Responsabilul programului coordonează activitatea grupului de lucru, discută cu conducerea
facultăţii, cu departamentele interesate şi/sau specialiştii externi/interni implicaţi. Ocazional
înştiinţează facultatea şi – după caz – Consiliul de Administraţie – despre stadiul elaborării
raportului şi despre problemele ivite.
Grupul de lucru va acţiona conform procedurii de mai jos:
Stabilirea competenţelor.
În elaborarea programului de studiu/planului de învăţământ determinarea
competenţelor necesare pentru obţinerea calificării date constituie prioritate, care trebuie să
fie în concordanţă cu cerinţele stabilite de RNCIS, respectiv ARACIS.
2.

3.


Evaluările aşteptărilor sectorului economic şi social.
În scopul evaluării aşteptărilor se recomandă adunarea următoarelor informaţii:
studierea cerinţelor cadrului naţional al calificărilor din România, UE şi alte ţări






studierea fişelor de posturi din diferite instituţii, angajatori potenţiali,
evaluarea pieţei cu metoda chestionarelor,
invitarea angajatorilor la formularea aşteptărilor faţă de specialiştii din domeniu,
opinia absolvenţilor despre programul de studiu şi experienţele acumulate pe piaţa de
muncă.

Analiza programelor similare din ţară, europene şi internaţionale.
În elaborarea/evaluarea şi modificare programelor de studiu, a planurilor de învăţământ
se va utiliza experienţa naţională şi internaţională în domeniu (principiul “best practices”). În
cunoştinţa obiectivelor şi competenţelor formulate, cu exploatarea contactelor personale şi
instituţionale, a posibilităţilor oferite de Internet, a posibilităţilor de documentare
bibliografică, se vor colecta şi analiza programele de studiu/planurile de învăţământ ce oferă
competenţe similare sau identice.
4.

5.
Elaborarea planului de învăţământ nou/modificat luând în considerare cerinţele la
nivel naţional
 Se stabilesc disciplinele necesare pentru dobândirea competenţelor formulate, şi – în
urma consultărilor cu responsabilii de disciplină – se atribuie competenţele propuse
pentru fiecare disciplină. Se stabilesc numărul de ore de curs, de seminar, lucrări practice,
proiect etc., se determină numărul de ore de muncă individuală a studentului necesară
pentru însuşirea disciplinei, se calculează numărul de credite (considerând indicatorul 25
ore lucrate/credit) şi se determină forma de evaluare a performanţei studenţilor: examen,
colocviu, verificare pe parcurs. Responsabilii de disciplină vor elabora fişele
disciplinelor, discutând cu responsabilul programului de studiu şi cu celelalte cadre
didactice implicate în program, conţinutul disciplinelor şi ordinea logică a acestora în
procesul didactic. Se stabilesc indicatorii în conformitate cu standardele prevăzute de
către ARACIS.
Aprobare de conducerea facultăţii
Propunerea de (modificare a) programului de studiu se analizează în cadrul Biroului
facultăţii, şi după avizul acestuia se înaintează Consiliului facultăţii, spre dezbatere.
6.

Aprobarea Consiliului facultăţii
Consiliul facultăţii decide dacă planul este în conformitate cu cerinţele, care au făcut
necesară modificarea acestuia. În cazul respingerii argumentate a propunerii procesul
reîncepe de la faza desemnată de către Consiliul facultăţii.
7.

8.

Avizarea în Consiliul de Administraţie
Programul/planul aprobat de către Consiliul facultăţii, însoţit de procesele verbale
anexate se trimit la Rectorat, cu respectarea termenelor stabilite. Se verifică din nou
indicatorii şi îndeplinirea condiţiilor impuse de către ARACIS, armonizarea cu programe de
studiu înrudite şi condiţiile specifice impuse de aplicarea sistemului Neptun. După aprobare,
proiectul este prezentat în Senat. În cazul respingerii argumentate a planului, procesul
reîncepe în modul recomandat de către Consiliul de Administraţie.
Hotărârea Senatului
Cu cel puţin o săptămâni înaintea dezbaterii în Senat, este pus la dispoziţia membrilor
Senatului noul program de studiu sau propunerea de modificare a planului de învăţământ,
împreună cu procesele verbale de la nivel de facultate. Dacă Senatul respinge propunerea,
propunerea se returnează la grupul de lucru cu specificarea fazei de reluare a procesului de
elaborare.
9.

10. Publicarea şi implementarea planului de învăţământ nou/modificat al programului
de studiu

Planul de învăţământ modificat şi fişele disciplinelor aferente sunt făcute publice în
conformitate cu regulamentele în vigoare:
a) planul de învăţământ şi fişele disciplinelor pe site-ul facultăţii
b) planul de învăţământ şi fişele disciplinelor în pachetul informaţional destinat
studenţilor
c) planurile de învăţământ curente ale promoţiilor şi descrierile scurte ale disciplinelor
sunt prezentate şi prin sistemul Neptun, şi puse la dispoziţia studenţilor.

7. Dispoziţii finale:
Programul de studiu modificat intră în vigoare începând cu promoţia din anul I în anul
academic ce urmează aprobării planului, şi rămâne neschimbat pe toată durata de şcolarizare.
După intrarea în vigoare a planului de învăţământ acesta devine document oficial al
instituţiei, semnat de decan şi rector. Orice modificare a planului de învăţământ se va face
conform prezentei metodologii.
Consiliul Facultăţii evaluează anual necesitatea modificării planurilor de învăţământ şi
– în cazuri justificate – face propuneri în vederea îmbunătăţirii calităţii acestuia. Dacă
situaţia o cere, se demarează procesul stabilit în etapele 1-10.
Senatul universitar a adoptat prezenta procedură în şedinţa din 25 mai 2007, fiind modificată
în şedinţa din 17 iulie 2015.

Prof. univ. dr. Kása Zoltán
preşedintele Senatului
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