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REGULAMENT PRIVIND ÎNTRERUPERI DE
STUDII, EXMATRICULĂRI,
REîNMATRICULĂRI ŞI TRANSFERURI
Art.1. Continuarea studiilor universitare

Activitatea profesională a studenţilor din învăţământul de zi şi frecvenţă
redusă, în mod normal, trebuie să prezinte continuitate, pe parcursul semestrelor
şi anilor de studii, conform planurilor de învăţământ.
Art.2. Înmatricularea în anul I

Înmatricularea la începutul studiilor universitare se bazează
procedură, parcurgând etapele specificate în Anexa I.

pe o

Art.3. Întreruperea de studii. Pentru cazuri temeinice motivate, Rectorul poate

aproba cererea de întrerupere a studiilor pe o durată de un an, o dată sau de două
ori. Întreruperea studiilor va fi menţionată în Registrul matricol.
Procedura de întrerupere a studiilor este prezentată în Anexa 2.
La reluarea studiilor se vor specifica examenele de diferenţă rezultate în
urma modificării, între timp, a planului de învăţământ.
Dacă, după expirarea perioadei de întrerupere a studiilor aprobată, studentul nu-şi
reia activitatea, va fi exmatriculat
Art.4. Exmatricularea studenţilor

Exmatricularea studenţilor din facultate se face prin decizii ale Rectorului,
la propunerea conducerii facultăţilor, pentru următoarele motive:
a) neachitarea taxelor şcolare, la expirarea perioadelor de penalizare;
b) abateri disciplinare deosebit de grave;
c) nereluarea studiilor după perioada de întrerupere.
Procedura de exmatriculare se prezintă în Anexa 3.
Art.5. Reînmatricularea studenţilor

Reînmatricularea studenţilor se face de către Rector, cu avizul conducerii
facultăţilor, pentru motive temeinic justificate. Se vor preciza examenele de
diferenţă ce trebuie susţinute.
Studenţii care au aprobată cererea de transfer, de reînmatriculare sau de
reluare a activităţii după întreruperea studiilor, au obligaţia de a achita o taxă al
cărei cuantum este stabilit înaintea începerii fiecărui an universitar de către
conducerea instituţiei.
Procedura de reînmatriculare se prezintă în Anexa 4.
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Art.6. Transferul studenţilor

Formele de transfer ale studenţilor se perfectează după încheierea situaţiei
şcolare a studentului pentru ultimul an pe care l-a frecventat, respectând
metodologia stabilită prin prezentele reglementări:
a) studentul depune cererea la Universitatea „Bogdan Vodă” cu avizul
decanului facultăţii primitoare şi se supune aprobării Biroului
Senatului Universităţii;
b) înmatricularea studentului transferat se va face pe baza actelor de
transfer prin decizia Rectorului Universităţii. Se vor specifica
examenele de diferenţă şi de audient pe care trebuie să le susţină
studentul şi anul de studii în care îşi continuă activitatea
profesională;
c)
studentul transferat primeşte un număr în Registrul matricol în
continuarea numerelor matricole care au fost atribuite candidaţilor
înmatriculaţi;
d)
transferul poate fi efectuat numai înaintea începerii anului
universitar sau în termen de 30 de zile de la începutul anului
universitar.
Procedura de transfer este cuprinsă în Anexa 5.
Art.7. Transferuri în cadrul Universităţii „Bogdan Vodă”

Transferul poate avea loc şi în Universitatea „Bogdan Vodă”, de la o
specializare la alta, sau de la o facultate la alta.
a) studentul de la forma de învăţământ fără frecvenţă poate fi transferat
la învăţământul de zi, sau de la învăţământul de zi la frecvenţă
redusă. Aprobarea transferului se face de Biroul Senatului, pe baza
avizului decanului de facultate.
b) studentul se poate transfera de la o specializare la alta, în cadrul
aceleaşi facultăţi în cursul semestrului III de studiu (an II, Sem I), la
cerere.
c) studentul se poate transfera de la o specializare la alta între facultăţi,
în cursul primului an de studii.
Procedura de transfer se prezintă în Anexa 6.
Art.8. Aplicabilitatea regulamentului

Prezentul regulament se aplică studenţilor înmatriculaţi începând cu anul
universitar 2008-2009 şi este valabil pentru ciclurile de licenţă şi masterat la
toate formele de învăţământ.
Art.9. Adaptări sau modificări

Eventualele adaptări ale prezentului regulament la specificul facultăţilor şi
specializărilor vor lua forma unor amendamente, care vor fi aprobate, ca şi
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regulamentul însuşi de către Senat. Orice modificare adusă prezentului
Regulament, intră în vigoare la începutul anului universitar.
Art.10. Intrarea în vigoare a regulamentului

Prezentul regulament aprobat în şedinţa senatului Universităţii”Bogdan
Vodă” din Cluj-Napoca din data de 7 septembrie 2008, intră în vigoare începând
cu luna octombrie 2008.
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