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1. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.1 Regulamentul privind promovarea anului de studii reglementează şi
determină modul de organizare şi desfăşurare în Academia de Studii Economice din
Moldova (ASEM) a procesului de promovare de către student sau masterand (în
continuare - student) a anului de studii.
Art. 1.2 Regulamentul este elaborat în conformitate cu prevederile:
• Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licenţă (ciclul I) şi
integrate, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr.
1625 din 12.12.2019;
• Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor
superioare de licenţă, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului
nr. 84 din 15 februarie 2008;
•
Regulament cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de maşter,
aprobat prin H.G. nr.464 din 28.07.2015
Art. 1.3 Condiţia de promovare a studentului în următorul an de studii este
acumularea numărului credite de studii obligatorii pentru calificare, conform
standardelor domeniului de formare profesională/specialităţii /programului.
Art. 1.4 Este promovat în următorul an de studii studentul care a acumulat pe
parcursul anului universitar integral numărul credite de studii obligatorii, prevăzute în
planul de învăţământ pentru anul respectiv, 'si în Contractul anual de studii de tip ,
ECTS.
Art. 1.5 înscrierea studentului în următorul an de studii este condiţionată de
acumularea a minim 40 (30 pentru frecvenţă redusă) de credite de studii la unităţile de
curs/modulele obligatorii prevăzute în Contractul anual de studii pentru anul curent de
studii şi acumularea numărului total de credite de studii, prevăzute de planul de
învăţământ pentru anii precedenţi de studii, precum şi pentru anul de finalizare a
studiilor universitare.
Art. 1.6 în cazul repetării anului de studii, unităţile de curs/modulele promovate
anterior nu se vor repeta.
Art. 1.7 Dacă studentul nu a obţinut note de promovare la evaluările curente pentru
activităţile din timpul semestrului, repetarea unităţii de curs/modulului şi a tuturor
activităţilor aferente este obligatorie.
Art. 1.8 Studentul evaluat cu nota mai mică de „5” pentru examen la o unitate de
curs/modul, la a doua susţinere repetată, trebuie să se reînscrie, contra unei taxe
suplimentare, pentru repetarea acestuia şi să îndeplinească cerinţele stabilite în
curriculum pentru realizarea cursului/modulului.
2. PROCESUL DE PROMOVARE A ANULUI DE STUDII
Art. 2.1 (a) Studentul care a acumulat pe parcursul anului universitar numărul integral
de credite de studii obligatorii prevăzute în planul de învăţământ şi numărul total de
credite de studii din anii precedenţi, este promovat în anul următor de studii. în baza
Dispoziţiei de promovare, înaintată până pe data de 1 octombrie de Decanatul
Facultăţii (Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business), se va emite
ordinul de promovare a studenţilor în anul următor de studii.
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(b) Studentul care a realizat integral Planul de învăţământ şi a acumulat numărul de
credite de studii, stabilit pentru programul respectiv de formare profesională, se
admite la susţinerea examenului de licenţă / tezei de maşter. Studentul care nu a fost
admis la susţinerea examenului de licenţă / tezei de maşter poate susţine examenele
restante până pe data de 30 iunie şi susţine examenul de licenţă / teza de maşter, de
cel mult două ori în decursul a cinci ani de la absolvire.
Art. 2.2 (a) Studentul care a acumulat pe parcursul anului universitar cel puţin 40 (30
pentru frecvenţă redusă) de credite de studii obligatorii, prevăzute în planul de
învăţământ pentru anul curent de studii, şi numărul total de credite de studii din anii
precedenţi, este promovat în anul următor de studii cu condiţia:
1) să acumuleze creditele de studii restante, până pe data de 30 septembrie, prin
susţinerea examenelor nepromovate (restante) în cadrul sesiunilor suplimentare,
sau
2) să acumuleze creditele de studii restante, contra unei taxe suplimentare (stabilită
în dependenţă de numărul de credite de studii restante), prin repetarea unităţilor
de curs pe parcursul anului de studii.
(b) Studentul care doreşte să acumuleze creditele de studii restante pe parcursul
anului de studii va depune la Decanatul Facultăţii, până pe data de 15 octombrie, o
Cerere (Anexa 1) pe numele Rectorului ASEM. La cerere se va anexa dovada
achitării taxei suplimentare. Cererea va fi avizată de Decan. Studentul care nu va
depune Cererea şi nu va achita taxa suplimentară va fi exmatriculat de la studii.
(c) în baza Dispoziţiei de promovare (Anexa 2) sau Prezentării de exmatriculare
(Anexa 3), înaintate de Decanul Facultăţii, se va emite ordinul de promovare a
studentului în anul următor de studii sau de exmatriculare de la studii.
(d) Acumularea creditelor de studii restante se va efectua prin frecventarea orelor de
curs şi alte activităţi educaţionale (consultaţii, studiul ghidat de profesor, studiul
individual, etc.) stabilite de titularul cursului şi care se vor desfăşura, de regulă, în
cadrul orelor destinate ghidării studiului individual al studentului.
(e) Studentul promovat va susţine, în cadrul sesiunilor de examinare organizate pe
parcursul anului de studii, examenele la unităţile de curs repetate.
Art. 2.3 (a) Studentul care nu a acumulat 40 (30 pentru frecvenţă redusă) de credite
de studii în anul curent de studii sau numărul necesar de credite de studii din anii
precedenţi, va fi exmatriculat. în baza Prezentării de exmatriculare, înaintate până pe
data de 1 octombrie de Decanatul Facultăţii, se va emite ordinul de exmatriculare.
(b) Studentul propus spre exmatriculare este în drept să solicite repetarea semestrului
sau anului de studii cu achitarea taxei pentru studii.
Art. 2.4 Restabilirea la studii a studentului exmatriculat se va efectua în conformitate
cu prevederile procedurii: PO.01 RESTABILIREA LA STUDII A STUDENŢILOR
EXMATRICULAŢI.
3. DISPOZIŢII FINALE
Art. 3.1 Decanii facultăţilor sunt obligaţi să aducă la cunoştinţă prevederile prezentului
Regulament tuturor studenţilor şi angajaţilor de la facultate.
Art. 3.2 Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către
Senatul ASEM.
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ANEXA nr. 1.

Cerere

p e n tr u p r o m o v a r e a a n u lu i d e st u d ii şi

CREDITELOR RESTANTE

Rectorului ASEM,
dlui Grigore BELOSTECINIC,
prof. univ, dr. hab., academician

Stimate Domnule Rector,
Subsemnatul(a)______________________________
(n um e, p re n u m e )

student(ă) la facultatea____________ , specialitatea_
grupa_____ , învăţământul ___, rog să-mi acceptaţi promovarea în anul
studii,

de

(ÎF/ÎFR)

Ciclul I, Licenţă, având acumulate ______credite de studii în anul anterior de
studii.
Totodată, solicit permisiunea de a repeta unităţile de curs nepromovate şi de a
achita, până pe data de 15 octombrie, taxa pentru recuperarea creditelor de
studii restante, după cum urmează:
Nr.

(data)

Unităţile de curs repetate

Forma de
evaluare

(semnătura studentului)

Avizul Decanului

(d a ta )

(sem nătura)

Avizul SPEF___________________________________________
( b iro u l 5 1 9 )

(d a ta )

Credite
de studii

(sem nătura)
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ANEXA nr. 2
Facultatea

d in _________ 202

Nr.
DISPOZIŢIE:
Referitor la promovarea
anului de studii,
învăţământ cu frecvenţă /frecvenţă redusă

în conformitate cu Regulamentul de organizare a studiilor superioare de
licenţă (ciclul I) şi integrate, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi
Cercetării nr. 1625 din 12.12.2019 şi REG.O.PAS Regulamentul privind promovarea
anului de
,stu
i emit următoarea Dispoziţie:
d
§1
A promova studenţii, ce au acumulat integral numărul de credite de
studii obligatorii prevăzute în planul de învăţământ, la următorul an de studii,
după cum urmează:

BA-201 (rom)
1.
2 ....

§2

A promova studenţii, ce au acumulat cel puţin 40 (30 pentru frecvenţă
redusă) de credite de studii prevăzute în planul de învăţământ în anul anterior
de studii şi numărul total de credite de studii din anii precedenţi, la următorul
an de studii, cu obligativitatea achitării taxei pentru creditele de studii restante
până la 15 octombrie şi de a repeta unităţi de curs nepromovate în anul de
studii curent, după cum urmează:
BA-201 (rom)
1. Ursu Dumitru - L.Str (4c); TE I (5c); MatE (5c); B.Con (4c)
2

....

Se anexează Lista studenţilor care nu au acumulat 40 (30 pentru frecvenţă
redusă) de credite de studii în anul anterior de studii sau numărul necesar de
credite de studii din anii precedenţi şi urmează a fi exmatriculaţi de la 1 octombrie
anul curent, cu fişele personale şi prezentările decanului facultăţii.

Decanul facultăţii,

_________________
(semnătura decanului)

(data)
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ANEXA nr. 3.
Rectorului ASEM,
dlui Grigore BELOSTECINIC,
prof. univ., dr. hab., academician
PREZENTARE
Decanul facultăţii______________________________________________________________
(d e n u m ire a

fa c u ltă ţii)

prezintă spre exmatriculare studentul (a ) ______________________________________
(n u m e le , p re n u m e le , p a tro n im ic u l)

Specialitatea________________________________________________________ , nr. grupei
academice___________ , forma de învăţământ__________, finanţarea______________ ,
(!f/ îfr)

(buget / contract)

din motivul
(n e re u ş ita a c a d e m ic ă , n e re în to a rc e re a d in c o n c e d iu l a c a d e m ic ş .a .)

având restanţe de la anul_______ la următoarele unităţi de curs:
Nr.
d/o

Nr. de credite
de studii

Unităţi de curs
'

1.

2.
3.
4.
5.

având restanţe de la anul_______ la următoarele unităţi de curs:
Nr.
d/o

Unităţi de curs

Nr. de credite
de studii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Decanul facultăţii,

___________________
(s e m n ă tu ra a u to g ra fă )

(d a ta )

__________________________
(n u m e le , p re n u m e le , titlu l ş tiin ţific p -d id a c tic )

