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Capitolul I 
Dispoziţii generale 

 
Art.1.  Programele postuniversitare de educaţie permanentă se organizează potrivit legislaţiei 
în vigoare: 

- Legea nr.1 /2011 – Legea Educaţiei Naţionale cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Ordin MENCS nr. 5.160 din 3 septembrie 2015 privind organizarea de programe de 
studii postuniversitare de educaţie permanentă; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, 
republicată; 

- Ordinului M.E.C.I 3617/2005 privind aplicarea generalizată a sistemului European de 
Credite Transferabile; 

- Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al 
calificărilor; 

- Carta Universităţii din Piteşti aprobată de Senatul universitatii; 
- Alte documente și  normative în vigoare, atat la momentul aprobarii prezentului 

regulament, cat si pe parcursul implementarii programelor de studii si de formare a 
caror functionare  si derulare o reglementeaza. 

Art.2 .- (1) Pentru domeniile/specializările acreditate din cadrul Facultăţii de Mecanică și 
Tehnologie, programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă se organizează  în 
condiţiile legii, în baza prezentului regulament, aprobat de senatul universitar si avizat de 
Consilul de Administratie al Universitatii din Pitesti. 
(2) Programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă din cadrul Facultăţii de 
Mecanică și Tehnologie se organizează pe module şi se finalizează, după susţinerea testului 
de evaluare, cu certificat de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv, model Europass, cu 
menţionarea competenţelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. 
(3) Organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă se 
fundamentează pe standarde ocupaţionale pentru educaţie şi formare profesională, realizate, în 
condiţiile legii, şi se acreditează la ARACIS, aceste programe de studii devenind operationale 
dupa acreditarea specifica.  
(4) Programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă pot utiliza creditele 
transferabile. 
Art. 3. Programele postuniversitare de educaţie permanentă din cadrul Facultăţii de Mecanică 
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și Tehnologie sunt realizate in concordanta cu reglementarile legale in materie, respectand 
toate cerintele impuse  în ceea ce priveşte: 
a) obţinerea avizelor/acreditărilor necesare organizării şi derulării acestora; 
b) condiţiile de organizare a programelor de studii postuniversitare; 
c) standardele de calitate şi standardele specifice domeniilor formării continue; 
d) modalitatea de finalizare a programelor şi de acordare a certificatelor de absolvire. 
Art.4 .(1) Programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă din cadrul Facultăţii 
de Mecanică și Tehnologie: 
a) sunt programe de nivel 6, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea 
Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare; 
b) se bazează pe competenţele ocupaţionale solicitate la nivel european şi se adresează 
ocupaţiilor prevăzute în nomenclatorul Clasificarea ocupaţiilor din România, tinand cont de 
actualizarile periodice ale acestui nomenclator si adaptandu-se conditiilor impuse de acesta, in 
concordanta cu legislatia europeana apolicabila in materie . 
(2) Programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă pot fi: 
a) de perfecţionare, care conduc la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor 
sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, în acelaşi 
domeniu de licenţă; 
b) de specializare, care conduc la dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări ori 
la dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională 
nouă, din aceeaşi ramură de ştiinţă, sau la dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau 
competenţe tehnice noi; 
c) de iniţiere, care reprezintă iniţierea într-un nou domeniu fundamental cu/fără dobândirea 
uneia sau mai multor competenţe specifice unei calificări conform standardului ocupaţional 
pentru educaţie şi formare din domeniul respectiv. 
 

Capitolul II 
Organizarea, desfăşurarea şi finalizarea programelor de formare 

 
Art. 5 . (1) Programele postuniversitare de educaţie permanentă din cadrul Facultăţii de 
Mecanică și Tehnologie se organizează şi coordonează de către departamentele din cadrul 
facultăţii, numai în limitele şi la formele de învăţământ în care sunt şcolarizate programele de 
studii universitare de licenţă acreditate în domeniul ştiinţific respectiv. 
Art.6.  (1) Au dreptul să participe la programele postuniversitare de educaţie permanentă 
organizate de Facultatea de Mecanică și Tehnologie din cadrul Universității din Pitești, atât 
absolvenţii învăţământului superior de scurtă durată cu diplomă de absolvire, cât şi absolvenţii 
învăţământului superior cu diplomă de licenţă ori echivalentă. 
(2) Participanţii la programele postuniversitare de educaţie permanentă au calitatea de 
cursanţi. 



 

Regulament privind organizarea şi 
desfăşurarea programelor 

postuniversitare de educaţie 
permanentă 

Cod: 75-01-FMT 
 

 

          Pagina 5 din 8 

La aceste programe se pot înscrie şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene în 
aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români. 
Art.7.  Programele postuniversitare de educaţie permanentă din cadrul Facultăţii de Mecanică 
și Tehnologie se pot organiza în regim cu taxă sau cu finanţare din alte surse. Cuantumul taxei 
de studii se propune de consiliul facultății şi este aprobată prin hotărârea Senatului 
Universităţii din Piteşti. 
Art.8. Oferta de programe postuniversitare de educaţie permanentă din cadrul Facultăţii de 
Mecanică și Tehnologie şi documentele necesare pentru admitere se afişează la sediul şi pe 
site-ul Facultăţii de Mecanică și Tehnologie, dar și pe site-ul Universității din Pitești.  
Art.9.  Admiterea la programele postuniversitare din cadrul Facultăţii de Mecanică și 
Tehnologie se realizează pe bază de dosar. Pentru fiecare program postuniversitar în parte, 
consiliul facultății desemnează o comisie de admitere cu atribuţii în acest sens. 
Art.10. Candidaţii declaraţi admişi vor încheia un contract de studii cu UPIT şi au obligaţia 
de a respecta regulamentele UPIT şi legislaţia în vigoare. 
Art.11. Înscrierile cursanţilor la programele postuniversitare de formare se realizează la  
Secretariatul Facultăţii de Mecanică și Tehnologie. Actele necesare înscrierii cursanților  la 
programele postuniversitare se comunică de la direcția generală secretariat a universității. 
Art.12. Pe perioada şcolarizării, cursanţii programelor postuniversitare beneficiază de 
drepturile ce decurg din Legea Educaţiei Naţionale, Carta UPIT şi prezentul regulament. 
Art.13. Fiecare program de studii postuniversitare din cadrul Facultăţii de Mecanică și 
Tehnologie va avea un coordonator/responsabil de program desemnat de către departamentul 
care coordoneează programul şi care este aprobat de consiliul facultății. 
Art.14. Arhitectura curriculară a programelor postuniversitare se proiectează prin corelarea 
următoarelor coordonate pedagogice: 
a) scopul şi obiectivele programului; 
b) planul de învăţământ/pachetul de discipline şi punctele de credit aferente ; 
c) fişele disciplinelor (cu precizarea sistemului integrativ de competenţe, conţinuturile 
abordate, obiectivele şi formele de evaluare etc.); 
d) formele de organizare a activităţilor didactice; 
e) modalităţile de evaluare/promovare a disciplinelor/modulelor; 
f) modalitatea de finalizare/ de absolvire a studiilor postuniversitare. 
Art.15 (1) În conformitate cu prevederile legale, programele postuniversitare dezvoltare pot 
utiliza sistemul de credite de studiu transferabile ECTS. 
(2) Durata minimă a programelor postuniversitare de educaţie permanentă se cuantifică în 
credite de studii transferabile, astfel: 
a) se poate aloca 1 (unu) credit de studii transferabil pentru 25 (douăzeci şi cinci) ore de 
activitate didactică şi de pregătire individuală; 
b) durata unui program postuniversitar de educaţie permanentă, care vizează dobândirea 
competenţelor aferente unui întreg standard ocupaţional pentru educaţie şi formare de nivel 6 
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- Cadrul naţional al calificărilor, nu poate fi mai mică de 15 credite de studii transferabile, 
respectiv 180 (o sută optzeci) de ore didactice. 
Art.16. Planurile de învăţământ specifice programelor postuniversitare se elaborează la 
nivelul departamentului, sunt avizate in Consiliul Facultăţii, se aprobă prin hotărârea 
Senatului Universităţii din Piteşti şi se avizează de către Ministerul Educaţiei Naționale și 
Cercetării Științifice. Planurile de învăţământ ale programelor postuniversitare de educaţie 
permanentă trebuie să conţină ore de curs, seminar şi activităţi practice/de laborator/de 
proiectare. 
Art.17. Fişele disciplinelor aferente planului de învăţământ sunt elaborate de către cadrele 
didactice universitare titulare/formatorii implicați în program și care vor desfăşura activităţi în 
cadrul programului postuniversitar respectiv. 
Art.18. Programele postuniversitare de educaţie permanentă din cadrul Facultăţii de 
Mecanică și Tehnologie se organizează modular, cu prezenţa în campus a cursanţilor/ la 
distanţă/în sistem blended learning. 
Art.19. Durata programelor postuniversitare de educaţie permanentă din cadrul Facultăţii de 
Mecanică și Tehnologie (modul intensiv, modul de scurtă sau program de lungă durată) se 
stabileşte în funcţie de curriculumul proiectat şi având în vedere asigurarea setului 
competenţele profesionale vizat și a altor parametrii specifici. Durata programelor de studii 
postuniversitare poate fi comprimată cu respectarea bugetului de timp alocat disciplinelor din 
planurile de învăţământ. Indiferent de durata pentru care se organizează programul, se va 
întocmi documentaţia specifică prin care se va pune în evidenţă parcurgerea integrală a 
disciplinelor din planurile de învăţământ cu bugetul de timp alocat şi numărul aferent de 
credite. 
Art.20. (1) Universitatea din Pitești, în calitate de furnizor de formare profesională pentru 
adulţi, organizatoare de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă are 
obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC) toate informaţiile 
referitoare la aceste programe de studii, pentru înscrierea în Registrul Naţional al Calificărilor 
din Învăţământul Superior (RNCIS), respectiv în Registrul Naţional al Absolvenţilor (RNA), 
registre gestionate de ANC conform prevederilor legale în vigoare. 
(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1), transmise către ANC, conţin cel puţin următoarele 
elemente: 
a) denumirea programului; 
b) tipul programului; 
c) calificarea/profesia/ocupaţia aferentă conform programului/ standardului ocupaţional 
pentru educaţie şi formare profesională; 
d) competenţele dobândite, după caz, şi ocupaţiile din piaţa muncii cărora li se adresează 
programul; 
e) locul unde se desfăşoară programul; 
f) durata programului; 
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g) lista cursanţilor/absolvenţilor: nume, prenume, CNP/codul cursantului în registrul 
universităţi. 
Art.21. Programele postuniversitare de educaţie permanentă din cadrul Facultăţii de 
Mecanică și Tehnologie se gestionează potrivit reglementărilor legale în vigoare referitoare la 
actele de studii. 
Art.22. Cursanţii programelor postuniversitare de educaţie permanentă din cadrul Facultăţii 
de Mecanică și Tehnologie pot participa la evaluările stabilite pentru fiecare disciplină/modul 
numai dacă şi-au achitat toate obligaţiile profesionale şi financiare (taxa de şcolarizare). 
Cursanţii programelor postuniversitare care nu-şi achită taxele conform calendarului stabilit 
de către facultate sunt exmatriculaţi. 
Art.23. Prelungirile de şcolaritate, întreruperile de studii şi echivalările la nivelul programelor 
postuniversitare se aprobă în consiliul facultății cu respectarea reglementărilor legale în 
vigoare. 
Art.24. Activitatea din cadrul programelor postuniversitare se normează separat şi nu intră 
sub incidenţa art. 288 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Art.25. Numărul maxim de ore pe care un cadru didactic şi/sau un cadru didactic coordonator 
de program le pot desfăşura în programele postuniversitare de formare se stabileşte de Senatul 
Universităţii din Piteşti. 
Art.26. (1) Programele postuniversitare de educaţie permanentă din cadrul Facultăţii de 
Mecanică și Tehnologie se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor 
profesionale achiziţionate de cursanţi pe parcursul programului. 
(2) Examenul de certificare a competenţelor trebuie să verifice capacitatea de a aplica practic 
competenţele dobândite în programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesionalã 
continuã. 
(3) Examenul de certificare a competenţelor profesionale nu poate fi susţinut decât la instituţia 
care a asigurat şcolarizarea, adică la Universitatea din Pitești. 
Art.27. (1) Absolvenţilor care promovează examenul de certificare a competenţelor li se 
eliberează de către Universitatea din Pitești certificatul de absolvire însoțit de suplimentul 
descriptiv care se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 
şi se gestioneazã potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii. 

 
Capitolul III 

Dispoziţii finale 
 
Art.28. Programele postuniversitare de educaţie permanentă din cadrul Facultăţii de 
Mecanică și Tehnologie se desfăşoară pe baza prezentului regulament, avizat in sedinta CA si  
aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din Piteşti din data de 25.07.2016 
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Art.29. Modificarea prezentului regulament se face la cererea consiliului Facultăţii de 
Mecanică și Tehnologie şi se aprobă în Senatul Universităţii din Piteşti, devenind operational 
si functional dupa  avizarea si aprobarea respectivelor modificari . 
 
 
                         
 

 
                                                                                             AVIZAT, 

             C.j. A. E. Mateescu 

 
 
 
 


