REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea programelor postuniversitare de
formare şi dezvoltare profesională continua, precum și a programelor
postuniversitare de educație permanentă
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - (1). Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continua, precum și
programele postuniversitare de educație permanentă se organizează în cadrul Universității
Emanuel din Oradea potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, ale Ordinului MEN nr. 4750/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru
de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ
superior, cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte dispoziții legale în vigoare.
(1^). Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă sunt parte din
educația permanentă, fiind incluse în învățarea pe tot parcursul vieții.
(2). Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continua, precum și
programele postuniversitare de educație permanentă se organizează și se desfășoară cu respectarea
Cartei și Regulamentelor Universităţii Emanuel din Oradea, ținând cont de specificul confesional
și particular al universității.
Art. 2. Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă vizează
actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe
din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale,
aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.
Art. 3. - (1). Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă respectă
dispoziţiile legale în ceea ce priveşte:
a) condiţiile de organizare a programelor de studii postuniversitare;
b) standardele de calitate şi standardele specifice domeniilor;
c) modalitatea de finalizare a programelor şi de acordare a certificatelor;
d) obţinerea avizelor/acreditărilor necesare organizării şi derulării acestora.
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(2). Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot organiza în
domeniile științifice în care Universitatea Emanuel din Oradea are acreditate programe de studii
universitare de licență și masterat. Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare
profesională continuă sunt programe de nivel 6, conform Cadrului național al calificărilor (CNC).
(3). Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot organiza atât
în limba română, cât și în limba minorităților naționale sau într-o limbă de largă circulație.
Art. 4. Potrivit prevederilor legale, la aceste programe se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, ca urmare a absolvirii unui program de studii acreditat sau autorizat să
funcţioneze provizoriu, indiferent de domeniul în care acesta a fost organizat.
Art. 5. Pe perioada şcolarizării, cursanţii programelor postuniversitare beneficiază de drepturile și
își asumă obligațiile ce decurg din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Carta și Regulamentele Universităţii Emanuel din Oradea, precum şi din prezentul
regulament.
Art. 6. (1). Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot
organiza şi în colaborare cu instituţii de învățământ, cu agenţi economici, asociaţii profesionale,
administraţii publice locale şi centrale, alţi parteneri interesaţi din ţară sau străinătate.
(2). Programele postuniversitare de educație permanentă se pot acredita la orice instituție de
asigurare a calității membră a The European Quality Assurance Register for Higher Education
(EQAR), în conformitate cu metodologia de acreditare aprobată prin ordin al ministrului educației.
Până la elaborarea respectivei metodologii, programele postuniversitare de educație permanentă se
organizează pe baza prezentului regulament și sunt aprobate de Senatul Universității Emanuel din
Oradea la propunerea departamentelor din cadrul facultăților.
(3). Obiectivele formării profesionale a adulților, care se pot realiza prin programe de studii
postuniversitare de educație permanentă, sunt:
a) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creșterea competitivității forței de muncă;
b) actualizarea cunoștințelor şi perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum şi
în ocupații înrudite;
c) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de
modificări ale capacității de muncă;
d) însușirea unor cunoștințe avansate, metode şi procedee moderne, necesare pentru îndeplinirea
sarcinilor de serviciu;
e) promovarea învățării pe tot parcursul vieții.
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Art. 7. (1). Cuantumul taxelor de înscriere şi de şcolarizare se stabileşte anual de către Consiliul de
Administrație și de către Senatul Universității Emanuel din Oradea, conform prevederilor Cartei
universității.
(2). Programele de studii postuniversitare de educație permanentă:
a) sunt programe de nivel 6, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea
Cadrului Național al Calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare;
b) se pot organiza numai în domeniile de studii universitare existente potrivit legii;
c) se bazează pe competențele ocupaționale solicitate la nivel național/european şi se adresează
ocupațiilor prevăzute în nomenclatorul Clasificarea ocupațiilor din România - COR sau ISCO
(standardul internațional pentru ocupații);
d) se pot organiza şi pentru dezvoltarea/achiziționarea de competențe transversale şi cheie definite
conform reglementărilor europene.
(3). Programele de studii postuniversitare de educație permanentă pot fi:
a) Programe postuniversitare de inițiere - sunt programe scurte şi reprezintă oferta educațională
pentru dobândirea de cunoștințe, aptitudini, deprinderi conform necesităților activităților din
CAEN, ocupațiilor/profesiilor noi din COR, pentru însușirea de tehnologii noi, informații privind
schimbările din piața muncii, în general pentru noutăți determinate de evoluția științifică şi
tehnologică a domeniului, care vor genera ulterior programe de perfecționare/specializare.
b) Programe postuniversitare de perfecționare profesională a adulților - reprezintă oferta
educațională pentru pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea/completarea/dobândirea
cunoștințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale/transversale/cheie ale unei persoane
care deține deja o calificare prin noi rezultate ale învățării. Perfecționarea se poate face şi pentru
funcțiile de conducere din specializarea/ocupația înrudită cu cea deținută şi are la bază discipline
de specialitate. Prin mai multe programe de perfecționare însumate se dobândesc rezultatele
învățării necesare practicării unei noi ocupații din aceeași grupă de bază.
c) Programe postuniversitare de specializare - reprezintă oferta educațională pentru dobândirea de
rezultate ale învățării în aceeași arie ocupațională/grupă de bază din COR şi dezvoltarea
competențelor în cadrul aceleiași calificări. Programele postuniversitare de specializare au la bază
standardele ocupaționale/programe de studii şi rezultate ale învățării care conferă absolventului
capacitatea de a profesa o ocupație nouă în aceeași grupă de bază din COR/ISCO-08 în care a
absolvit programul de licență. Programele de studii au la bază discipline de specialitate, teoretice şi
aplicate.
d) Programe postuniversitare de calificare, respectiv recalificare - reprezintă oferta educațională
pentru pregătirea profesională care conduce la dobândirea tuturor rezultatelor învățării ce permit
unei persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații din COR/ISCO-08.
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Prin recalificare se pot practica noi ocupații din aceeași grupă minoră din COR cu cea în care se
deține calificarea inițială. Programele postuniversitare de calificare, respectiv recalificare au la
bază programe de studii care cuprind discipline de domeniu şi de specialitate noi, durata lor fiind
de minimum 30 de credite.
(4). Cadrele didactice/Formatorii care susțin ore în cadrul programelor postuniversitare de educație
permanentă pot fi:
a) proprii universității;
b) asociate/asociați din alte universități;
c) specialiști recunoscuți în domeniul lor de activitate, așa cum prevede cadrul legal în vigoare.
(5). Programele postuniversitare se organizează:
a) de către facultăți în cadrul departamentelor;
b) prin parteneriate cu alte instituții de învățământ superior acreditate;
c) prin parteneriate cu furnizori de formare profesională a adulților autorizați;
d) prin parteneriate cu angajatori direct interesați.

CAPITOLUL II
Organizarea, desfăşurarea şi finalizarea programelor de formare şi
dezvoltare profesională continuă
Art. 8. - (1). Înscrierea la un program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională
continuă se face la Secretariatul facultății ce gestionează respectivul program, pe baza
următoarelor acte:
a) un dosar plic,
b) formular de înscriere, disponibil la Secretariatul facultății sau în format electronic pe site-ul
www.emanuel.ro,
c) diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta în copie legalizată,
d) suplimentul la diploma de licență (foaia matricolă) în copie legalizată,
e) certificat de naștere în copie legalizată,
f) certificat de căsătorie în copie legalizată, unde este cazul de schimbare a numelui,
g) recomandare din partea bisericii în care este membru candidatul,
h) carte de identitate în copie,
i) 4 poze mărimea ¾,
j) chitanță taxă de înscriere.
(2). Dosarul de înscriere poate fi trimis și prin poștă, cu condiția să ajungă până la data finalizării
înscrierii. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. Pentru fiecare program,
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Consiliul Facultății desemnează o comisie de admitere cu atribuții în acest sens și stabilește
modalitatea de admitere a candidaților în programul postuniversitar de formare şi dezvoltare
profesională continuă.
(3). După încheierea admiterii, candidaților li se va comunica dacă se organizează programul
pentru care au optat. În condițiile îndeplinirii numărului minim de cursanți, acestora li se va
comunica data începerii cursurilor.
(4). Documentele cursanților care doresc să renunțe la locul obținut după admitere se eliberează la
cerere, fără restituirea taxei de înscriere, potrivit calendarului stabilit de fiecare facultate. Fac
excepţie recomandările din partea bisericii, care rămân în arhiva universității.
(5). Candidaţilor li se pot elibera adeverinţe care să certifice calitatea de cursant la programul
postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă numai după înmatriculare.
Art. 9. - (1). Candidaţii admişi vor încheia cu Universitatea Emanuel din Oradea, în termen de
maxim 5 zile de la începutul programului, un contract de studii pentru perioada de şcolarizare și
vor achita integral taxa de școlarizare. Taxa de școlarizare poate fi plătită la casieria universității
sau direct în contul universității. Pe baza semnării contractelor de studii și a achitării taxei de
școlarizare, se vor întocmi deciziile de înmatriculare.
(2). În cazul renunțării la studii după înmatriculare sau retragerea dosarului înainte de finalizarea
programului postuniversitar, taxa de școlarizare nu se returnează.
Art. 10. Arhitectura curriculară a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare
profesională continuă se proiectează prin corelarea următoarelor coordonate:
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. 11. - (1). În conformitate cu prevederile legale, programele postuniversitare de formare şi
dezvoltare profesională continuă pot utiliza sistemul de credite de studiu transferabile (ECTS).
(2). În cazul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă cu durata
mai mare de 100 de ore, utilizarea creditelor de studiu transferabile este obligatorie.
Art. 12. - (1). Durata programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă
se stabileşte în funcţie de curriculumul proiectat şi având în vedere asigurarea setului de
competenţe profesionale vizat.
(2). Activitatea didactică la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională
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continuă din cadrul Universității Emanuel din Oradea se poate desfășura pe parcursul unui an
universitar, a unui semestru sau a unui modul, în funcţie de tipologia acestora:
a) programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă pe parcursul unui
an universitar le corespund 60 de credite de studiu transferabile,
b) programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă pe parcursul unui
semestru le corespund 30 de credite de studiu transferabile,
c) programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă cu o durată mai mică
alocată prelegerilor, lucrărilor aplicative, dezbaterilor etc. (un singur modul), pot dispune de
credite de studiu transferabile, conform planurilor de învăţământ aferente programelor.
Art. 13. - (1). Planurile de învăţământ specifice programelor postuniversitare de formare şi
dezvoltare profesională continuă se elaborează la nivelul departamentelor și se aprobă prin
hotărârea Senatului Universităţii Emanuel din Oradea.
(2). Planurile de învăţământ aprobate de Senatul Universității Emanuel din Oradea se transmit spre
avizare Ministerului Educaţiei Naționale, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 14. - (1). Planul de învățământ al unui program postuniversitar de formare și dezvoltare
profesională continuă prevede forma de evaluare a cunoștințelor cursanților (examen, colocviu,
lucrare practică). Obligațiile profesionale ale cursanților, felul examinării și condițiile pentru
promovarea unei discipline sunt stabilite prin fișa disciplinei și prezentate cursanților de către
titularii de curs la începutul programului.
(2). Evaluările periodice şi examenul final de certificare a competenţelor trebuie să verifice
capacitatea de a aplica practic competenţele dobândite la nivelul fiecarei unităţi de competenţe şi la
nivelul programului postuniversitar în ansamblul său.
(3). Planificarea evaluărilor periodice se face de către titularul de curs, la propunerea cursanților,
cu aprobarea directorului de program.
Art. 15. - (1). Notarea răspunsurilor cursanţilor se face cu note (numere întregi) de la 10 (zece) la
1 (unu), nota minimă de promovare fiind 5 (cinci). Media minimă de promovare a examenului
final de certificare a competențelor este 6 (șase).
(2). Titularul de curs stabileşte notele pe care le acordă cursanţilor în urma examinării şi are
obligaţia de a completa catalogul primit de la Secretariatul facultăţii care gestionează programul de
studii. Neprezentarea unui cursant la evaluările periodice este consemnată în catalog cu absenţă.
(3). Rezultatele evaluărilor vor fi comunicate Secretariatului facultății în termen de 48 de ore de la
data susţinerii examenului și aduse la cunoștința cursanților.
Art. 16. - (1). Un examen nepromovat se poate susţine în sesiunea de restanțe, pe baza unei cereri
aprobate de directorul de program.
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(2). Pot susţine examenul în sesiunea de restanțe cursanţii care nu au promovat sau au absentat.
(3). Evaluările cunoştinţelor în sesiunea de restanțe se plătesc, chiar dacă cursanţii nu au fost
prezenţi la sesiunea anterioară, indiferent de motivul pentru care au absentat.
Art. 17. - (1). Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se
finalizează cu un examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate 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
continuă.
(3). Examenul de certificare a competențelor se poate concretiza fie în elaborarea şi susţinerea de
către cursant a unui proiect în domeniul programului absolvit, fie într-un examen scris sau oral prin
care se verifică de către comisia de examen gradul de asimilare a competenţelor profesionale
specifice.
(4). Examenul de certificare a competențelor se poate susține o singură dată și numai în sesiunea
planificată imediat la încheierea programului postuniversitar.
Art. 18. Au dreptul să se prezinte la evaluarea finală a programului postuniversitar de formare şi
dezvoltare profesională continuă numai cursanții care s-au achitat de toate obligaţiile profesionale
(promovarea tuturor evaluărilor periodice) şi financiare.
Art. 19. - (1). Comisiile de examen se stabilesc pe programe de studii postuniversitare, la
propunerea directorului de program, cu aprobarea Consiliului facultăţii care gestionează programul
și a Senatului universității.
(2). Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi, de la 10 (zece) la 1 (unu). Media
finală a examenului de certificare a competenţelor este media aritmetică a notelor acordate de
membrii comisiei, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.
Art. 20. - (1). Cursanților care promovează examenul de certificare a competenţelor li se
eliberează de către Universitatea Emanuel din Oradea un certificat de atestare a competenţelor
profesionale specifice programului absolvit.
(2). Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment descriptiv
care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile
acumulate (dacă este cazul), calificarea universitară/standardul ocupaţional care a stat la baza
dezvoltării programului şi competenţa/competenţele sau unitatea de competenţă/unităţile de
competenţă vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.
(3). Până la eliberarea certificatului, absolvenţii care au promovat examenul de certificare a
competenţelor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă
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titularului aceleaşi drepturi legale ca şi certificatul şi conţine semnăturile şi informaţiile înscrise în
certificat, precum şi perioada de studii, media de promovare a studiilor.
Art. 21. - (1). Absolvenţii care nu au promovat examenul de certificare a competenţelor nu au
dreptul să se prezinte la o nouă susţinere.
(2). Absolvenţilor care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de certificare a competenţelor
li se eliberează, la cerere, documentele şcolare.
Art. 22. Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului Universității Emanuel din Oradea, un
examen de certificare a competențelor atunci când se dovedeşte că acesta s-a obţinut prin mijloace
frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională al
universității.

CAPITOLUL III
Drepturile și obligațiile cursantului
Art. 23. Pe perioada şcolarizării, participanţii la programele postuniversitare de formare şi
dezvoltare profesională continuă au următoarele drepturi:
a) de a utiliza toate facilităţile puse la dispoziţie de Universitatea Emanuel din Oradea (săli de
cursuri şi seminarii, laboratoare, acces internet, bibliotecă, săli de lectură, baza sportivă ş.a.);
b) de a participa la orice fel de activităţi care nu contravin conduitei şi eticii creştine (ştiinţifice,
culturale etc);
c) la cazare în căminele studenţeşti şi masă la cantina UEO, contra cost, în limita locurilor
disponibile. Condiţiile de cazare şi servire a mesei sunt prevăzute în Regulamentul privind
căminele studențești și cantina Universității Emanuel din Oradea;
d) de a evalua activitatea pedagogică a cadrelor didactice şi a cursurilor frecventate prin
formularele de evaluare aprobate de către Senatul universităţii;
e) să se adreseze directorului de program sau decanului facultății în situaţia în care apar probleme
în procesul didactic;
f) să primească actele de studii după susținerea examenului de certificare a competențelor, conform
legislaţiei în vigoare;
Art. 24. Cursanții programelor postuniversitare au următoarele obligații:
a) să respecte prevederile prezentului regulament, ale Cartei și Regulamentelor universității.
Înscrierea la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă confirmă
acceptarea completă din partea cursanților a prezentului regulament;
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b) să se comporte potrivit cu principiile vieţii creştine în mediile în care îşi desfăşoară activitatea,
să respecte, pe toată perioada şcolarizării, în campus şi în afara campusului, normele de etică şi de
conduită academică privind ordinea, moralitatea şi drepturile celorlalţi;
c) să respecte în campus ethosul specific stabilit de comunitatea academică a Universităţii Emanuel
din Oradea, indiferent de obiceiurile locale ale comunităţilor eclesiale din care provin (în această
categorie sunt incluse orânduiri legate de comportament, ţinută vestimentară, abstinenţa de la
alcool, fumat şi alte substanţe care creează dependenţă);
d) să semneze contractul de studii și să achite taxa de școlarizare în termen de 5 zile de la
începerea programului; să îndeplinească cu exigenţă, în condiţii bune şi la timp toate obligaţiile ce
le revin potrivit planului de învăţământ şi programului postuniversitar în scopul unei temeinice
pregătiri profesionale;
e) să promoveze examenele de evaluare a cunoștințelor și examenul de certificare a competențelor
în sesiunile prevăzute;
f) să folosească cu grijă, să întreţină şi să păstreze întreaga bază materială a universităţii. În cazul
în care baza materială a fost deteriorată din cauza lor, cursanții sunt obligaţi să plătească
despăgubirile evaluate de compartimentul administrativ;
g) să se legitimeze, la cerere, în spațiile universității.
Art. 25. - (1). Pentru abateri de la disciplina universitară şi pentru nerespectarea prezentului
regulament, cursanţii pot fi exmatriculaţi, la propunerea Comisiei de Etică, prin decizie a
rectorului.
(2). În cazul exmatriculării, persoana în cauză îşi pierde calitatea de cursant şi Universitatea
Emanuel din Oradea nu mai are obligaţii faţă de aceasta.
(3). Retragerea recomandării din partea bisericii atrage după sine pierderea calității de cursant al
programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art. 26. - (1). Activitatea din cadrul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare
profesională continuă se normează separat şi nu intră sub incidenţa art. 288 alin. (1) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2). 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 şi dezvoltare profesională
continuă se stabileşte de Senatul Universităţii Emanuel din Oradea.
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Art. 27. Orice modificare adusă prezentului regulament se aprobă de către Senatul Universităţii
Emanuel din Oradea.
Art. 28. - (1). Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Emanuel din
Oradea din data de 24 septembrie 2013.
(2). Prezentul Regulament, în forma modificată, a fost aprobat în ședința Senatului Universității
Emanuel din Oradea din data de 19 noiembrie 2014.
(3). Prezentului Regulament i-au fost aduse modificări în baza OMEN nr. 4750/2019, ce au fost
aprobate în ședința Senatului Universității Emanuel din Oradea din data de 22 noiembrie 2019.
(4). Prezentului Regulament i-au fost aduse modificări și completări, care au fost aprobate în
ședința Senatului Universității Emanuel din Oradea din data de 13 iulie 2020.

Președinte al Senatului UEO,
Conf. univ. dr. Aurelian Botică
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