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Anexă la Contractul de Studii Universitare de Licenţă 

Nr. ______ / ______________ 

 

 

CONTRACT ANUAL DE STUDII  
Bazat pe ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile) 

Forma de învăţământ: IF (învățământ cu frecvență) 
 

 

Facultatea:  ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI  

Programul de studii: AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ 

Anul de studii: III 

 

Încheiat între Facultatea de ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI a Universităţii Hyperion din 

Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, reprezentată prin Conf. univ. dr. ing. 

Eugenie Posdărăscu, în calitate de Decan  

şi 

Dl/Dna/D-ra: 

Numele __________________________________________________________ Iniţiala tatălui ______________  

Prenumele  __________________________________________________________________________________ 

cu domiciliul în  ____________________________, strada ____________________________________________, 

nr. ___, ap. ____, jud. __________________, născut (ă) la data de ____________________________ în localitatea 

___________________________, jud. ______________________, fiul / fiica lui ___________________________ 

şi al (a) _____________________________, identificat cu CI/Paşaport seria ___________, nr. ___________, CNP  

 

 

Telefon ____________________________, E-mail __________________________________________________, 

în calitate de student la forma de învăţământ ZI (IF). 

 

 Art. 1. Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor curriculare şi extra-curriculare în campusul 

Universităţii Hyperion din Bucureşti, organizate pentru anul universitar 2017 - 2018, care începe la 01.10.2017, în 

sistemul de credite transferabile. 

 

 Art. 2. Structura anului universitar (în săptămâni): 

 
Activităţi didactice Sesiuni de examene Vacanţe 

Sem. 1 Sem. 2 Iarna Vară Restanţe Iarnă Primăvară Vară 

Anul de 

studii 
14 14 3 4 3 3 1 10 

  
 

 Art. 3. Disciplinele anului de studiu: 

             

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
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 3.1. Pentru anul universitar 2017 – 2018 DISCIPLINELE OBLIGATORII cuprinse în planul de 

învăţământ aferent anului III de studii, despre care studentul a fost informat prin afişare pe site-ul Universităţii 

Hyperion din Bucureşti şi la avizierul Facultăţilor sunt: 
 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Denumirea 

disciplinei 

 

 

Semestrul  I 

 

Semestrul  II 

 

Nr. ore / sem. 
FV Credite 

Nr. ore / sem. 
FV Credite 

C S L/P Total C S L/P Total 

1 Masurari si 

traductoare 
28 0 14/0 42 V 4 - - - - - - 

2 Proiect – MT - - - - - - 0 0 0/28 28 P 2 

3 Automate 

programabile si 

microprogramare 

28 0 14/14 56 E 5 - - - - - - 

4 Arhitectura 

calculatoarelor 
- - - - - - 28 0 14/14 56 E 4 

5 Ingineria reglarii 

automate 
- - - - - - 28 14 14/0 56 E 4 

6 Modelare si simulare 28 14 14/14 70 E 5 - - - - - - 

7 Sisteme cu 

microprocesoare 
28 0 28/0 56 E 5 - - - - - - 

8 Baze de date 42 14 28/0 84 E 6 - - - - - - 

9 Proiect – Baze de date - - - - - - 0 0 0/28 28 P 2 

10 Sisteme automate cu 

esantionare 
- - - - - - 28 0 14/0 42 V 3 

11 Microcontrolere - - - - - - 28 0 28/0 56 E 4 

12 Fiabilitatea sistemelor 

hardware si software 
- - - - - - 28 14 0 42 V 3 

13 Practica de 

specialitate 
      90 ore de practica V 4 

 Notă: C – curs; S – seminar; L/P – laborator/proiect; FV – forma de verificare (E – examen, V – 

verificare/colocviu) 
 

 3.2. Pentru anul universitar 2017 – 2018, planul de învăţământ aferent anului III de studii cuprinde 

DISCIPLINE OPŢIONALE, conform Standardelor specifice în domeniu, după cum urmează:  
 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Denumirea disciplinei 

 

 

Semestrul  I 

 

Semestrul  II 

 
 

Nr ore / sem. 
FV Credite 

Nr ore / sem. 
FV Credite 

C S L/P Total C S L/P Total 

Discipline opţionale de specialitate  

1 Sisteme de achizitie si 

interfete de proces 
- - - - - - 28 

 

14 

 

0 
42 V 3 

 

Proiectarea integrata a 

sistemelor tehnologice 
  

 

2 

 

Programare aplicata in 

Java 
28 0 28/0 56 E 5 - 

 

- 

 

- 
- - - 

 

Sisteme de conducere 

automata a proceselor 
  

 

3 Proiect -  - - - - - - 0 0 0/14 14 P 1  

  

 3.3. Pentru anul universitar 2017 – 2018, planul de învăţământ aferent anului III de studii cuprinde 

DISCIPLINE FACULTATIVE, după cum urmează: 
 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Denumirea disciplinei 

 

 

Semestrul  I 

 

Semestrul  II 

 
 

Nr ore / sem. 
FV Credite 

Nr ore / sem. 
FV Credite 

C S L/P Total C S L/P Total 

1 Sisteme informatice 

aplicate 
28 14 0/14 56 V 3 - - - - - - 

 

2 Managementul proiectelor - - - - - - 28 14 0/14 56 V 3  

  

 3.4. Parcurgerea disciplinelor obligatorii şi opţionale alese permit studentului acumularea unui număr de   

60 credite transferabile. Promovarea unor discipline facultative permite acumularea unui număr suplimentar de 
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credite faţă de cel menţionat anterior. Obţinerea creditelor aferente unei discipline este condiţionată de promovarea 

acelei discipline. Nota minimă de promovare este 5 (cinci).  

 Art. 4. În baza Hotărârii Senatului Universităţii Hyperion din Bucureşti, în cazul nepromovării tuturor 

examenelor sau verificărilor prevăzute în Planul de învăţământ, studentul poate fi înscris în anul universitar următor 

numai dacă a acumulat un număr de minim 40 credite transferabile, obţinute la discipline obligatorii şi opţionale. 

 Înscrierea la examenul de licenţă este permisă numai dacă studentul a acumulat un număr de 240 credite 

transferabile, obţinute numai la discipline obligatorii şi opţionale. 

 Prin semnarea prezentului Contract anual de studii declar că am luat la cunoştinţă de existenţa a _________ 

restanţe prin credite transferabile din anii anteriori, pe care le menţionez în continuare: 
 

1. ________________________________________________________, anul ______ 

2. ________________________________________________________, anul ______ 

3. ________________________________________________________, anul ______ 

 

precum şi de faptul că înscrierea la examenul de licenţă/diplomă este condiţionată de promovarea acestora.  

 Art. 5. În situaţia în care studentul nu a promovat anul de studii, respectiv nu a acumulat numărul minim de 

credite transferabile, acesta rămâne în evidenţa facultăţii şi, la cerere, poate solicita repetarea anului de studii, cu 

achitarea integrală a taxei de şcolarizare aferente unui nou an universitar, prezentându-se pentru evaluare numai la 

disciplinele restante. Pentru celelalte discipline se vor recunoaşte notele de promovare şi punctele credit obţinute, 

numai dacă programele analitice ale acestora nu au suferit modificări esenţiale. 

 În cazul în care planul de învăţământ al noului an universitar cuprinde discipline care nu figurau în planul 

de învăţământ al anului pe care studentul îl repetă, acesta are obligaţia să susţină examen la toate disciplinele nou 

apărute. 
 

 Art. 6. Cuantumul taxei de şcolarizare, stabilit anual de către Senatul UHB, la propunerea Facultăţii de        

Științe Exacte și Inginerești este de …………..... RON, aferentă anului universitar 2017 – 2018. 
 

 Art. 7. Taxa de şcolarizare se achită integral sau în rate (patru rate) la termenele şi în condiţiile stabilite şi 

anunţate de UHB, după cum urmează: 

 - Rata I – termen scadent 15.10.2017; 

 - Rata II – termen scadent 18.12.2017; 

 - Rata III – termen scadent 19.02.2018; 

 - Rata IV – termen scadent 16.04.2018 (anii finali), 30.04.2018 (ceilalţi ani de studiu). 

 Neachitarea taxelor de şcolarizare şi/sau a penalităţilor datorate pentru neachitarea la termen, până cel mai 

târziu la data începerii sesiunilor de examene semestriale, aşa cum este prevăzută aceasta de structura aprobată a 

anului universitar, conduce la interdicţia participării studentului la examene şi la consecinţele aferente 

neparticipării. 
 

 Art.8. Dovada achitării tranşelor din taxa de studii până la termenele stipulate mai sus se face pe baza 

copiei după chitanţa de plată. 
 

 Art. 9. La solicitarea scrisă a studentului, în caz de retragere voluntară de la studii sau de întrerupere a 

studiilor din motive obiective, universitatea acceptă rambursarea taxelor achitate în condiţiile respectării 

prevederilor Art. 5 (5.10) din Contractul cadru de studii universitare de licenţă. 
 

 Art. 10. Toate clauzele Contractului cadru de studii universitare de licenţă îşi păstrează valabilitatea. 
 

 Art. 11. Contractul anual de studii se consideră anexă la Contractul de studii universitare de licenţă semnat 

între Universitatea Hyperion din Bucureşti şi student. 

 Prezentul contract s-a încheiat astăzi _________________ , în două exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte semnatară.  

 Un exemplar al contractului se păstrează la secretariatul facultăţii, în dosarul personal al studentului, iar un 

alt exemplar se înmânează studentului. 

   DECAN,          STUDENT, 

_________________________                 _________________________ 

 

S-a verificat exactitatea datelor de identificare a studentului. 

SECRETAR ŞEF FACULTATE, 

____________________________________ 


