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SISTEMUL DE CREDITE TRANSFERABILE 

în cadrul programelor de studii universitare de masterat: 

 Societate, multimedia, spectacol (SMS)  

 Teoria şi practica imaginii (TPI) 
 

 

Puteți renunța la un număr de cursuri din planul de învățământ al programului la care ați fost 

înmatriculați, cu condiția să vă înscrieți la cursurile dorite, din planul de învățământ al celuilalt 

program de master, al căror număr total de credite să echivaleze numărul creditelor cu care sunt 

cotate cursurile la care renunțați.  

Ex: renunțați la cursuri din planul dvs. de masterat al căror total este de 10 credite, atunci 

trebuie să alegeți din celălalt masterat cursuri care să totalizeze minimum 10 credite transferabile.  

  

Variantele posibile sunt următoarele:  

1. puteți renunța la cursuri din planul dvs. de masterat, alegându-vă din celălalt masterat 

cursuri care să totalizeze cel puțin numărul total de credite cu care sunt cotate cursurile la care 

renunțați; 

2. puteți să urmați integral programul de cursuri din planul dvs. de masterat, fără să 

recurgeți la sistemul creditelor transferabile; 

3. puteți să urmați integral programul de cursuri din planul dvs. de masterat și să vă alegeți 

cursuri din celălalt program de master. 

  

 

 

 

 



 

 

PRECIZĂRI GENERALE 

 Beneficiați de maximum 30 de credite transferabile pentru toate cele 4 semestre de 

cursuri, pe care le puteți utiliza sau nu. 

 Totalul creditelor pentru absolvirea programului de masterat (pentru toate cele 4 semestre) 

este de minimum 120 de credite. 

 Sistemul de credite transferabile NU se aplică disciplinelor care au ca obiectiv pregătirea 

proiectului de cercetare pentru disertație. 

 

La începutul fiecărui semestru, după finalizarea orarului pentru cele două programe de 

masterat, veți trimite cererea cu pachetele voastre de opțiuni pe adresa de e-mail a secretariatului. 

După data limită de transmitere a cererii, secretariatul va trece în Registrul Matricol 

opțiunile voastre de cursuri cu credite transferabile pe semestrul respectiv, deci acestea nu se mai 

pot schimba.  


