UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Bucureşti

Acreditată prin Legea nr. 275/2002

Tel.:+004021 3214667, +004021 3234167
Fax:+004021 3216296, +004021 3216425
www.hyperion.ro; e-mail: rectorat@hyperion.ro

REGULAMENT
PRIVIND TRANSFERUL STUDENŢILOR
LA UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Studenţii de la ciclul universitar de licenţă se pot transfera, la
cerere, de la o specializare la alta, de la o facultate la alta sau de la o universitate
la alta, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în baza sistemului de credite
transferabile (European Credit Transfer Sistem – ECTS) şi a compatibilităţii
planurilor de învăţământ, pe baza unor motive bine întemeiate.
Art. 2. Transferul se poate realiza numai în perioada de vară înainte de
începerea anului universitar şi doar după promovarea anului de studii în care
studentul a fost înscris, integralist sau cu numărul minim de credite stabilite
pentru promovare.
Art. 3. Cererile de transfer se vor înregistra la registratura Universităţii
Hyperion din Bucureşti şi se vor depune la decanatul facultăţii la care urmează să
se transfere studentul, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea anului universitar.
Consiliul facultăţii analizează dosarele depuse şi propune Rectoratului acceptarea
sau respingerea transferului. Deciziile de înmatriculare a studenţilor care solicită
transferul sunt semnate de Rectorul universităţii.
Art. 4. Nu se acceptă transferul studenţilor din primul şi ultimul an de
studii, indiferent de forma de învăţământ la care studenţii au fost înmatriculaţi sau
pentru care solicită transferul.
Capitolul II
TRANSFERUL STUDENŢILOR
ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII HYPERION DIN BUCUREŞTI
Art. 5. În cadrul Universităţii Hyperion din Bucureşti, transferul studenţilor de la ciclul de studii universitare de licenţă se poate realiza, la cererea
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studentului pe baza unor motive bine întemeiate, între facultăţi, specializări sau
forme de învăţământ, în baza sistemului de credite transferabile (European Credit
Transfer Sistem – ECTS) şi a compatibilităţii planurilor de învăţământ.
Art. 6. Transferul se poate face între facultăţi cu acelaşi domenii de licenţă
sau între facultăţi din aceleaşi domenii fundamentale de ştiinţă sau din domenii cu
profil apropiat. Facultăţile vor stabili criteriile specifice privind condiţiile de
transfer şi de integrare didactică şi profesională a studentului transferat.
Art. 7. Pentru transferul între facultăţile Universităţii Hyperion din Bucureşti, studentul depune la secretariatul facultăţii la care doreşte să se transfere
următoarele documente:
− cererea de transfer, înregistrată la registratura Universităţii Hyperion
din Bucureşti;
− situaţia şcolară a facultăţii / specializării de la care provine;
− toate actele necesare înscrierii la facultate;
− copie a chitanţei de achitare a taxei de şcolarizare.
Art. 8. Transferul studenţilor dintr-o grupă de studii în alta este permis
numai în condiţiile în care nu este afectată mărimea stabilită a formaţiilor de
studiu, cu acordul tutorelui de an, cu avizul consiliului facultăţii şi aprobarea
decanului.
Art. 9. Recunoaşterea şi echivalarea examenelor de la disciplinele deja
parcurse, pe ruta universitară, se face de către facultatea care primeşte studenţii
transferaţi, pe baza analizei programelor analitice ale disciplinelor din planurile de
învăţământ de la specializările respective şi în baza creditelor transferabile
acumulate până în momentul transferării. După caz, Consiliul facultăţii poate
stabili examinări suplimentare pentru eliminarea diferenţelor dintre planurile de
învăţământ.
Art. 10. În baza hotărârii consiliului facultăţii, directorul departamentului va
întocmi „Fişa de diferenţe”, în care, pentru fiecare an de studiu, se vor prevedea atât
disciplinele ale căror verificări finale sunt recunoscute, cât şi disciplinele diferite de
planurile de învăţământ ale facultăţii la care se face transferul şi pentru care
studentul transferat trebuie să susţină examene de diferenţă.
Art. 11. Examenele de diferenţă se susţin în primul an de transfer.
Studentul care nu reuşeşte, pe parcursul primului an universitar de transfer, să
finalizeze examenele de diferenţă şi să obţină numărul minim de credite pentru
promovarea în anul de studii următor va relua activitatea didactică aferentă anului
de studiu în care a fost înmatriculat la transferare sau va fi exmatriculat.
Art. 12. Studenţii de la ID (învăţământ la distanţă) şi de la FR (învăţământ
cu frecvenţă redusă), pot fi transferaţi, la cerere, în limita locurilor disponibile la
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alte forme de învăţământ, cu avizul consiliului facultăţii şi aprobarea decanului.
Transferul este posibil şi în cazul studenţilor de la forma de şcolarizare de zi la ID
sau la IFR, fără a se modifica numărul formaţiilor de studiu de la zi, cu achitarea
taxelor stabilite de senatul Universităţii Hyperion din Bucureşti.
Capitolul III
TRANSFERUL STUDENŢILOR ÎNTRE UNIVERSITĂŢI
Art. 13. Studenţii se pot transfera de la o universitate la alta (de stat sau
particulară) doar dacă aceste instituţii sunt acreditate sau autorizate în condiţiile
legislaţiei în vigoare.
Art. 14. Studentul care solicită transferul depune la secretariatul facultăţii
la care doreşte transferul următoarele documente:
− cererea de transfer, aprobată de către decanii şi rectorii instituţiilor de
învăţământ superior,
− situaţia şcolară a studentului, în original, eliberată de instituţia de la
care provine;
− toate actele necesare înscrierii la facultate;
− dovada achitării taxelor stabilite de senatul universităţii de la care se
transferă;
− achitarea taxei de şcolarizare sau a primei rate la universitatea la care se
transferă, după aprobarea cererii de transfer de către acesta din urmă.
După aprobarea cererii de transfer, universitatea receptoare va încheia cu
respectivul student contractul de şcolarizare, respectiv de studiu pentru noul an
universitar.
Studentul transferat va reglementa cu decanatul facultăţii eventualele liste
de examene de diferenţă care vor fi susţinute în primul an după transfer.
Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul Universităţii Hyperion din
Bucureşti în şedinţa din data de 12 iulie 2011.
R E C T O R,
Prof.univ.dr. ION SPÂNULESCU
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