HOTĂRÂRE Nr. 1175 din 6 septembrie 2006
privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din
cadrul acestora
Text în vigoare începând cu data de 18 iulie 2007
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare,
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 18 iulie 2007:
- Hotărârea Guvernului nr. 294/2007;
- Hotărârea Guvernului nr. 676/2007.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Se aprobă nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenţă şi a specializărilor din cadrul
acestora, al specializărilor reglementate sectorial şi/sau general, precum şi numărul de credite de studiu
transferabile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2
În ciclul de studii universitare de licenţă se pot organiza duble specializări, numai în domeniul Limbă şi
literatură, prevăzute în anexă.
ART. 3
(1) Ciclul de studii universitare de licenţă se organizează pe domenii de studiu, cu excepţia specializărilor
reglementate în Uniunea Europeană prin norme speciale.
(2) Un domeniu de studiu este definit prin cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate. Domeniul
de studiu cuprinde una sau mai multe specializări universitare.
(3) Specializările universitare sunt programe de studii care concretizează oferta educaţională a instituţiilor
de învăţământ superior.
(4) Fiecărui absolvent de studii universitare de licenţă i se eliberează diploma de licenţă pe domeniul de
studiu, precum şi un supliment de diplomă al cărui conţinut este în conformitate cu normele europene şi în
care se va menţiona specializarea.
(5) Drepturile conferite de diploma de licenţă sunt aceleaşi pentru 180 - 240 de credite de studiu
acumulate.
ART. 4
Numărul creditelor de studiu este acelaşi pentru toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă
şi la distanţă.
ART. 5
Durata ciclului de licenţă la formele de învăţământ de zi, cu frecvenţă redusă şi la distanţă este aceeaşi.
ART. 6
Instituţiile de învăţământ superior public şi privat vor proceda la reformarea planurilor de învăţământ ale
specializărilor acreditate şi/sau autorizate provizoriu, pentru a asigura dobândirea cunoştinţelor şi a
competenţelor definitorii pentru domeniul de studiu şi pentru a realiza un învăţământ în concordanţă cu
cerinţele pieţei muncii şi ale studentului.
ART. 7
Prevederile prezentei hotărâri se aplică învăţământului superior public şi privat, acreditat şi/sau autorizat
provizoriu, care funcţionează în condiţiile legii, începând cu anul universitar 2006 - 2007, pentru studenţii
admişi în anul I.
ART. 8
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 88/2005 privind
organizarea studiilor universitare de licenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din
21 februarie 2005, precum şi anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor
de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile
studiilor universitare de licenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 august
2005.
ANEXA 1 *** Abrogată
---------------

