LEGE Nr. 117 din 9 decembrie 1994
privind acordarea dreptului absolvenţilor cu diplomă ai colegiilor de stat de a continua
studiile universitare în învăţământul superior de lungă durată în anul universitar 1994 - 1995
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 344 din 12 decembrie 1994
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ART. 1
(1) Absolvenţii cu diplomă ai colegiilor de stat pot continua studiile în învăţământul
universitar de lungă durată, în cadrul profilului studiat iniţial sau profiluri înrudite. Numărul
locurilor, finanţate de la bugetul de stat, se stabileşte de Ministerul Învăţământului la
propunerea senatelor instituţiilor de învăţământ superior. Criteriile şi condiţiile de înscriere
se stabilesc de către instituţiile de învăţământ superior primitoare.
(2) Disciplinele la care absolvenţii colegiilor sunt obligaţi să susţină examen de diferenţă,
programele analitice ale acestor discipline, precum şi condiţiile de examinare se stabilesc de
către consiliile facultăţilor în cauză.
(3) Persoanele admise, potrivit alin. (1), urmează un an de tranziţie, fără frecvenţă, pentru
susţinerea examenelor de diferenţă, conform alin. (2). După promovarea acestor examene,
studenţii sunt înscrişi în penultimul an de studiu al învăţământului universitar de lungă
durată, serie curentă, cu toate drepturile care decurg din acest statut.
ART. 2
De prevederile prezentei legi beneficiază şi absolvenţii cu diplomă ai învăţământului
universitar de scurtă durată, de 3 ani, cursuri de zi, şi de 4 ani, cursuri serale sau fără
frecvenţă, organizat înainte de anul 1990.
ART. 3
Absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată care urmează cursurile
învăţământului universitar de lungă durată, în temeiul unor reglementări anterioare, nu fac
obiectul dispoziţiilor prezentei legi.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 noiembrie 1994, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
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