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 Sistemul creditelor de studii introdus în România în 1996 şi generalizat în 1998 are ca 
model ECTS, sistemul european de transfer al creditelor de studii. 
 Declaraţia de la Bologna prevede stabilirea unui sistem de credite bazat pe ECTS prin 
exploatarea integrală a funcţiilor lui: alocare, acumulare şi transfer de credite. Rolul ECTS ca 
sistem generalizat de alocare, acumulare şi transfer al creditelor se va dovedi deosebit de util 
la elaborarea noilor programe de studii de tip Bachelor şi Master, deoarece permite o evaluare 
analitică a timpului şi efortului necesar procesului de învăţare. Dimensionarea activităţilor de 
predare devine şi ea mai raţională în contextul acestei analize. 
 La nivel european Comisia Europeană gestionează, prin Asociaţia Universităţilor 
Europene (EUA), un program având ca obiective: 

- promovarea ECTS ca sistem de transfer al creditelor, instrument esenţial al 
recunoaşterii perioadelor de studii ale studenţilor mobili prin programul 
SOCRATES/ERASMUS; 

- asigurarea calităţii utilizării ECTS, prin organizarea de vizite de evaluare ale 
consilierilor ECTS şi acordarea mărcii �ECTS Label� instituţiilor care au intodus şi 
menţin regulile de bună practică; 

- generalizarea ECTS ca sistem de alocare, acumulare şi transfer la nivel institutţional, 
naţional şi european; 

- actualizarea Ghidului ECTS de bune practici, definiţii şi convenţii ale sistemului. 
Pentru realizarea acestor obiective EUA gestionează activitatea unui grup de 

consilieri. În acest grup patru consilieri sunt români. 
 
Definiţii şi convenţii ECTS 
 

 Creditele sunt valori numerice alocate disciplinelor (modulelor) de studii şi măsoară 
volumul de muncă al studentului necesar promovării acestora. 
 Odată cu promovarea disciplinei studentul primeşte în documentele de şcolaritate 
dubla menţiune privind nota şi numărul de credite acordate. Numărul de credite acordate este 
cel alocat disciplinei. Performanţele sunt evaluate în continuare doar prin note. 
 Pentru funcţia de transfer, ECTS conţine şi o scală de facilitare a transferului de note 
între instituţii, bazată pe informaţii privind nota în sistemul naţional, clasamentul şi evaluarea 
calitativă (calificative). 
 Convenţia de alocare este de 30 de credite pe semestru (60 de credite pe an). Creditele 
se alocă fără fracţiuni (valori întregi). 
 Cât de flexibile sunt programul de studii şi regulile de avansare de la un an de studiu 
la altul depinde de tradiţia fiecărei universităţi şi de practica naţională. În România se face un 
efort vizibil de a ţine durata reală a studiilor cît mai aproape de durata normală. Ar fi normal 
ca în toate instituţiile finanţarea de la buget a studiilor să fie acordată numai pentru perioada 
normată. 
 Indiferent de schimbările de program de învăţământ şi de ritmul avansării, creditele 
acordate trebuie să rămînă valabile pe întraga durată a şcolarităţii. Această regulă nu exclude 
analiza relevanţei creditelor obţinute, în cazul unor schimbări majore de rută academică. 
 
 
 
 



 Valori relative sau absolute? 
 
 Alocarea creditelor se poate face pe programele existente şi ele fac o măsurare mai 
curînd relativă a proporţiei dintre disciplinele aceluiaşi semestru. 
 Dacă alocarea se face pentru programe noi (sau dacă se fac schimbări substanţiale) 
alocarea trebuie să se bazeze pe o evaluare analitică. Studiile la nivel european arată că o bună 
medie a încărcării studentului (toate activităţile, inclusiv studiul individual, activităţile 
practice, proiectele de finalizare a studiilor) este de 1500 ore pe an (cu variaţii între 1200 şi 
1800 ore pe an). Această statistică permite operarea cu o definiţie a creditelor ca măsurători 
absolute ale încărcării studentului, convenţia care tinde să se impună fiind de 25 ore/credit. 
 La această normă, ar mai trebui adăugată regula ca numărul de ore de muncă pe 
săptămînă să nu depăşească 40 de ore. De aici rezultă că un an de studiu ar trebui să aiba, 
inclusiv perioadele de examinare, 37-38 de săptămîni. 
 Această orientare cere ca descrierea disciplinei (programa analitică) să menţioneze 
timpul necesar realizării fiecărei sarcini (participare la cursuri, prelucrarea notiţelor, lectura 
cărţilor, efectuarea lucrărilor şi temelor aplicative, pregătirea examenelor), iar timpul total să 
fie în concordanţă cu numărul de credite alocate. În mod normal planurile cadru de învăţămînt 
ar trebui să menţioneze doar numărul de credite, nu şi numărul de ore de predare deoarece 
acestea din urmă rezultă din gestionarea specifică a bugetului de timp al disciplinei. Relaţia 
specifică dintre numărul de credite şi numărul orelor de contact spune mult despre stilul 
educaţiei, despre importanţa cu care este tratată relaţia dintre predare şi învăţare, dintre munca 
profesorului şi munca studentului. 
 
 O convenţie dificilă: studentul normal 
 
 Deoarece alocarea creditelor se referă la munca studentului este firesc ca acesta să fie 
definit. 
 Studentul considerat la alocare nu este cel real, privit ca individ; creditele nu măsoară 
timpul efectiv pe care un student l-a alocat studiului. 
 Studentul considerat nu este nici studentul mediu real, pentru că în acest caz toţi 
studenţii ar trebui să promoveze, cu rezultate mai mult sau mai puţin bune sau ar trebui ca la 
alocare să se ia în considerare durata reală medie a studiilor, nu cea normală. 
 Este uşor de imaginat că atunci cînd se elaborează un plan de învăţămînt, autorul are 
în vedere un anume student sau o categorie de studenţi reprezentată prin media ei. Acestei 
categorii i se pun nişte condiţii, derivînd din ipoteza mai mult sau mai puţin confirmabilă că 
etapele anterioare ale educaţiei şi-au atins obiectivele, cel puţin pe domeniile de studiu pe care 
se continuă pregătirea. Există aşadar un profil al studentului la începutul studiilor. Profilul 
acestui student este o normă implicită a oricărui plan de învăţămînt. 
 Profilul normat admite unele variaţii, dar numai în anumite limite. Media 
performanţelor pretinse, în concordanţă cu calificările obţinute pe treptele anterioare de 
învăţămînt reprezintă profilul studentului normal (normat). 
 În concluzie, studentul normal este studentul care: 
 - a realizat (promovat) cu rezultate medii certe (confirmabile) treptele anterioare de 
pregătire;  

- alocă studiului un timp mediu de 40 de ore pe săptămînă, cu intensitate rezonabilă; 
 - este capabil să termine programul în perioada normată de studii; 
 - îndeplinind condiţiile anterioare, obţine performanţe academice medii. 
 Reluînd concluzia, ea se poate reformula. Studentul normal este studentul care: 
 - la admitere are cunoştinţele preliminare necesare continuării studiilor; 
 - este silitor (munceşte suficient); 



- pe parcursul studiilor se dezvoltă firesc şi confirmă capacitatea de a acumula 
cunoştinţe noi şi mai avansate; 
 - la sfîrşitul studiilor reconfirmă poziţia iniţială de student mediu. 
 Studentul real poate fi un student normal, mediocru sau performant. Cel performant 
porneşte cu un atu şi, dacă foloseşte integral timpul de studiu alocat, ar trebui să rămînă un 
student performant. Conform intereselor sale el poate opta şi să devină un performer mediu, 
reducînd timpul şi interesul acordat studiului. Cel mediocru din start riscă să abandoneze 
studiile sau dacă mediocritatea este dobîndită (incapabil să se dezvolte în ritm normal) el 
prelungeşte perioada de studiu, muncind mai mult pentru a obţine performanţe acceptabile. 
Sistemul de învăţămînt ar trebui să privească încetinirea ritmului studiului ca o soluţie şi să nu 
o penalizeze excesiv. 
 
 

Noile programne de studii şi utilizarea  
analitică a sistemului de credite 

 
 Conform Declaraţiei de la Bologna Europa va avea două cicluri succesive de studii la 
nivel universitar, înainte de doctorat. Declaraţia insistă ca primul ciclu să fie "relevant pe piaţa 
europeană a muncii ca un nivel corespunzător de calificare". 
 Un proiect european∗ care a studiat structurile educaţionale la nivelul învăţămîntului 
superior aduce cîteva importante clarificări: 
 - armonizarea structurilor nu are ca obiectiv uniformizarea studiilor, diversitatea fiind 
încurajată, dar în perspectiva unei deschideri europene; 
 - durata cumulată a celor două cicluri (Bachelor şi Master) este larg acceptată la 5 ani; 
 - durata Bachelor de 3 ani reprezintă tendinţa dominantă şi este compatibilă cu 
admiterea masivă a absolvenţilor de liceu în ciclul întîi, dar şi cu nevoia unei selecţii eficiente 
pentru ciclul al doilea, căruia trebuie să-i rămînă la dispoziţie o perioadă consistentă de 
pregătire; 
 - pentru amblele cicluri se cere o definire a finalităţii studiilor, a competenţelor 
(cunoştinţe, deprinderi specifice domeniului şi transferabile). 
 Pentru o proiectare raţională şi eficientă a noilor cicluri de studii trebuie să se 
definească: 
 - profilul competenţelor preliminare ("studentul normal") la începutul studiilor; 
 - profilul competenţelor la sfîrşitul studiilor ("studentul normal" la absolvire); 
 - traseele de pregătire pe fiecare domeniu, ca succesiune de discipline şi contribuţii 
specifice ale acestora la profilul absolventului; 
 - alocarea de credite de studii pe aceste trasee şi verificarea că numărul acestora este 
necesar şi suficient; 
 - elaborarea programelor analitice ale disciplinelor pornind de la contribuţia acestora 
la profilul absolventului, în limitele bugetului de credite (timp) alocat. 
 
 O analiză de acest gen trebuie să aplice sistematic criteriul "necesar şi suficient", mai 
ales la nivelul ciclului întîi. În mod normal analiza criteriului trebuie să conducă la formularea 
unui corp de discipline şi credite al căror volum să fie mai mic decăt volumul planificat al 
studiilor (3 ani/180 credite), diferenţa urmînd a fi acoperită cu discipline opţionale şi 
facultative care să reflecte şi interesele specifice ale studentului. 
 Studentul normal se poate afla în următoarele situaţii (pe domenii/discipline): 

                                                 
∗ Tuning of Educational Structures (2002) 



 - cunoştinţele preliminare din liceu sunt necesare şi suficiente; în acest caz se verifică 
nivelul cunoştinţelor, se certifică şi nu se continuă studiul; 
 - cunoştinţele preliminare din liceu sunt necesare şi studiul continuă pînă la nivelul 
cerut absolventului; 
 - cunoştinţele de liceu sunt inexistente; studiile încep pe domeniul respectiv de la 
nivelul debutant; 
 - cunoştinţele de liceu sunt suficiente, dar există riscul perimării sau pierderii 
obişnuinţei de utilizare; se organizează activităţi de susţinere. 
 
 Pentru studentul real situaţiile se judecă diferit: 
 - studentul real este în limitele de definiţie (toleranţă) ale studentului normal; atunci 
începe studiile cu un pronostic optimist asupra performanţelor finale; 
 - cunoştinţele studentului real diferă de cunoştinţele studentului normal; dacă sunt mai 
bune se certifică prin examinare şi se alocă creditele; dacă sunt mai slabe instituţia oferă 
cursuri de recuperare a nivelului normat (cursuri şi chiar an pregătitor de admitere) cărora nu 
li se alocă credite, cel puţin nu cele ECTS, a căror definiţie nu se potriveşte cu nevoia 
individualizată de pregătire; verificarea cunoştiinţelor preliminare trebuie să devină o regulă 
de bună practică. 
 

NOTĂ: Sutuaţia studentului performant care poate cere examinarea directă, fără parcurgerea unui 
program de studiu, pentru a obţine creditele unei discipline la care el posedă din start cunoştinţele 
necesare, nu contravine definiţiei ECTS. 
Creditele măsoară munca pretinsă, nu cea reală şi pentru studentul normal, nu cel real - în acest caz 
supraperformant - şi se alocă dacă performanţa cerută este confirmată. Această abordare permite 
înţelegerea mai bună a ideii de creditare a disciplinelor şi face acceptabilă ideea că durata reală a 
studiilor poate fi individualizată, mai lungă sau mai scurtă comparativ cu durata normată. Situaţia se 
întîlneşte curent la nivelul programului complet de studii şi nu ar trebui să existe obiecţii de principiu 
pentru aplicarea ei chiar la nivel de disciplină. 
 

 - cunoştinţele reale certificate (credite alocate) se recunosc în cazul schimbărilor de 
traseu de pregătire, în limita relevanţei pentru noul traseu (transferul creditelor şi notelor); 
 - disciplinele facultative sau care îşi pierd relevanţa pentru un nou traseu de studiu, se 
evidenţiază în evidenţele matricole, dar titlul academic nu se obţine prin simpla acumulare de 
credite; la limită studentul poate studia orice, dar pentru a obţine un titlu şi se contabilizeză 
doar creditele relevante. 
 - studentul real trebuie să fie acceptat cu propriul ritm de studiu; doar finanţarea de la 
buget poate introduce condiţii şi angajamente din partea beneficiarului (să finalizeze studiile, 
să respecte perioada normată de studiu, etc.) 
 Modelul de analiză este demonstrat cu un exemplu în Anexa 1. 
 Programele analitice elaborate pe baza noilor planuri de învăţămînt ar avea ca model 
Anexa 2. 
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