În atenţia studenţilor propuşi la
exmatriculare, repetenţi, cursanţi
la sfârşitul anului univ. 2018-2019 şi a celor cu
întrerupere de studii în 2018-2019
LICENŢĂ


Anii I-II licenţă, III FT

Studenţii propuşi la exmatriculare (cei care au discipline nepromovate însumând cel
puţin 30 de credite sau cei care nu au achitat taxa) se vor putea reînmatricula (în limita
capacităţii de şcolarizare) prin trimiterea pe email luca@uaic.ro sau depunerea la
secretariatul facultăţii, în perioada 16-20 septembrie 2019, a cererii de reînmatriculare
(vezi modelul), a chitanţei taxei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la
BRD specificându-se: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Fizică cod 1261, taxă de reînmatriculare - cod 29), a copiei chitanţei cu debitul restant din taxa de
şcolarizare (unde este cazul), a cererii de echivalare (vezi model).
După începerea anului universitar aceștia sunt obligați să semneze contractul de studii şi
fişa de înscriere semestrială. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de
exmatriculare.



Anii III F, FI, FM

Studenţii din anii terminali (care au discipline nepromovate, în anii de şcolarizare
parcurşi, însumând cel puţin 30 de credite) se pot înscrie în acelaşi an de studiu (în limita
capacităţii de şcolarizare) prin trimiterea pe email luca@uaic.ro, în perioada 16-20
septembrie 2019 a cererii de reînmatriculare (vezi modelul), a chitanţei taxei de
reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD specificându-se: Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Fizică - cod 1261, taxă de reînmatriculare cod 29), a copiei chitanţei cu debitul restant din taxa de şcolarizare (unde este cazul), a cererii
de echivalare (vezi model).
După începerea anului universitar aceștia sunt obligați să semneze contractul de studii şi fişa
de înscriere semestrială şi să achite prima tranşă a taxei de şcolarizare. Neîndeplinirea
acestor obligaţii constituie motiv de exmatriculare.
Studenţii care au mai puţin de 30 credite restante vor reface, cu statut de CURSANT
aceste discipline în anul univ. 2019-2020, în regim cu taxă (art. 24, pct. d. din Regulamentul
studiilor universitare de licenţă). Aceştia trebuie să semneze contractul de studii şi fişa de
înscriere cursant, în perioada 16-27 septembrie 2019 (vezi modelul). Taxa de refacere a
activităţii, în cuantum de 250 lei/restanţă la studii de licenţă se achită la BRD - cod 35 până la
data de 15 oct 2019.
Neîndeplinirea acestor obligaţii şi nepromovarea restanţelor până la sfârşitul anului univ.
2019-2020 constituie motiv de exmatriculare.



Anul IV licenţă (2018-2019)

Studenţii din anul IV licenţă care şi-au achitat taxa de şcolarizare şi nu au promovat, în
anii de şcolarizare parcurşi, maxim 5 examene vor reface, cu statut de CURSANT aceste
discipline în anul univ. 2019-2020, în regim cu taxă (art. 24, pct. d. din Regulamentul
studiilor universitare de licenţă). Aceştia trebuie să semneze contractul de studii şi fişa de
înscriere cursant, în perioada 16-27 septembrie 2019 (vezi modelul). Taxa de refacere a
activităţii, în cuantum de 250 lei/restanţă la studii de licenţă se achită la BRD - cod 35 până la
data de 15 oct 2019.
Neîndeplinirea acestor obligaţii şi nepromovarea restanţelor până la sfârşitul anului univ.
2019-2020 constituie motiv de exmatriculare.

MASTER


Anul I master

Studenţii propuşi la exmatriculare (cei care au discipline nepromovate însumând cel
puţin 30 de credite sau cei care nu au achitat taxa) se vor putea reînmatricula (în limita
capacităţii de şcolarizare) prin trimiterea pe email luca@uaic.ro sau depunerea la
secretariatul facultăţii, în perioada 16-20 septembrie 2019, a cererii de reînmatriculare
(vezi modelul), a chitanţei taxei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la
BRD specificându-se: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Fizică cod 2407, taxă de reînmatriculare - cod 29), a copiei chitanţei cu debitul restant din taxa de
şcolarizare (unde este cazul), a cererii de echivalare (vezi model).
După începerea anului universitar aceștia sunt obligați să semneze contractul de studii şi fişa
de înscriere semestrială şi să achite prima tranşă a taxei de şcolarizare. Neîndeplinirea
acestor obligaţii constituie motiv de exmatriculare.


Anul II master (2018-2019)

Studenţii care au minim o restanţă se vor putea înscrie anul II. Cererea de repetare va fi
trimisă pe email luca@uaic.ro, în perioada 16-20 septembrie 2019. Taxa de şcolarizare va fi
calculata: taxa pe semestru /30*nr. de credite alocate disciplinei restante.
După începerea anului universitar aceștia sunt obligați să semneze fişa de înscriere
semestrială şi să achite prima tranşă a taxei de şcolarizare. Neîndeplinirea acestor obligaţii
constituie motiv de exmatriculare.


Studenţii care au beneficiat de întrerupere de studii în 2018-2019, se vor
înscrie în anul universitar 2019-2020 prin trimiterea pe email luca@uaic.ro, în perioada 1620 septembrie 2019, a cererii de reluare a studiilor (vezi modelul), a cererii de echivalare
(vezi model) şi a copiei chitanţei cu debitul restant din taxa de şcolarizare (unde este cazul).
După începerea anului universitar aceștia sunt obligați să semneze contractul de studii şi fişa
de înscriere semestrială şi să achite prima tranşă a taxei de şcolarizare (unde este cazul).
Neîndeplinirea acestor obligaţii constituie motiv de exmatriculare.

Studenţii care au fost exmatriculați şi care depun cerere de reînmatriculare, precum şi
cei care îşi reiau studiile întrerupte trebuie să îndeplinească cerințele rezultate în urma
modificării planurilor de învățământ, aplicându-se sistemul european de credite
transferabile. Recunoaşterea disciplinelor studiate se face, pe baza unei cereri, de către o
comisie constituită în acest sens, la nivel de facultate.
Studenţii care s-au retras de la studiile de masterat se pot reînscrie numai printr-o
nouă admitere.

