
1.6 Procedura de transfer  
  

În conformitate cu Regulamentul pentru studii universitare din UPB studenții se pot 

transfera între facultăți/universități cu acordul celor două facultăți/universități. Studentul 

poate fi transferat de la o altă facultate, respectând forma de învăţământ, dacă are motive bine 

întemeiate şi numai după încheierea situaţiei şcolare a anului de studii pe care l-a urmat. Nu se 

pot transfera studenții din anul I sau studenții din anul terminal. 

Cererea  de transfer (formularul se obține de la secretariatul facultății primitoare),      

în două exemplare înregistrate la Registratura UPB, împreună cu situația școlară, se 

depune la Secretarul-șef al facultăţii primitoare, având avizul de transfer din partea Decanului 

facultăţii şi a instituţiei de învăţământ superior de unde pleacă, cu cel puţin 10 zile înainte de 

începerea anului universitar.  

După avizarea transferului de către Decanul facultăţii care primeşte studentul, Rectorul 

UPB va aproba transferul, având avizul ambilor decani. Înmatricularea studentului transferat, se 

face în anul de studii în care are dreptul, în condiţiile respectării regulilor de promovare în an 

superior. După trecerea perioadei normale de studii, perioadă în care se cumulează şi anii de 

studii efectuaţi la universitatea de la care se transferă, studentul transferat poate să continue 

studiile numai cu plata taxelor anuale.  

Biroul Executiv al Facultății analizează situația dată și stabilește, odată cu înmatricularea, 

disciplinele care pot fi echivalate și eventualele diferenţe pe care va trebui să le susţină în cursul 

anului universitar curent (cu taxă de disciplină pentru fiecare diferență), promovarea acestora 

constituind sarcini suplimentare. Dacă transferarea se face între facultățile UPB, nu se modifică 

statutul de finanțare, studentul fiind transferat cu același regim de studii. 

Secretariatul facultăţii îi retrage studentului transferat la altă facultate legitimaţia de 

transport şi carnetul de student, pentru a le depune la dosarul personal, iar prezentarea fișei de 

lichidare completată la toate rubricile este obligatorie. 

În cadrul Facultății de Energetică, solicitarea de transfer de la o specializare la alta 

nu este permisă. 

 


