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Lista formelor de învăţământ cu coeficienţii de echivalare corespunzători, pentru 

anul 2006 (în conformitate cu  decizia MEdC) 

Nr. 
crt. 

Forma de învăţământ 
– f – 

Coeficient 
de echivalare 

– ef – 
 I. Studii universitare de licenţă  

1 Studii universitare în limba română (de lungă şi scurtă durată) 1,00 

2 Studii universitare în limba maghiară – ca limbă maternă (de 
lungă şi scurtă durată) 

2,00 

3 Studii universitare în limba germană – ca limbă maternă (de 
lungă şi scurtă durată) 

2,50 

4 Studii universitare în limbi de mare circulaţie internaţională  1,50 
5 Studii universitare în limbi de circulaţie restrânsă  1,50 

6 Studii universitare desfăşurate în cadrul extensiilor 
universitare – în afara ţării  

2,50 

7 Studii universitare - învătământ seral  0,80 

8 Studii universitare cu frecvenţă redusă  0,25 

9 Studii universitare la distanţă *  0,15 

 II. Studii aprofundate sau master**  

10 Studii aprofundate sau master în limba română  1,50 

11 Studii aprofundate sau master în limbi de mare circulaţie 
internaţională  

2,25 

12 Studii aprofundate sau master desfăşurate în cadrul 
extensiilor universitare – în afara ţării 

2,50 

 III. Studii doctorale  

13 Studii doctorale cu frecvenţă (pentru toate domeniile, cu excepţia 
domeniilor tehnic, agronomic, ştiinţe şi medicină) 

3,00  

14 Studii doctorale cu frecvenţă (pentru domeniile tehnic, agronomic, 
ştiinţe şi medicină) 

4,00 

15 Studii doctorale fără frecvenţă (începute anterior anului 
universitar 2006/2007) 

1,00 

 IV. Alte forme de pregătire  

16 Stagiu de rezidenţiat (doar pentru ciclul I - anii 1-2) 2,00 

17 Pregătire preliminară pentru studenţi străini (an pregătitor)  1,25 

18 Pregatire pedagogică suplimentară (seminar pedagogic)  0,12 

19 Activităţi asociate acordării gradelor didactice în 
învăţământul preuniversitar  

0,40 

Note: *) Numai pentru studenţii în regim cu taxă, pentru calculul acelor indicatori de calitate în care se 
consideră toţi studenţii (bugetaţi şi cu taxă) 

**) Pentru studenţii / cursanţii în ultimul semestru la o formă de masterat de un an şi jumătate se consideră 
cele doua luni rămase din acest an. Pentru studenţii / cursanţii care intră în luna octombrie în cel de-al 
doilea an la această formă de master se vor decide corecţii, în funcţie de cadrul legislativ existent. 


