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REGULAMENT PRIVIND RECUNOAŞTEREA
REZULTATELOR PERIOADEI DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS
DISPOZIŢII GENERALE
În conformitate cu Legea privind ratificarea Convenţiei Europene cu privire la
echivalarea generală a perioadelor de studii universitare şi a Ordinului
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3223 din 08.02.2012, privind recunoaşterea
perioadelor de studii efectuate în baza unor acorduri încheiate între instituţii de
învăţământ implicate în Programul Erasmus:
Art. 1 Prezentul regulament reglementează regimul recunoaşterii perioadelor de
studii efectuate de studenţii Universităţii din Craiova la instituţii de învăţământ
superior din străinătate. Perioadele considerate sunt acele perioade limitate
efectuate în baza unor acorduri prealabile, studentul rămânând înmatriculat la
Universitatea din Craiova pe toată perioada mobilităţii.
Art. 2 Recunoaşterea respectivei perioade de studiu trebuie să-i permită
studentului, la întoarcere, nu doar reluarea studiilor ci şi integrarea în programul
său de studii a rezultatelor obţinute în instituţia parteneră, conform acordurilor
şi contractelor angajate.
Art. 3 Procedura de recunoaştere
3.1 Solicitarea recunoaşterii studiilor se va face pe baza acordurilor şi
contractelor încheiate, precum şi a documentelor care atestă rezultatele
profesionale ale studentului. Solicitarea de recunoaştere se adresează, în acest
sens, coordonatorului ECTS departamental.

3.2 Universitatea din Craiova va asigura studentului recunoaşterea academică a
studiilor sale de la universitatea gazdă ca o parte total recunoscută a planurilor
de învăţământ de la specializarea sa. Această recunoaştere poate fi refuzată
numai dacă acesta nu a îndeplinit condiţiile cerute de contractul de studii sau nu
a obţinut rezultate la nivelul cerut pentru promovare de universitatea gazdă.
3.3 Recunoaşterea perioadelor de studii priveşte durata şi conţinutul acestora.
Perioada de studii efectuată în altă instituţie înlocuieşte prin recunoaştere o
perioadă de studii cu aceeaşi durată fizică şi acelaşi volum de muncă (măsurat
prin credite) pe care studentul ar fi efectuat-o la facultatea la care este
înmatriculat.
3.4 Respectarea de către student a programului de studiu convenit trebuie să
conducă la recunoaşterea rezultatelor profesionale (credite, note, discipline
promovate). În foaia matricolă a studentului se vor înscrie rezultatele
profesionale obţinute în perioada recunoscută şi menţiuni privind instituţia
gazdă şi durata studiilor.
Art. 4 Comisia de echivalare, de la nivelul fiecărei facultăţi, va recunoaşte
perioadele de mobilitate Erasmus astfel:
Consiliul Profesoral din data de ………………. de la Facultatea de
……………., la propunerea Domnului ………………., decanul facultăţii,
votează în unanimitate componenţa comisiei de echivalare a rezultatelor
perioadelor de studii în străinătate :
Preşedinte:
Membri:
Completarea cataloagelor se va face de către ………………., prodecan Relaţii
Internaţionale, prin marcarea cu asterisc a numelui studentului căruia i se face
echivalarea şi cu menţiunea Echivalat Erasmus.
Echivalarea se face pe baza acordului bilateral pentru mobilităţi ERASMUS
încheiat de Facultatea de ……………. cu universităţile partenere, a Acordului
de Studii tripartit („Learning Agreement”) încheiat în acest sens, precum şi a
certificatului matricol eliberat de universitatea parteneră la încheierea
mobilităţii.
Perioada de studii în străinătate înlocuieşte prin recunoaştere perioada
corespunzătoare de studii la Facultatea de ……………….. a Universităţii din
Craiova. În consecinţă, toate obligaţiile de frecvenţă ale studentului (participări
la cursuri, seminarii, lucrări practice etc.) pentru perioada respectivă, stabilite
conform planurilor de învăţământ în vigoare pentru Facultatea de

…………………… , sunt considerate satisfăcute, studentul fiind exonerat de
orice îndatorire în acest sens.
Art. 5 Drepturile câştigate ca student, respectiv subvenţia de studiu, bursele de
studiu, bursele sociale, bursele de excelenţă, alte drepturi sau facilităţi, nu se pot
retrage pe perioada stagiului Erasmus sau din cauza participării la Programul
Erasmus.
Art. 6 Rezultatele obţinute de student (note şi credite) prin promovarea
examenelor şi a celorlalte forme de verificare la universitatea parteneră, a
perioadelor de plasament Erasmus se recunosc şi se trec în Suplimentul la
Diplomă.
Art. 7 Sesiuni speciale de examene se pot organiza în cazul în care studenţii se
află în situaţia de a nu putea participa la sesiunile de examene aprobate la
nivelul universităţii, ca urmare a participării la stagiul Erasmus.
Art. 8 Biroul de Relaţii Internaţionale al Facultăţii de ………………… va
păstra în dosarul personal al studentului un exemplar al deciziei de recunoaştere
a perioadei de studiu în străinătate, precum şi Acordul de Studii („Learning
Agreement”) şi certificatul matricol eliberat de instituţia parteneră, în original.

Adoptat în Şedinţa Senatului Universităţii din Craiova din data de
16.07.2012.
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