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METODOLOGIA
de recunoaştere a perioadei de studii/plasament practic efectuate în
străinătate prin programul LIFELONG LEARNING (LLP)acţiunea ERASMUS
În Universitatea Transilvania din Braşov recunoaşterea perioadei de studii/plasament
practic prin mobilitatea de tip Erasmus, efectuate în străinătate prin programul Lifelong Learning
(LLP), acţiunea Erasmus este reglementată în conformitate cu Ordinul nr.3223/16.02.2012 al
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (cap.II, articolele 11-17), publicat în
Monitorul Oficial al României, partea I, nr.118/16.02.2012.
Art.1 (1) Universitatea Transilvania din Braşov, prin conducerea facultăţii la care
studentul este înmatriculat, recunoaşte în integrum şi automat perioada de studii/plasament
practic Erasmus prin numărul total de credite transferabile acumulate de student pe perioada
mobilităţii (stagiului);
(2) Sunt recunoscute creditele certificate în foile matricole ca fiind obţinute de student la
instituţia la care acesta a efectuat mobilitatea Erasmus;
(3) În urma recunoaşterii menţionate la Art.2 alin.(1) din prezenta Metodologie,
calificativele/notele obţinute la disciplinele parcurse pe perioada stagiului se echivalează prin
reguli de conversie clare, transparente şi focalizate pe competenţe şi nu pe denumirile
disciplinelor, pe baza unei corespondenţe între sistemele de notare din cele două universităţi
partenere.
Art.2 Baza pentru recunoaşterea perioadei de stagiu o constituie acordul de
studii/plasament practic aferent mobilităţii Erasmus.
Art.3 Drepturile câştigate ca student la Universitatea Transilvania din Braşov, respectiv
subvenţia de studiu, bursele de studiu, bursele sociale, bursele de excelenţă, alte drepturi sau
facilităţi nu se retrag pe perioada stagiului Erasmus sau din cauza participării la Programul
Erasmus.
Art.4 (1) Echivalarea menţionată la Art.2. alin.(3) din prezenta Metodologie nu
prejudiciază poziţia studentului în clasamentul facultăţii din Universitatea Transilvania din
Braşov, pentru anul universitar ulterior celui în care studentul a participat la mobilitatea Erasmus;
(2) Studentul Erasmus are dreptul, în baza unei proceduri specifice de reclasificare,
nediscriminatorie, să susţină în anul universitar următor eventualele examene nepromovate ca
urmare a participării la Programul Erasmus. Media pentru disciplinele la care studentul Erasmus
a putut participa la examene la Universitatea Transilvania din Braşov este cea care se va lua în
calcul la stabilirea clasamentului;
(3) Procedura menţionată la alin.(2) se elaborează la nivelul facultăţii.
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Art.5 (1) Examenele la disciplinele care nu fac obiectul acordului de studii/plasament
practic aferent mobilităţii Erasmus, precum şi examenele nepromovate în cadrul perioadei de
stagiu se susţin la Universitatea Transilvania din Braşov, în timpul sesiunilor de examene
aprobate la nivelul universităţii.
(2) Se pot organiza sesiuni speciale de examene 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 mobilitatea Erasmus.
(3) În cazul în care studentul revenit din mobilitatea Erasmus, în urma echivalării studiilor
efectuate în străinătate cu discipline din anii ulteriori celui în curs, doreşte să îşi îmbunătăţească
calificativele/notele, poate participa la activităţile didactice şi examenele aferente disciplinelor
respective, conform calendarului activităţilor din Universitatea Transilvania din Braşov.
Art.6 (1) Recunoaşterea perioadei de studii/plasament practic Erasmus prevăzută la art.2
din prezenta Metodologie se realizează la nivel de facultate, de către Comisia de echivalare şi
recunoaştere a perioadei de studii/plasament practic.
(2) Comisia de echivalare şi recunoaştere a perioadei de studii/plasament practic este
formată din: decan sau alt reprezentant al conducerii facultăţii, coordonator program de studii,
coordonator Erasmus la nivel de facultate.
(3) Comisia de echivalare şi recunoaştere a perioadei de studii/plasament practic este
numită/reconfirmată prin Decizia Decanului, la începutul fiecărui an universitar.
(4) În Decizia Decanului se menţionează cui revine responsabilitatea trecerii notelor în
catalogul de note: coordonatorului programului de studii sau coordonatorului Erasmus la nivel de
facultate. Această persoană înregistrează şi semnează în catalogul de note rezultatele obţinute de
studentul Erasmus în urma recunoaşterii perioadei de studii/plasament practic.
Art.7 Disciplinele suplimentare parcurse şi promovate de student pe perioada stagiului, în
afara celor stabilite prin Acordul de studii şi înregistrate în Situaţia şcolară, se vor recunoaşte şi
echivala la fel ca şi disciplinele stabilite prin Acordul de studii şi vor fi înregistrate în
Suplimentul la Diplomă, cap. 4 „Informaţii privind curriculumul şi rezultatele obţinute”, ca şi
discipline facultative.
Art.8 Validarea deciziilor Comisiilor de echivalare şi recunoaştere a perioadei de
studii/plasament practic de la nivelul facultăţilor se face de către Centrul de resurse de informare
și documentare din Universitatea Transilvania din Brașov - CRID-UniTBv, constituit în
conformitate cu OMCTS nr.3223/16.02.2012.
Art.9 Formatul documentului de echivalare a perioadei de studii/plasament practic prin
programul LLP, Acţiunea Erasmus din Universitatea Transilvania din Braşov constituie Anexa 1
a prezentei Metodologii.
Prezenta Metodologie a fost discutată şi aprobată în şedinţa Senatului Universităţii
Transilvania din Braşov în data de 18.05.2012.
Preşedinte SENAT,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Anexa 1
ECHIVALAREA REZULTATELOR
OBŢINUTE ÎN PERIOADA DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
PRIN PROGRAMUL LLP-ACŢIUNEA ERASMUS
din Universitatea Transilvania din Braşov1
Numele şi prenumele:
Facultatea:
Programul de studii:
Anul:
Universitatea gazdă:
Perioada de studii:

Universitatea gazdă
Titlul cursului

Universitatea Transilvania din Braşov
Nota

Nota
ECTS

Credite
ECTS

Titlul cursului

Nota
UTBv

Credite
UTBv

Comisia de echivalare:
Decan/reprezentant conducere facultate ……………………….
Coordonator program de studii ....................................................
Coordonator Erasmus facultate ...................................................
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Grila de echivalare a notelor este cea din Anexa Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în
străinătate, OMECTS nr.3223/16.02.2012, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.118/16.02.2012
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