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Listă decizii BCM/ CM din perioada octombrie 2010 – ianuarie 2017
extrase din PV ale sedintelor Biroului Erasmus

Decizii cu privire la mobilități SMS
Data

Decizie

7.05.2012

Decizie privind componența Comisiei de echivalare și recunoaștere a
studiilor în mobilitate: Decan (sau inlocuitor), coordonator program de
studii si responsabil Erasmus. Unul dintre ei va trece notele în catalog și
le va semna.
(Această decizie reia o decizie din 26.10 2010).

19.01. 2015

Formularele TR (transcripts of records) pt SMS incoming sunt pregatite
de C. Tripon (conform LA) și transmise coordonatorilor spre completare.
PV de selectie pentru studenti vor fi semnate de catre toti membrii
comisiei de selecție si transmise la Biroul Erasmus.
Se decide ca la conditii de eligibilitate pentru mobilități studențești
(SMS) studentul să fie ”promovat”, nu integralist.

9.03.2015

Studenții care doresc prelungire SMS dar nu își îndeplinesc obligațiile
contractuale de min. 20 de credite/ semestru, nu li se aprobă prelungire
finanțată. Ei vor da banii înapoi (din grantul pe semestrul I) dar pot
rămâne ”zero” grant pe sem II. Dacă la finalul anului aduc 60 credite,
reprimesc finanțarea pe ambele semestre.

29.09. 2015

Nu se mai alocă credite pentru cursul de lb. română (atenție
coordonatori la întocmirea LA).

02.11.2015

Se propune întocmirea unui tabel cu profesori de la alte facultăți cu care
studenții incoming au examene, pt a facilita susținerea examenelor si
inregistrarea notelor in catalog. Lista este transmisă de coordonatori la
C. Tripon, dacă este nevoie de contactarea profesorilor respectivi.

15.04.2016

Revizuire Regulament de recunoaștere a studiilor : 30/ 60 de credite se
face recunoaștere ”in integrum”
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Mai puține credite = are dreptul la sesiune suplimentară ca să susțină
diferențele (cu aprobarea consiliului facultății)
Mai multe examen sau discipline diferite = se trec în suplimentul de
diplomă
Studentul își păstrează locul deținut la plecarea în mobilitate în ierarhia
studenților.
Se vor anunța secretariatele și răspund coordonatorii Erasmus.

Decizii cu privire la mobilități SMP
Data

Decizie

26.10. 2010

Pt SMP se propun perioadele de realizare a mobilității:
lunile iunie, iulie, august, septembrie pt licenta,
an II sem II si vacanta de vara pentru master,
la doctoranzi oricand pe parcursul anului universitar.

7.05. 2013

Se decide ca perioada de mobilitate SMP să fie în luni de vară, dar cu
posibilitatea de a o realiza și în luni de toamna cu aprobarea consiliului
facultății (decizia a mai fost agreată și în 05.11.2012)

2.07. 2015

Se aprobă finanțare SMP pt tineri absolvenți de 2, maxim 3 luni
Pentru doctorazi se aprobă finanțare maxim 5 luni. (Durata mobilității se
poate schimba în funcție de sumele aprobate în contractul financiar
semnat de Agenția Națională).

Decizii cu privire la mobilități STA/ STT
Data

Decizie

6.10. 2014

Pt STA/ STT se finanteaza doar de la prima la ultima zi de activitate (zile
lucrătoare).

10.11.2014

Listele cu selecția STA/ STT trebuie listate, semnate și publicate pe site.
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20.04. 2015

Regulă înscriere STA/ STT = primul venit, primul servit. În selecție se
ține cont de ordinea de înscriere.
Finațare STT = 5 zile, STA = maxim 2 saptamani (perioada de finanțare
se stabilește în funcție de contractul fianciar semnat cu Agenția Națională
valabil în anul respectiv).
Pentru STA si STT trebuie si inscriere online.
Pentru STA/ STT biletele de drum pot fi achiziționate și individual.

11.01.2016

STA = se finanțează maxim 5 zile. Cine dorește mai multe zile trebuie
aduse argumente (din partea universității care găzduiește mobilitatea).
Solicitările se discută în BCM.
Cei care primesc 2 săptămâni pt STA nu mai au voie STT în același an.

02.09.2016

Se revizuiește procedura de selecție a STA/ STT. La dosarul de
candidatură se depun:
Cerere (care va fi semnată și de Decan, alături de Director Departament și
Coordonator Erasmus), invitație, plan de activitate, plan recuperare ore
(dacă e posibil la momentul depunerii candidaturii, dacă nu ulterior),
ordin de deplasare (înainte de contractul fianciar).
Decizia este votată și în CM în data de 10.10.2016).

14.11.2016

Se reamitește că pt mobilități STA/ STT se pot efectua de către un
angajat UTBv maxim 2/ an și includ KA 103 + KA 107.

23.11. 2016

Se decide solicitarea a 2 poze relevante după finalizarea STA/ STT.

30.01.2017

Se introduce cererea de plată în avans pt STA/ STT. Cererea este
disponibilă la Biroul Erasmus+.

Diverse
Data

Decizie

02.07.2015

Transformarea fostelor BPCDEFP în Birou Erasmus+. Decizia este
înaintă Senatului și aprobată în HS 37 din 15.07.2015.
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02.11.2015

Se stabilește cuantum din OM pentru țări partenere de 150 euro/
mobilitate. Cuantumul poate fi modificat în decizii ulterioare ale CM.

07.12.2015

Se alocă panouri Erasmus pt fiecare facultate. Aceastea vor fi afișate la
facultăți, la loc vizibil și vor fi populate cu informații relevante și de
actualitate. Răspund coordonatorii Erasmus.

14.03.2016

Se întocmește document pt. Protecția muncii pt studenții incoming.
Coordonatorii Erasmus sunt responsabili cu completarea și semnarea
acestora de către studenții incoming.

04.07.2016

Se inițiază programul Student welcome team pentru sprijinirea
studenților incoming. Studenții UTBv participanți vor primi certificate de
voluntariat.

Data: 31 mai 2017
Întocmit:
Conf. dr. Laura David

