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REGULAMENT 
 

de recunoaştere a perioadelor de studii sau de plasament practic 

efectuate în cadrul mobilităţilor Erasmus prin programul 

Erasmus+ 
 
 

În Universitatea Transilvania din Braşov recunoaşterea perioadei de studii sau plasament 

practic prin mobilităţi de tip Erasmus, efectuate în străinătate prin programul Erasmus+ este 

reglementată în conformitate cu: 

-  Legea nr. 1 din 2011;  

            -  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; 

           -     Carta Erasmus pentru învăţământ superior (Erasmus Charter for Higher Education – 

ECHE), semnată de Universitatea Transilvania din Braşov; 

              -     Ghidul de utilizare ECTS al Comisiei Europene şi modificările ulterioare ale acestuia, 

emis de Comisia Europeană; 

              -     Drepturile studenţilor Erasmus, document emis de Comisia Europeană şi corelat cu 

documentele directoare ale Universității Transilvania din Braşov: 

                       - Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor; 

                       - Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor; 

                       - Regulamentul privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii           

studenţilor; 

                      -  Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin; 

                      - Metodologia de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate. 
 

Art.1 (1) Universitatea Transilvania din Braşov, prin conducerea facultăţii la care studentul  este  

înmatriculat,  recunoaşte  în integrum (integral)  şi  automat  perioada  de  studii sau plasament 

practic Erasmus încheiată în mod satisfăcător, prin echivalarea tuturor creditelor transferabile 

acumulate de student pe perioada mobilităţii (stagiului), astfel: 

a. în cazul în care studentul a acumulat 30 credite pe semestru de mobilitate, respectiv 60 de 

credite pe an universitar de mobilitate, disciplinele promovate şi, respectiv numărul de credite 

corespunzătoare se echivalează integral pentru perioada respective. Se pot echivala discipline 

existente în planul de învăţământ şi în alte semestre decât în cel în care studentul a efectuat 

mobilitatea; 

b. în cazul în care studentul a acumulat mai puţin de 30 credite pe semestru, respectiv 60 de 

credite pe an universitar, i se vor echivala toate creditele certificate prin foaia matricolă obţinută de 

la universitatea gazdă. Studentul are dreptul să participe la sesiuni de examinare, inclusiv sesiuni 

suplimentare, pentru completarea numărului minim de credite pentru promovarea semestrului/ 

anului universitar; 
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c. în cazul în care studentul Erasmus a primit credite la universitatea gazdă pentru 

anumite cursuri care nu pot fi echivalate la Universitatea Transilvania din Braşov, acestea se vor 

înregistra în „Suplimentul de Diplomă” la Cap. 4, „Informaţii privind programul de studii şi 

rezultatele obţinute”, ca şi discipline facultative. 

(2) Activitatea practică efectuată de studentul Erasmus în urma unui stagiu de plasament 

practic la instituţii partenere se echivalează diferit, în funcţie de numărul de săptămâni (ore) 

efectuate, astfel: 

             - se echivalează perioada şi numărul de credite transferabile corespunzătoare numărului de 

ore de practică prevăzute în planul de învăţământ; 

           - restul perioadei de stagiu se echivalează după aceleaşi criterii de alocare a creditelor 

transferabile pentru practică, şi se vor înregistra în „Suplimentul de Diplomă” la Cap. 4, 

„Informaţii privind programul de studii şi rezultatele obţinute”, ca şi disciplină facultativă. 

          (3) Sunt recunoscute şi echivalate creditele certificate în foile matricole ca fiind obţinute 

de student la instituţia la care acesta a efectuat mobilitatea Erasmus. 

          (4) În urma recunoaşterii menţionate la Art. 1 alin.(1) din prezentul regulament, 

calificativele/notele obţinute la disciplinele parcurse pe perioada stagiului se echivalează prin 

reguli de conversie clare, transparente şi focalizate pe competenţe, nu pe denumirile 

disciplinelor, pe baza unei corespondenţe între sistemele de notare din cele două universităţi 

partenere. 

          (5) Recunoaşterea perioadei de studii sau plasament practic Erasmus prevăzută la Art. 1 

din prezentul regulament se realizează la nivel de facultate, de către Comisia de selecţie, 

echivalare şi recunoaştere a perioadei de studii sau plasament practic (C-SER), în termen de 

maxim 14 zile de la finalizarea mobilităţii şi primirea foii matricole de la universitatea parteneră. 
 

Art.2 Baza pentru recunoaşterea perioadei de stagiu o constituie Acordul de 

studii/formare („Learning Agreement / Training Agreement”) emis la plecarea în mobilitate sau 

modificat pe parcurs (la capitolul „Changes”) agreat şi semnat de către C-SER, precum şi foaia 

matricolă emisă de universitatea parteneră la care studentul a efectuat mobilitatea. 
 

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 pot retrage pe perioada stagiului Erasmus sau din cauza participării la Programul 

Erasmus+. 
 

Art.4  (1)  Echivalarea  menţionată  la Art. 1  din prezentul regulament se face astfel 

încât să nu prejudicieze poziţia pe care studentul a avut-o, în momentul plecării în mobilitatea 

Erasmus, în clasamentul facultăţii din Universitatea Transilvania din Braşov, pentru semestrul 

ulterior perioadei de mobilitate. 

           (2) În cazul în care studentul Erasmus a obţinut rezultate care îi permit să promoveze în 

clasamentul facultăţii, studentul are dreptul la reclasificare, în baza unei cereri transmise 

Comisiei de burse pe facultate. În acest caz, se vor lua în calcul notele înregistrate în foaia 

matricolă obţinută de la universitatea parteneră, cu condiţia ca disciplinele respective să fie 

echivalate în semestrul corespunzător perioadei de mobilitate. 

           (3) Studentul  Erasmus  are  dreptul,  în  baza  unei  proceduri  specifice  de  reclasificare, 

nediscriminatorie, să susţină în semestrul/anul universitar următor eventualele examene 

nepromovate ca urmare a participării la mobilitate Erasmus. În acest caz, la stabilirea 

clasamentului se vor lua în calcul notele obţinute la disciplinele la care studentul Erasmus a 

putut participa la examenele organizate la Universitatea Transilvania din Braşov. 
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Art.5 (1) Examenele la disciplinele care nu fac obiectul acordului de studii/formare 

aferent mobilităţii Erasmus (inclusiv modificările agreate şi semnate pe parcursul mobilităţii), 

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, 

inclusiv sesiuni suplimentare. 

           (2) Studenții care, la momentul desfăşurării sesiunilor de reexaminare, sunt încă plecaţi în 

mobilitatea Erasmus de plasament practic, pot susţine examenele restante în sesiuni suplimentare, 

la cerere, până în data de 30 septembrie a anului universitar curent. 

           (3) În cazul în care studentul revenit din mobilitatea Erasmus, în urma echivalării studiilor 

efectuate în  străinătate doreşte să îşi îmbunătăţească notele, poate participa la activităţile 

didactice şi examenele aferente disciplinelor respective, conform calendarului activităţilor din 

Universitatea Transilvania din Braşov. Până în data de 30 septembrie a anului universitar curent, 

prin cerere depusă la secretariatul facultăţii, studentul Erasmus poate solicita mărire de notă, la 

oricare dintre disciplinele incluse în acordul de studii/formare, pentru care s-a operat echivalarea, 

astfel încât să poată redobândi poziţia deţinută înainte de participarea în mobilitatea Erasmus. 

Numărul disciplinelor pentru care studentul poate solicita mărire de notă nu este limitat. 
 

Art.6   (1) Recunoaşterea perioadei de studii/plasament practic Erasmus prevăzută la Art. 

1 din prezentul regulament se realizează la nivel de facultate, de către Comisia de selecţie, 

echivalare şi recunoaştere a perioadei de studii/plasament practic (C-SER). 

           (2) C-SER este numită/reconfirmată prin decizia Decanului, la începutul fiecărui an 

universitar. 

           (3)  C-SER este formată din: decanul facultăţii sau alt reprezentant al conducerii facultăţii, 

coordonatorul programului de studii, coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate. C-SER 

semnează acordul de studii/formare la plecarea studentului în mobilitate, şi modificările (prin 

capitolul „Changes”) pe parcursul mobilităţii, dacă este cazul. 

           (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. 
 

A rt . 7  Formatul documentului de echivalare a perioadei de studii sau de plasament 

practic efectuate în cadrul mobilităților Erasmus prin programul Erasmus+ din Universitatea 

Transilvania din Braşov constituie Anexa 1 a prezentului regulament. 
 

 

Prezentul Regulament a fost  discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii 

Transilvania din Braşov în data de 18.05.2012, iar modificările aduse au fost aprobate  în 

şedinţa Senatului din data de 11.05.2016. 
 

 

Preşedinte Senat,  

Prof. univ. dr. Emil STOICA  
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Anexa 1 

 

ECHIVALAREA REZULTATELOR 

OBŢINUTE ÎN PERIOADA DE STUDII EFECTUATE ÎN CADRUL MOBILITĂŢILOR 

ERASMUS PRIN PROGRAMUL ERASMUS+ 

din Universitatea Transilvania din Braşov
1

 
 

 
 
 
 

Numele şi prenumele: 

Facultatea:  

Programul de studii:  

Anul: 

Universitatea gazdă: 

       Perioada de studii: de la [zi/lună/an] …………………. până la[zi/lună/an] ………………… 
 
 

 
Universitatea gazdă 

 
Universitatea Transilvania din Braşov 

 
Titlul cursului 

 
Nota 

Nota 

ECTS 

Credite 

ECTS 

 
Titlul cursului 

Nota 

UTBv 

Credite 

UTBv 

       

       

       

      Total ……. 

 
 
 
 
 
 

Comisia de echivalare: 

Decan/reprezentant  conducere facultate  …………………………………. 

Coordonator program de studii ......................................................................  

Coordonator Erasmus+ la nivel de 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. 


